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Corona har ramt landet af to omgange nu, og vi krydser i den
grad fingre for, at der ikke kommer en tredje. Mange indbyggere
i Danmark er efterhånden blevet vaccineret, og tingene ser i
skrivende stund lysere ud.
Den seneste tid har været utrolig drænende for mange, både
fysisk, mentalt og økonomisk. Nogle har dog også oplevet små
lyspunkter i en ellers meget svær tid. Måske har man nået at
læse den bog færdig, som ellers havde ligget og samlet støv på
natbordet i et halvt år. Måske har man gået den tur, lagt det puslespil eller ringet til den ven, man længe havde tænkt på, men
simpelthen ikke kunne finde tid til i hverdagen.
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Som du kan læse i dette blad, så har vi holdt repræsentantskabsmøde med næsten 100 deltagere, og i skrivende stund
løber afdelingsmøderne af stablen ude i afdelingerne. Men
hold da op, hvor har vi savnet fællesskabet, livet i beboerhusene og de gode sociale initiativer, som normalt spirer frem i
de forskellige afdelinger. Der har været mange online-initiativer i afdelingerne under nedlukningerne, men det kan – som
beboerdemokrat Ruth siger i portrættet på side 10 i dette blad
– være lidt svært at starte de fysiske aktiviteter op igen her efter
corona. Man kan nemt komme til at hvile på corona-laurbærrene,
som hun udtrykker det.
Før sommerferien søgte ALBOA om midler til beboeraktiviteter
hos Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har været så heldige, at vi har
fået de midler, vi søgte om. Projektet kalder vi for ”Genstart af
fællesskaber”. Som boligforening sætter vi fællesskab og trivsel
højt, og vi vil gerne støtte op om, at beboerne får mulighed for at
komme ud og møde hinanden igen i et samvær omkring kulturelle aktiviteter. Hold øje med efterårsaktiviteterne på ALBOAs
hjemmeside under ALBOA plus.
Herfra skal lyde den største opfordring til at tage sin nabo i
hånden og komme ud og bruge byen og kickstarte samvær og
fællesskab på ny. Vi er mange, der har brug for det.

Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J
Tlf. 87 406 700
www.alboa.dk
Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke
tages som udtryk for ALBOAs officielle standpunkt. Gengivelse er tilladt med
kildeangivelse, medmindre andet er anført
- kontakt evt. Martin Krabbe.
Ret til ændringer forbeholdes.

Michael Korsholm
Formand

Tekst & foto af Martin Krabbe

Regnvandsløsning
giver liv i Høvænget
Klimaforandringerne er over os. Fremtiden
byder på ustabilt og mere ekstremt vejr.
Løsningerne er bekostelige, men det er også
en mulighed for forandring i boligområderne.
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Bierne summer, og sommerfuglene flakser i stor
stil i Høvænget. Det gjorde de knapt så meget
sidste år. Forandringen skyldes det nye regnvandsanlæg, som ALBOA netop har gjort færdigt
– et projekt til i alt 6,7 millioner kroner.
Høvænget består af 53 rækkehus, og er en
ældre afdeling fra 1959. Dengang var det ikke
nødvendigt at adskille regn- og spildevand, så
regnvandet røg bare i den almindelige kloak.
I dag – med en langtids-vejrudsigt, som lover
mere ekstremt vejr – er det nødvendigt at adskille spildevand fra regnvand, ellers kan kloakanlægget ganske enkelt ikke følge med.
Med ALBOAs projekt i Høvænget løber regnvandet nu gennem boligområdet i åbne vandløb for
til sidst at samle sig i en stor sø, hvorfra det langsomt kan løbe ud i Døde Å. I grøfterne vokser vild
natur og mange smukke blomster. Det tiltrækker
insekter, og insekter tiltrækker fugle. Resultatet
er mere naturliv i området, fortæller beboer John
Lykke, som har boet i Høvænget i 13 år.

”Jeg må tilstå, at jeg var lidt skeptisk, da jeg så
projektet. Jeg syntes, det var mange penge, men
jeg må sige, at det er blevet utroligt flot, og at det
giver en masse liv og glæde til området.”
1600 tons jord flyttet
Høvængets beboere stemte for projektet ved en
urafstemning i juli 2020, og siden har anlægsgartnerfirmaet BUUS brugt 6200 timer på at
flytte 1600 tons jord og nedgrave 1,3 kilometer
regnvandsledning, for dermed at skabe det
netværk af vandløb, grøfter, søer, ledninger,
overgange, stensætninger og overløb til åen, som
nu udgør Høvængets løsning på regnvandsproblematikken.
”Vi kunne selvfølgelig bare have valgt at grave
rørene ned og genskabe græsplænen ovenpå,”
fortæller Palle Clausen, byggerådgiver i ALBOA.
”Men vi valgte at se udfordringen som en mulighed, og i stedet præsentere beboerne for denne løsning, fordi vi mente, at den ville kunne give
mere liv og oplevelse til afdelingen. Og beboerne
forstod heldigvis vores tanker.”
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Økonomien bag
Baggrunden for projektet er Aarhus Kommunes
påbud om kloakseparering: Aarhus er i færd
med at blive fortættet, hvilket betyder mere beton og mere asfalt. Jorden bliver med et teknisk
ord ’befæstet’; regnvandet kan ikke trænge ned
i jorden og bliver istedet ledt hen til regnvandskloakken. Samtidig er der en forventning om
mere ekstremt vejr i fremtiden, hvilket vil sige
større regnmængder på én gang.
Derfor skal alle parcelejere i de kommende
år adskille spildevand fra regnvand, så det ikke
løber i samme rør. Som præmie for den indsats,
får man en del af tilslutningsafgiften tilbage
fra kommunen. Høvænget har valgt helt selv at
håndtere sit regnvand og har derfor fået 800.000
kroner tilbage.
Flere af ALBOAs ældre afdelinger står i de
kommende år overfor denne type kloakseparerings-projekter, men det er i sagens natur ikke
en udgift, som er på planlagt vedligehold. ALBOA
har derfor besluttet at give tilskud til afdelinger,
som står over opgaven. Det sker efter en fast formel, og på den konto har Høvænget fået et bidrag
på 3,1 millioner kroner. Tilbage er 2,8 millioner
kroner, som er finansieret gennem banklån, som
Høvængets beboere afdrager via en højere husleje – 53 kroner per kvadratmeter per år. Eller en
gennemsnitlig forhøjelse per lejer på 338 kroner
om måneden.
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Smil

Tekst og foto: Martin Krabbe

Fredeligt

repræsentantskabsmøde stemte
ja til vedtægtsændringer
Efter halvandet års pause kunne ALBOAs repræsentantskab igen holde møde.
Ensomhed, renoveringer og milliarder var på dagsordenen. Men der skulle et
ekstraordinært møde til for at få vedtaget vedtægtsændringer.

ALBOAs værdier trivsel, ordentlighed og fællesskab kommer ikke bare at sig selv. Det er værdier, der skal skabes fælles forståelse for, arbejdes
og lægges planer for.
Efter ikke at have kunnet mødes siden den
20. november 2019 betød de mindre skrappe
restriktioner, at ALBOAs repræsentantskab igen
kunne samles. Det skete tirsdag den 22. juni,
hvor 72 stemmeberettigede havde valgt at møde
op på Hotel Scandic for at få information om situation i og omkring deres boligforening. Og det
fik de – efter fremvisning af gyldigt coronapas.

rende beboerdemokrati svækker i sagens natur
fællesskabet for alle, men også trivslen for den
enkelte, sagde Michael Korsholm. Den tendens
skal og vil ALBOA gå op imod, sagde formanden.
Et andet punkt i beretningen var de nye krav
til effektiviseringer, som ALBOA, sammen med
alle landets andre boligforeninger, er blevet
underlagt. Efter samlet at have sparet 1,5 milliarder kroner i perioden fra 2016-2020 skal vi på
den igen. Et bredt flertal i Folketinget har nemlig
– gennem boligforliget - besluttet at gentage
manøvren i perioden 2021-2026.
Michael Korsholm berettede også om de
mange penge, som boligforliget har frigjort til
renoveringer af almene boliger. I alt 18,4 milliarder kroner er frigivet, og ALBOA har en forholdsmæssig stor andel i de mange penge. Godt
2000 boliger – 28 procent af ALBOAs boligmasse
– bliver opdateret i større eller mindre grad i de
kommende år.

Milliarder til renoveringer
De fremmødte fik en mundtlig beretning fra ALBOAs formand, Michael Korsholm, som fortalte
om de mange udfordringer, som coronaen har givet for ALBOAs beboerdemokrati. Et ikke-funge-

Den digitale boligforening
I dag skriver cirka 80 procent af nye lejere i
ALBOA under på deres lejekontrakt med digital
signatur. Også opsigelser sker helt overvejende
digitalt. Rent administrativt er fremtiden på
mange måder digital, fortalte Michael Korsholm
og fremhævede ALBOAs store projekt med at digitalisere samtlige 7.500 boliger. Det er projekt,
som har kostet seks millioner kroner at gennemføre, men nu viser sig at betyde en årlig besparelse på op mod tre millioner kroner.
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Og den slags kommer der mere af, fortalte formanden og understregede, at formålet ikke er at
spare, men at frigøre tid og penge til de ting, der
er vigtige for ALBOA – fællesskab og trivsel.

Vicevær
& Varmet

Bidrag til dispositionsfonden
Efter formandens beretning tog ALBOAs nye
direktør over. Peter Hebroe har ganske vist været
direktør i næsten halvandet år, men dette var
altså hans første repræsentantskabsmøde som
direktør. Peter har dog været i ALBOA i 15 år, så
han har prøvet det før.
Peter Hebroe gennemgik regnskaberne for
2019 og 2020 samt budgetterne for 2021 og
2022. Regnskabet for 2020 udviste et usædvanligt stort overskud på over tre millioner kroner,
hvilket delvist kan henføres til coronaen og den
meget mindre mødeaktivitet i ALBOA.
Selvom det er positivt, at ALBOA har fået
adgang til midler at renovere for, så får det også
en betydning for ALBOAs dispositionsfond. Som
reglerne er, så skal ALBOAs dispositionsfond
nemlig finansiere en del af den huslejestigning,
som kommer, når man renoverer. Det betyder et
træk på ALBOAs dispositionsfond, og det kan allerede i 2022 blive nødvendigt at opkræve bidrag
til fonden. Bidraget er 571 kroner årligt per bolig.

Repræsentantskabsmødet vedtog vedtægtsændringerne enstemmigt, men dirigenten gjorde
opmærksom på, at forslaget krævede kvalificeret flertal blandt alle stemmeberettigede. 72
ja-stemmer var altså ikke nok, og der skulle et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde til. Heldigvis var der indkaldt til et sådant i umiddelbar
forlængelse af det ordinære møde.

Ændring i vedtægten
Næste punkt på dagsordenen var ændringer
i vedtægten. Ændringerne handlede dels om,
at der i vedtægterne skal stå, at ALBOA er en
nonprofit-organisation og dels om, at det skal
være muligt for beboere og beboerdemokrater, som ønsker det, at blive indkaldt digitalt til
afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder.
Ifølge de tidligere vedtægter skulle indkaldelser
ske skriftligt.

Fredsvalg
Efter orienteringen om ændringerne i vedtægten
var der valg til ALBOAs bestyrelse. Den lange
mødepause betød, at samtlige ni medlemmer af
ALBOAs bestyrelse denne gang var på valg. Imidlertid var der ikke nogen modkandidater, så alle
ni blev genvalgt uden afstemning. Mødet valgte
også tre suppleanter: Hanne Christiansen fra
Hirsevænget blev 1. suppleant med 42 stemmer,
Preben Dam, Stenkildeparken, fik 31 stemmer
og blev 2. suppleant, mens Geert Jensen fra
Svaneparken i Galten fik 12 stemmer og blev 3.
suppleant.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Umiddelbart efter at have hævet det ordinære
møde, åbnede dirigenten det ekstraordinære
møde, som på rekordtid vedtog ændringerne i
vedtægten. Dermed var mødet helt slut, og ALBOAs højeste myndighed diffunderede ud i den
stadig lyse sommeraften, tidsnok til at nå hjem til
anden halvleg af EM-kampen England - Tjekkiet.
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Beboerarrangementer – ALBOA plus

Rundvisning i
Væksthusene
Søndag den 3. oktober klokken 10.00
Vi bliver guidet gennem Væksthusenes fire klimazoner med fortællinger om natur og planter
fra hele verden. Hør de gode historier, oplev naturens mangfoldighed og få et indblik i, hvordan
vi på den ene side påvirker naturen og på den anden side er helt afhængige af den.
Vi har plads til 15 deltagere. Rundvisningen tager cirka 45 minutter. Vi mødes ved trappen i
cafe-området.

Frokost og foredrag i Den Gamle By
Torsdag den 7. oktober og
lørdag den 16. oktober.
Begge dage klokken 11.00
Er du også sunket lidt hen i Corona-døsen?
Savner du oplevelser i fællesskab? Så tilmeld dig
dette ALBOA plus arrangement, hvor du smager

på kaffe, hører en fortælling om kaffen og får
frokost i Restaurant Gæstgivergården. Læs hele
programmet på alboa.dk under ALBOA plus.
Vi har 20 pladser hver af de to dage. Er du tilmeldt
et arrangement i Den Gamle By, kan du ikke deltage i et andet. Til disse to arrangementer er det
kun personer over 21 år, som kan deltage.

Om ALBOA plus
Gratis og unikke oplevelser i fællesskab – vi kalder det ALBOA +
Trivsel og fællesskab er centrale værdier i ALBOA. Og det er ikke
bare noget, vi siger. Vi stræber efter hvert år at arrangere 15-18
begivenheder, som du som beboer kan deltage i.
Generelt om tilmelding:
Tilmeldingen åbner mandag den 20. september klokken 18.00.
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Maksimalt to
pladser per husstand. Al tilmelding sker via ALBOAs hjemmeside:
www.alboa.dk/alboaplus
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Oplev Allehelgensaften
i Den Gamle By
– inklusive middag
Torsdag den 21. oktober klokken 17.30
Få en bid fællesskab og en bid brød, når ALBOA plus inviterer på
oplevelsesaften i Den Gamle By. Vi får et foredrag om historien bag
Allehelgensaften, vi oplever den hyggelige stemning, når efterårsmørket sænker sig, og vi nyder en middag i Restaurant Gæstgivergården.
Se det fulde program på alboa.dk under ALBOA plus.
Vi har 40 pladser. Er du tilmeldt et arrangement i Den Gamle By, kan
du ikke deltage i et andet. Til dette arrangement er det kun personer
over 21 år, som kan deltage.

Rundvisning på MOMU:

Vikingernes eventyr
Søndag den 14. november klokken 13.30
Kom med på en guidet tur. Du vælger, hvilken person fra vikingetiden, du
følger på eventyr. Dronning Tove (Harald Blåtands unge brud), 12-årige
Arne eller Aros’ første bisp, Bisp Reginbrand, er blot nogle af de personer,
du kan vælge at rejse ud i verden med. Så styr dit eget skib over åbent hav
og gennem bælter til Norges fjelde, eller rejs via floder til det eksotiske
Konstantinopel.
Vi har plads til 20 deltagere. Rundvisningen tager en time. Vi mødes lige
inden for indgangen.

Rundvisning på ARoS
Søndag den 28. november klokken 13.30
Oplev kunstmuseet ARoS og få en rundvisning i museets mange
samlinger.
Vi har 25 pladser. Rundvisningen tager en time.
Vi mødes på gangarealet ud for billetsalget.

Ekstra
Generel information om arrangementer i ALBOA plus
Coronasituationen er stadig usikker. Arrangementer kan blive skåret ned i størrelse eller
helt aflyst, hvis smitten udvikler sig i negativ retning. Sker det, vil vi give dig besked.
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I denne omgang har
ALBOA plus også
en TEATERTUR på
programmet.
Læs mere på
bagsiden.

ed
Frivilligh
& Frihed

Mød en
BEBOERdemokrat
Over 200 frivillige beboerdemokrater arbejder for trivsel
& fællesskab i ALBOAs afdelinger. I denne serie møder
vi nogle af dem for at blive
klogere på, hvorfor de har
valgt at række hånden op,
og hvilke drømme de har for
netop deres afdeling. Her kan
du møde Ruth Neumeister,
71 år, afdelingsformand i
Stavtrup Vænge.

Hvor kommer du fra?
Jeg er født og opvokset i Viby. Jeg er et rigtigt
Viby Andelsforenings-barn. Så boede jeg syv år i
udlandet, og så 25 år i Kjærslund. Vi købte sommerhus i Norsminde, og vi flyttede dertil, da min
mand i 2002 blev pensionist. Min mand døde i
2019, og så havde jeg ikke lyst til at bo derude
mere. Det var for meget arbejde. Derfor flyttede
jeg til Stavtrup Vænge. Jeg har jo et gammelt
medlemskab fra 1967, så der gik ikke mange
dage, før jeg havde en lejlighed.
Hvorfor har du valgt at bo i en boligforening?
Der er da ikke noget skønnere end at ringe til en
varmemester, og sige ’vandhanen drypper’. Jeg
synes, det er så bekvemt og meget trygt. Selvfølgelig er der ansvar, man har jo ansvar overfor
lejligheden. Men det er ikke det samme som at
sidde i eget hus.

Af Michelle Kornstad

10

"Lad os få noget
ungdom ind, for
det mangler vi.”
Ruth Neumeister

Hvorfor har du valgt at blive beboerdemokrat?
Der er faktisk ikke ret mange, der kender Stavtrup Vænge. Jeg gik simpelthen rundt og sagde
’jeg bor på en kirkegård’. Der skete ikke en skid.
Jo, vi havde selvfølgelig tre udvalg, som virkelig gjorde deres bedste med fællesspisning. På
de store ture i Djurs Sommerland eller i Tivoli
Friheden var der mange, der kom, men ellers var
det svært at samle folk.
Vi har nogle meget store grønne arealer
herude. Stavtrup Vænge er faktisk den afdeling
i ALBOA, der har mest grønt areal. Det er dejligt, men betyder også, at der er langt imellem
os. Jeg fik en snak med formanden, fordi han
ringede på omkring fibernet. Han spurgte, om
jeg ville være med i bestyrelsen, og det ville
jeg godt. Jeg tænkte, nu skal der ske noget. Vi
fik også noget op at stå. Sikke en masse planer
vi fik lavet, men så kom corona, og den har da
virkelig ødelagt alt. Jeg synes også, at det er
svært at komme i gang igen. Man hviler lidt på
corona-laurbærrene.
Hvilke planer havde I, inden corona kom i vejen?
Det var simpelthen at få folk samlet til alt muligt
fest og komsammen. Vi tænkte både påskefrokost, pinsefrokost, sommerjubilæumsfesten og
Sankt Hans. Vi ville også prøve at få andre med,
altså folk der ikke plejer at komme.
Det sidste stykke tid har vi fået nogle unge
mennesker ind – nogle på 30, måske 25 år. Afdelingen har jo mange ungdomsboliger, så der er
rigtig meget udskiftning. Jeg synes næsten, det er
for meget. Men det er kun etværelses lejligheder,
og det er jo uden for byen, og de unge mennesker
vil gerne ind til byen eller i hvert fald tættere på.
Så det er et springbræt for mange, tror jeg.
Er I så småt begyndt at komme i gang igen efter corona?
Vi havde faktisk bestyrelsesmøder under corona,
vi holdt dem bare i haven og med god afstand.
Den eneste der faktisk kunne lave noget, det
var vores varmemester. Vi ville gerne have lavet
om i vores grønne områder. Vi har jo en knag
af en varmemester, så han fik malet bænke. Vi
har desuden købt nye bænke, stole og borde til
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fælleshuset. Så der er da sket noget, men det er
ikke noget, der har involveret beboerne. Og det
er jo ærgerligt. Nu skal vi snart have vores årlige
afdelingsmøde, og efter det regner vi da med
at komme i gang igen. Men hvad skal det lige
være? Der kunne selvfølgelig blive noget til jul og
halloween.
Vi var fem bestyrelsesmedlemmer. De er svære
at få fat i. Den ene er flyttet, og den anden er stoppet. Så jeg er meget nervøs, for man kan ikke have
en afdeling uden at have en bestyrelse. Så sker
der nemlig slet ingenting. Det er nok min største
skræk. Jeg har jo altid gået til bestyrelsesmøder i
gamle dage. Var der møder, så kom jeg. Det er jo
et af de eneste steder, man har medindflydelse.
Hvad er dit ønske for Stavtrup Vænge?
Det er en utrolig dejlig afdeling. Folk er søde
og rare - hilser og snakker. Mit ønske er, at der
kommer lidt flere yngre mennesker. Nogle flere
børn, vi har jo også fået renoveret legepladsen.
Den er blevet brugt meget flittigt her i coronakrisen af dagplejemødre, børnehaver og hvad der
ellers har været. Hvis vi møder dem, siger vi,
at de gerne må sætte sig om på bænkene bag
fælleshuset, og vi kan også godt åbne et toilet. Vi
har også fået oprettet en skaterbane, den bliver
også brugt meget. Det er rigtig godt. Det er sådan
noget, der skal til. Lad os få noget ungdom ind,
for det mangler vi. Det kan godt være, at det ikke
er alle, der er enige med mig, men sådan har jeg
det. Jeg vil gerne have liv omkring mig.

Studentermedhjælpere
indtager ALBOA

Os
Tre nye ansigter er at finde på gangene i ALBOAs
administrationsbygning på Vestergårdsvej. Mathias Munkholm Nielsen, Michelle Kornstad og
Sokenah El Mariani er ALBOAs tre nye studentermedhjælpere. De tre er alle studerende, men
bruger altså 10-15 ugentlige timer på at løse opgaver i økonomi, kommunikation og IT. De laver
analysearbejde og controlling, skriver artikler og
dokumenterer it-systemer.
”Mit første indtryk af ALBOA var, at der er en
god stemning blandt medarbejderne, og at de
har det godt med hinanden. Det giver mig en
opfattelse af, at det er en god arbejdsplads, hvor
medarbejderne bliver både set og hørt,” fortæller Sokenah El Mariani, som er medhjælper i
ALBOAs it-afdeling.
”Med ALBOA som nonprofit organisation får
jeg, som studerende, en unik mulighed for at udvikle mig fagligt, da jeg har frihed under ansvar,
og hvor fokus ikke er at genere omsætning, men
derimod udvikle god service.”

"Mit første indtryk
af ALBOA var,
at der er en god
stemning blandt
medarbejderne, og
at de har det godt
med hinanden.”

Det er nyt, at ALBOA har så mange studentermedhjælpere på en gang, men det er ganske
bevidst, fortæller ALBOAs administrationschef,
Betina Højmark.
”Vi får et fantastisk bidrag til vores organisation med ny viden og metoder fra vores studentermedhjælpere. Ud over stor faglighed, får vi
også set vores organisation med andre øjne. Det
er sundt for alle at lære nyt, også for os, der har
været mange år i branchen.”

Sokenah El Mariani
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ALBOA opfordrer alle
beboere til at tegne en
privat indboforsikring
Af Michelle Kornstad

Er du ordentligt forsikret? Brænder din lejlighed
kan det løbe op i mange tusinde kroner. Det samme gælder ved indbrud, vandskader og tyverier.
Derfor er det en rigtig god idé at tegne en privat
indboforsikring.
”Hver 5. almene beboer har ikke en indboforsikring, og vi ser, at det mange gange ender med
at blive en rigtig dyr og ærgerlig situation for beboeren,” fortæller ALBOAs administrationschef
Betina Højmark.
”Vores oplevelse er, at der er en udbredt misforståelse om, at boligforeningen dækker privat
indbo. Sådan forholder det sig ikke, og derfor vil
vi gerne opfordre alle til at få en indboforsikring.”

Dette gælder også, hvis skaden sker under en renovering. Du kan også godt risikere at blive ramt
af en uforskyldt skade, som du selv er nødt til at
forsikre. Udgifterne i tilfælde af skade kan løbe
op i mange tusinde kroner, som du selv skal betale, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring.
Med den rette forsikring får du erstatning for
indbo (møbler, tøj, elektronik og så videre). Du
får også dækket eventuelle udgifter til genhusning, rengøring og lignende.
ALBOA har forsikret selve bygningen, du bor i,
for eksempel i tilfælde af brand- eller stormskade
samt skade på de installationer, der hører til
bygningen. Det vil sige, at skader på bygningsdele, gulve, lofter, vægge og lignende er dækket
af boligforeningens bygningsforsikring. Men dit
private indbo er altså ikke dækket af ALBOA.

Selvom du bor i en boligforening, er det din egen
forsikring, som skal dække dine private ejendele
i tilfælde af:
•
•
•
•
•

Indbrud
Brandskader
Vandskader
Tyveri
Private ansvarsskader (hvis én i husstanden
kommer til at gøre skade på et andet
menneske, dennes ejendele eller dyr).

ALBOA oplever hvert år beboere, som kommer i
klemme, fordi de ikke har tegnet en indboforsikring.

Hvor finder jeg en god forsikring?
Forsikringsselskabernes brancheorganisation
Forsikrings og Pension har udarbejdet en hjemmeside, hvor du kan sammenligne priser og vilkår og
sammensætte en forsikringspakke, som matcher
netop dit behov.
Find det på www.forsikringsguiden.dk
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Nummer 1: Øster Allé

Rent kvindehold
vandt ALBOA
boccia-mesterskab
Kvinder kan også kaste med kugler. Det er bevist
efter ALBOAs boccia-stævne, som i år løb af
stablen i Høvænget lørdag den 21. august. Anette,
Karen og Anne Lise fra Øster Allé vandt nemlig
over de 12 andre deltagende hold. Trioen er altså
nykårede ALBOA bocciamestre.
”Vi har trænet en del forud for stævnet,” fortæller Anette Johansen fra Øster Allé.
”Men jeg er stadig overrasket og meget glad
over, at vi løb af med sejren. Jeg tror, vi havde en
god balance. Det var i hvert fald en fed følelse at
gå derfra – faktisk var jeg helt høj, da vi gik hjem.”

fortrinsvis er ældre personer, men der skal også
være noget for sådan nogen som os,” siger Kjeld
Baarstrøm.
”Alle beboere i ALBOA er velkomne uanset
alder, og jeg hørte også i år fra deltagerne, at det
var et godt arrangement, så vi gør det igen til næste år.”

De 13 deltagende hold var inddelt i tre
puljer. Otte hold gik videre til finalen,
som faldt ud således:

Siden 1997
ALBOAs årlige boccia-stævne har (bortset fra
2020) fundet sted hvert år siden 1997, fortæller
stævneleder Kjeld Baarstrøm, som er meget
tilfreds med årets stævne.
”Det var rigtig fint boccia-vejr, og der var masser af glæde at spore. Man kunne mærke, at folk
ikke havde set hinanden i snart halvandet år.”
I 2019 var der 24 deltagende hold, i år var der
13 hold, men det stopper ikke initiativtagerne.
”Jeg hører, at en del er coronaforskrækkede,
det kan jeg godt forstå, og jeg kan godt se, at vi

Nummer 1:
Nummer 2:
Nummer 3:
Nummer 4:
Nummer 5:
Nummer 6:
Nummer 7:
Nummer 8:
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Øster Allé
Klokkeblomstvej 2
Engelundsvej
Porsevænget
Høvænget 1
Hvidmosegård
Klokkeblomstvej 3
Egelundsvej

Folkedan
& Freest s
yle

Nummer 2: Klokkeblomstvej 2

Nummer 4: Porsevænget

Nummer 7: Klokkeblomstvej 3

Nummer 3: Engelundsvej

Nummer 5: Høvænget 1

Nummer 8: Egelundsvej

Nummer 6: Hvidmosegård

"Alle beboere i
ALBOA er velkomne
uanset alder, og jeg
hørte også i år fra
deltagerne, at det var
et godt arrangement,
så vi gør det igen til
næste år.”
Kjeld Baarstrøm
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Frokost,
rundvisning
og forestilling i
Aarhus Teater
Lørdag den 18. december klokken 13.00
Træt af Corona-ensomhed? Så kom med og oplev alt hvad Aarhus Teater
har at byde på, når ALBOA plus inviterer inden for på en af Aarhus
ældste kulturinstitutioner.
Vi begynder med en frokost leveret af Cafe Hack, får en rundvisning og
slutter af med at se forestillingen Kagefabrikken. Se betingelser og det
fulde program på alboa.dk under ALBOA plus.
Vi har 20 pladser. Vi mødes ved hovedindgangen

alboa.dk
Fotokredit: Emilie Therese

