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Efter en lang ufrivillig pause kunne ALBOA i september igen 
holde afdelingsmøder. Afdelingsmødet er hjertet i afdelingens 
liv. Oftest er stemningen god, men det kan godt gå hårdt for sig 
ind i mellem. Det skal der også være plads til, sådan ser fælles-
skab også ud, der skal være plads til at meninger kan brydes. 

Jeg var selv som dirigent ude til et par møder, og det er virkelig 
opløftende at mærke, hvordan afdelingerne igen kommer til 
live. Livet, naboskabet og fællesskabet er der – i fugerne. Og 
selvom vi alle i et eller andet omfang har været muret inde, så 
dukker det med største naturlighed op igen, når vi får lov at 
omgås hinanden. 

Igen i år viser statistikken, at godt 2000 beboere på tværs af alle 
ALBOAs afdelinger valgte at bruge en aften på at blive orienteret 
om økonomi og diskutere nutid og fremtid i deres afdeling. Der 
er plads til endnu flere til afdelingsmøderne, men som formand 
for en forening, der baserer sig på frivillighed og fællesskab, 
så er jeg stolt over, at vi på en hverdagsaften kan trække 2000 
mennesker af huse.

I skrivende stund er smitten på vej op igen. Nye nedlukninger 
er måske på vej. Vi ved fra undersøgelser, at Corona har medført 
mere ensomhed, mindre fællesskab, mere mistrivsel. Frem-
tiden bliver pludselig mere usikker. Vi bliver pressede. Også 
vores fællesskaber er pressede. Det gælder internationalt, på 
nationalt plan og altså også på det helt nære plan – fællesskabet 
hvor vi bor. Det er vi nødt til at gå op imod. Hver enkelt af os. Vi 
er nødt til at tage os selv i nakken og huske at opføre os ordent-
ligt. Være venlige og forstående. 

Jeg har skrevet det før på denne plads: Husk at kigge efter jeres 
naboer, tal med hinanden, i behørig afstand naturligvis. Den 
første nedlukning viste også, at det i en vis udstrækning er mu-
ligt at dyrke naboskab og fællesskab på digital vis – fællessang i 
det åbne eller på Facebook og lignende. Vi skal være fornuftige, 
men vi skal ikke lade os kue eller skræmme af en lillebitte virus.

Michael Korsholm
Formand, ALBOA
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Gamle sysmaskiner og tvivlsom form bliver 
pudset af takket være 313.000 kroner  

i puljemidler, som har sat gang i aktiviteter  
i flere af ALBOAs afdelinger. 

Puljemidler sætter gang 
i ALBOAs afdelinger

Tekst & foto af Martin Krabbe
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Måske du har bemærket det: I en række af 
ALBOAs afdelinger har du de seneste måneder 
kunnet opleve en summen liv – foredrag, IT-un-
dervisning, kreative sysler og motionsundervis-
ning i forskellige afskygninger. 

Rækken af nye aktiviteter er sat i gang af 
ALBOA, som i samarbejde med beboerne og FOF 
har afdækket behov og muligheder. Om baggrun-
den for initiativet fortæller ALBOAs boligsociale 
leder, Anne-Lene Wähling:

”Vi møder jævnligt beboere, der fortæller, at 
de aktiviteter de normalt afholder i afdelingerne, 
ikke har den opbakning, som de havde tidligere. 
Mange af aktiviteterne er helt nye og har været 
med til at tiltrække beboere, som ikke normalt 
har deltaget i aktiviteter. Med projektet her får vi 
afprøvet en række nye aktiviteter.”

Sammen om fællesskaber
ALBOA har navngivet initiativet ’Sammen om 
fællesskaber’, fortæller Anne-Lene Wähling.

”Fællesskab er en af ALBOAs kerneværdi-
er. Fællesskab kan være mange ting, men de 
sociale fællesskaber kan medvirke til at styrke 
naboskabet ude i afdelingerne. Mange afdelinger 
har stærke interessebaserede aktiviteter, som 
frivillige står for, men der er flere afdelinger, 
hvor manglende tilslutning mere eller mindre 
permanent har nedlukket fællesskabs-aktivite-
terne.”

Det er på den baggrund, at ALBOA sidste år 
søgte og fik 313.000 kroner fra Vær Med-puljen. 

”Med midlerne fra puljen har vi fået mulighed 
for at afprøve nogle initiativer. Under Corona 
har vi for eksempel haft virtuelle foredrag, og i 
den senere tid har vi altså forsøgt os med, at der 
kommer en underviser fra FOF.” 

Projektet udløber med 2021. ALBOA arbejder 
videre med de mange erfaringer, der er gjort.

”Det er simpelthen første 
gang, der er en aktivitet,  

der appellerer til mig.” 
Jan Henrik Wegner

Sammen om fællesskaber:  
 
■  En række virtuelle foredrag
■  Tre undervisningsforløb i IT
■  To foredrag 
■  To daghøjskoler med hver 3-4 fag 
■  Motion og fællesskab i Saralystparken
■  Motion og fællesskab i Viby C
■  Sy, strik, vær kreativ i Viby C
■  Fællesspisning i afdeling 27 og 47
■  Madlavning for familier i Rundhøj
■  Tilskud til konkrete aktiviteter i tre afdelinger
■   Ideudviklingskursus for beboere – hvordan sikrer man 

opbakning til sin ide til fællesskab og får den ført ud i livet?

Vicevært 
& Varme
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To af de mange aktiviteter, som ALBOAs initiativ 
’Sammen om fællesskaber’ har kastet af sig:

Dior får sat sving i den gamle Pfaff
Et af de steder, som har nydt godt af midlerne er 
Vejlby Vest, hvor en sykyndig medarbejder fra 
FOF hver fredag hjælper 10-15 beboere, som 
har dannet en syklub. En af brugerne er 55-årige 
Dior Schmidt.

”Jeg fik den her symaskine for fem år siden, 
men den gik hele tiden i kludder for mig. Jeg tog 
den med til en forhandler, som sagde, at det ikke 
kunne betale sig at reparere den. Men nu er det 
altså lykkedes at få liv i den igen. Det er dejligt, 
at der er en teknisk kompetent underviser, som 
også giver hjælp og inspiration. Min oplevelse er, 
at man kan kommer herned og blive sat i gang 
og få lidt mod på det. Og så er det jo bæredygtigt, 
selvom stof er blevet så dyrt. Men så kan jeg jo få 
brugt noget af det, jeg har i gemmeren.”

Jan Henrik får pulsen op
I Saralystparken står ALBOA og FOF bag et tilbud 
om motion. Hver onsdag kan beboerne i Sara-
lystparken møde op i selskabslokalet og deltage i 
motion og yoga.

En af brugerne er 60-årige Jan Henrik Wegner.
”Jeg har for nylig fået en hjerteoperation, og 

har gået til en del genoptræning. Det er meget 
nemmere for mig at få det gjort, når det er så tæt 
på, og når der er andre, der også deltager. Det 
forpligter lidt.”

Jan Henrik har boet i Saralystparken i 30 år, 
men det er første gang, Jan Henrik deltager i en 
aktivitet i sin afdeling.

”Det er simpelthen første gang, der er en akti-
vitet, der appellerer til mig.”
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Der er godt nyt for både miljø 
og tegnebog i Stavtrup Vænge, 
efter afdelingen har skiftet fra 
gammeldags glødepærer til 
moderne LED-pærer. 

Af Michelle Kornstad

”Vi havde de mest rædselsfulde gadelamper. 
Sådan en rund kugle, der var pakket ind i noget 
gråt, og så gav det et helt gult lys. Faktisk rigtig 
skummelt,” fortæller Ruth Neumeister, som er 
afdelingsformand og beboer i området. Hun var 
ikke den eneste med den holdning, og varmeme-
ster Freddy Poulsen valgte derfor at gøre noget 
ved sagen.

Freddy Poulsen indkøbte nye LED-lamper til 
hele afdelingen. I alt 147 væglamper og sam-
menlagt 42 park- og parkeringslamper. 

”Væglamperne tog omkring fire dage at skifte. 
Park- og parkeringslamperne tog en lille uges 
tid. Vi fik et firma til at sætte lamperne op, så jeg 
havde intet med selve opsætningen at gøre. Det 
kørte bare som på en snor,” fortæller han. 

Initiativet har medført positive reaktioner fra 
afdelingens beboere. 

”De nye lamper giver et meget bedre lys. Og så 
er det bæredygtigt, praktisk og penge lige ned i 
lommen,” fortæller Ruth Neumeister. 

Holder 60.000 timer
De gamle lamper brugte 60 watt, mens de nye 
lamper kun bruger 7 watt. Det kan ses på strøm-
forbruget, som er faldet med 26 procent. Strøm-
besparelserne er med til at gøre afdelingen mere 
klimavenlig, hvilket også var med i afdelingens 
overvejelser.

LED-pærer 
giver årlig besparelse på  
32.000 kroner i Stavtrup Vænge

Regnestykket

Væglamper 110.000 kroner

Parkeringslamper 25.000 kroner

Parklamper 98.750 kroner

I alt (engangsbeløb) 233.750 kroner

År + Lampetype Pris pr. år.

2016 + Glødelamper 121.786,04 kroner

2020 + LED-lamper 89.367,22 kroner

Årlig besparelse 32.418,82 kroner

233.750 / 32.418,82 = 7,2 år

Initiativ 
& Ideer
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 ”Klimaet spiller selvfølgelig også en rolle i be-
slutningen,” siger Freddy Poulsen. 

Omskiftningen betyder også, at varmemeste-
ren får frigjort en del tid. 

”De nye LED-pærer holder 60.000 timer. Det 
svarer til, at jeg skal skifte cirka hver fjerde år. 
Det er til at overskue” fortæller Freddy Poulsen. 

Beboerne er glade for de nye lamper. 
”Med de nye lamper har vi fået lys alle vegne, 

og det er blevet så dejligt,” fortæller Ruth. Freddy 

Varmemester Freddy Poulsen står 
med den gamle lampe. Den nye giver 
bedre ny lys, kræver mindre vedlige-
hold og bliver på sigt en besparelse 
for Stavtrup Vænge.

Poulsen anbefaler andre afdelinger at skifte fra 
glødepærer til LED. 

”Det er simpelthen billigere, mere effektivt og 
meget nemmere”.

LED-lamperne har i alt kostet Stavtrup Vænge 
233.750 kroner. Med en årlig besparelse på 
32.418,82 kroner, tager det afdelingen omkring 
syv år at tjene udgiften ind. Men besparelsen 
fortsætter i al fremtid.

Hvad er LED?

LED står for Light Emitting 
Diode, hvilket betyder lysdio-
de. En LED- pære lyser, fordi 
elektrisk energi omdannes til 
lysenergi.

Kilde: www.goenergi.dk
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Søndag den 23. januar klokken 13.15

Kristendommen udvisker alle spor efter vikingetidens flergudsdyrkelse, og landet styres nu med sværd, kors og skrift. 
Landet åbner sig for europæisk indflydelse, mens byer vokser og danner centrum for handel og håndværk.

Kirken, kongemagten og de store jordbesiddere troner på magtens tinder. Imens lever 95 procent af 
befolkningen på landet, hvor de knokler i deres ansigts sved for at holde samfundet kørende - dyrker 
jorden, høster og maler korn, graver ler og brænder tegl til borge og kirker.

Kom med på en guidet tur i middelalderen fra fødsel til død.

Vi har plads til 20 deltagere. Vi mødes ved billetsalget. Rundvisningen tager cirka halvanden time.

Fri os fra det onde: Middelalderen på MOMU

Rundvisning på Aarhus 
Rådhus
Lørdag den 8. januar klokken 13.30

Oplev Arne Jacobsen og Erik Møllers berømte funkisbyg-
ning, og bliv klogere på den berømte bygnings historie 
og arkitektur. Under rundvisningen kan du høre alt om 
rådhusets historie og arkitektur, opleve huset indefra 
og se lokaler, der ikke er åbne for offentligheden. Se for 
eksempel den flotte byrådssal, det smukke vielseslokale, 
de nyrestaurerede rådhusklokker, og få en flot udsigt over 
Aarhus fra Rådhustårnets top.

Vi har plads til 15 deltagere. Vi mødes ved receptionen 
inden for hovedindgangen. Rundvisningen tager cirka 
halvanden time.

Beboerarrangementer – ALBOA plus

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.

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

Denne gang  
kan du også  

komme i TEATRET 
med ALBOA plus. 

Læs mere på 
bagsiden.
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Kom med på Antikmuseet og føl efter, om du kan mærke den oldtid, som 
vi alle kommer fra. Antikmuseet ligger på Aarhus Universitet og blev 
grundlagt i 1949 som en studiesamling ved klassisk arkæologi. Museets 
samling på mere end 500 gipsafstøbninger - heraf mange af de allermest 
berømte i verden – giver en enestående mulighed for at se et bredt udsnit 
af antikkens skulpturer samlet et sted. Vi får en rundvisning, der fortæl-
ler om skulpturernes udvikling og betydning for oldtidens Grækenland og 
Rom, med særlig fokus på museets mange portrætter, og hvad de fortæl-
ler om samfundet på den tid.

Vi har plads til 25 deltagere. Museet kan være lidt svært at finde. Adressen 
er Victor Albecks Vej 3. Vi mødes lige inden for døren. Rundvisningen 
tager cirka to timer.

Kom med på opdagelse i oldtiden – rundvisning på Antikmuseet

Lørdag den 5. februar 13.30

Solen er gud – rundvisning i  
Turner-udstillingen på ARoS

Søndag den 13. februar klokken 13.30

ARoS har skaffet 100 malerier og akvareller af den britiske maler J. M. 
V. Turner. Du kan komme med på en rundvisning gennem romantiske 
landskabsmalerier og atmosfæriske fænomener, der – med ARoS’ ord 
– ’opfordrer os til at se langsomt.’

Vi har plads til 20 deltagere. Vi mødes ved billetsalget. Rundvisningen 
varer halvanden time.

Lørdag den 29. januar klokken 13.30

Få en tur i tidsmaskinen, når ALBOA plus byder på by-
vandring. Engang var Flydedokken en af byens største 
arbejdspladser, men en lang epoke med skibsbygning 
sluttede år 2000, da værftet endegyldigt lukkede. Siden er 
der sket meget med værftsområdet, havnen og Aarhus. Det 
hører du om på denne byvandring i det nye grænseland 
mellem havn og by. 

Vi har plads til 25 deltagere. Vi mødes ved skulpturen Hi-
storiske Spor, Mindet 1, 8000 Aarhus C. Vandringen tager 
cirka halvanden time.

Generel information om arrangementer i ALBOA plus 
 
Coronasituationen er stadig usikker. Er du deltager, skal du selv holde dig orienteret om krav til tests og coronapas. Arrange-
menter kan blive skåret ned i størrelse eller helt aflyst, hvis smitten udvikler sig i negativ retning. Sker det, vil vi give dig besked.

Byvandring: Fra Dokken til Dokk1
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Èn gang om måneden kl. 20.30 er der fællessang ved 
søen, bag Pottemagertoften 170, Højbjerg.
ALLE er velkomne - voksne, børn, dyr og bamser!

Kom bare - uanset hvordan eller om du synger. Ta’ gerne 
din nabo under armen. Vi mødes uanset vejret! Vi synger 
2-3 udvalgte, ofte kendte sange

Medbring selv sangbog eller telefon! 

For sjov har vi valgt at mødes under fuldmånen (eller afte-
nen op til nattens fuldmåne) 
Det er altid spændende, om vi får den at se.
Velkommen til ALLE i 2022 Klokken 20.30. 

Kom til fælles aftensang 
under månen

Datoerne er:
Søndag den 17. januar 
Onsdag den 16. februar 
Torsdag den 17. marts 
Lørdag den 16. april

Søndag den 15. maj
Mandag den 13. juni
Onsdag den 13. juli

”Den 1. januar 2022 kommer der et nyt lovkrav, som pålæg-
ger os som fjernvarmeværk, at vi syv gange om året skal in-
formere vores forbrugere om, at de kan gå ind og følge deres 
forbrug via E-forsyning på vores hjemmeside. I den forbin-
delse er det enormt vigtigt for os, at vores kunder opdaterer 
deres oplysninger,” fortæller driftsleder i Holme-Lundshøj 
Fjernvarme, Laurids Sørensen.

HVORFOR skal du opdatere dine oplysninger?
■  Så dit fjernvarmeværk kan komme i kontakt med dig. 
■   Så du kan tjekke dit forbrug på E-forsyning, som du kan 

finde via hjemmesiden www.HL-fjernvarme.dk.
■   Det er nemmere for dig, fordi alting er samlet et sted 

– så du nemt kan få overblik over både information, 
forbrug og årsopgørelser.

■   Det er godt for miljøet – du sparer en masse papir.
■   Det er billigere – fjernvarmeværket sparer penge på 

porto, hvilket i sidste ende er til fordel for dig.

Dette gælder også dig, der bor i afdelingerne M. P. Han-
sensvej, Holme Parkvej, Kalkærparken og Hvidmose-
gård.
Du kan opdatere dine oplysninger via Holme-Lundshøj 
Fjernvarmes hjemmeside www.HL-fjernvarme.dk
Klik på ’Min side’ øverst i højre hjørne. Vælg ’Mine oplysnin-
ger’ med telefonnummer og E-mail. Derefter tilmeld E-boks. 
Loginoplysninger finder du på din seneste aconto-op-
krævning.
Eller du kan ringe til Holme Lundshøj Fjernvarme på 
telefon 86272044.

Er du beboer i Håndværkerparken?  
– så er det VIGTIGT, at du læser med her!

Revy: 
Smil der smitter

Dit fjernvarmeværk ønsker fremad-
rettet at sende dig post elektronisk. 
Du bedes derfor opdatere dine op-
lysninger med telefonnummer, mail 
og tilmelding til E-boks.

Efter et års nedlukning er Viby-revyen igen på banen. 

Revykompagniet Sønden opfører sit stykke sidst i begyn-
delsen af 2022 i festsalen på Viby bibliotek.
Revyen tager begivenheder fra årets løb op til revision og 
sammensætter en sjov, underholdende og eftertænksom 
revy, der som tidligere år, har underholdt publikum, ikke 
mindst på grund af vores gode tekstforfattere.

I år er det John Batz, der er instruktør, og han er en festlig 
slagfærdig person, som man i denne sommer, har kunnet 
opleve i Græsted revyen, som har spillet for fulde huse og 
fået meget flotte anmeldelser.
Vi glæder os til samarbejdet med John, og glæder os så 
meget til igen at kunne spille for jer.

Så X kalenderen på en af vores spilledatoer som er: 

25. og 26. februar 
3. og 5. marts
10. og 12. marts.

Billetsalget begynder til januar.

http://www.HL-fjernvarme.dk
http://www.HL-fjernvarme.dk


54 nye beboerdemokrater 
introduceret til ALBOA

ALBOAs liv som forening er drevet af de mange 
frivillige beboere, som hvert år aktivt stiller op  
og bliver valgt til afdelingsbestyrelserne. Om-
kring 250 beboere bidrager på den måde til 
fællesskab og trivsel i boligområderne. Men det 
kan være godt med en introduktion til opgaven, 
forklarer Tonny Mikkelsen, som er medlem af 
ALBOAs bestyrelse. Han og ALBOAs kursusud-
valg har gennem en årrække stået bag kurset  
’Ny i afdelingsbestyrelsen.’

”Vi holder kurset, fordi der er mange forskel-
lige tanker og forestillinger om, hvad det vil sige 
at sidde i en afdelingsbestyrelse, og selvom der 
skal være plads til forskellighed og debat, så vil 
vi med kurset gerne oplyse om de grundlæggen-
de opgaver, pligter og rettigheder, man har som 
bestyrelse. Som boligforening har vi en formel 
opbygning, som det er nødvendigt at kende for  
at kunne fungere som afdelingsbestyrelse.”

Hvad må jeg?
I november 2021 introducerede ALBOAs kursus-
udvalg 54 nyvalgte beboerdemokrater til deres 
nye hverv. Over to kursusaftener fra klokken 18-
20 stiftede de beboerdemokrater bekendtskab 
med deres nye hverv, fortæller Tonny Mikkelsen.

”Der er rigtig mange spørgsmål. De jeg oftest 
møder er: ’Hvad må jeg? Hvad kan jeg tage mig 

af, hvad skal jeg tage mig af, hvordan er kom-
mandovejene i den her biks?’ Dybest set handler 
det om rollefordeling og kompetence. Et af mine 
grundlæggende råd er at sætte sig ind i økonomi-
en og studere skemaet for planlagt vedligehold. 
Det er også vigtigt, at vi får ensartet afdelingsmø-
derne, at vi får lavet et ordentligt referat og får 
skabt en stemning, der er til at være i.”

ALBOAs kursusudvalg planlægger flere kurser 
for både beboerdemokrater og beboere, fortæller 
Tonny Mikkelsen. 

”Den digitale verden er også over os, og vi har 
som boligforening investeret i en digital platform 
- et intranet - som skal nå ud til alle, som har en 
lejekontrakt med ALBOA. Vi kalder det mitALBOA, 
og det vil vi gerne introducere beboerne til.”

Hvert år rækker nye beboere hånden op og lader sig vælge til deres 
lokale afdelingsbestyrelser. I år har 54 nye beboerdemokrater 
været gennem kurset ’Ny i afdelingsbestyrelsen’.

”Vi holder kurset, 
fordi der er mange 

forskellige tanker og 
forestillinger om, hvad 
det vil sige at sidde i en 

afdelingsbestyrelse.” 
Tonny Mikkelsen

Vov &
Mijau
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Salamanderparken 
sorterer for fremtiden

Et bedre miljø – både det 
nære og det fjerne – er 
grunden til, at Salaman-
derparken i Stavtrup har 
brugt 700.000 kroner på 
en sorteringsplads.

Danskerne producerer stadig mere affald. Hel-
digvis er vi også blevet bedre til at sortere det. 
Men for en almindelig almen beboer kan der 
være langt til nærmeste genbrugsplads. Den ud-
fordring har man nu gjort noget ved i Salaman-
derparken, hvor afdelingsbestyrelsen fredag 
den 12. november klippede snoren til en helt ny 
sorteringsplads. 

Sorteringspladsen er 72 indhegnede kvadrat-
meter, hvor beboerne kan komme af med pap, 
metal, glas, elektronik og farligt affald såsom 
malingsrester, kemikalier, batterier og elpærer. 
I alt er der ni fraktioner. Sorteringspladsen har Af Martin Krabbe, foto Ole Pedersen

12



gennem flere år været et ønske hos Salaman-
derparken bestyrelse. Det fortæller afdelingsfor-
mand, Mads Madsen.

”Baggrunden er, at vi kunne se, at beboerne 
havde svært ved at komme af med deres affald. 
Der skete ofte tilfældige ophobninger, når nogen 
havde været i IKEA. Samtidig begyndte der også 
at komme lidt suspekte typer for at klunse i 
vores område.”

Et salgsargument
Sorteringspladsen er lavet efter alle kunstens 
regler: Der er indhentet byggetilladelse, lavet 
indhegning og belægning. Der er indlagt lys, 
vand og afløb, så pladsen kan bruges døgnet 
rundt og spules efter behov. Der kommer også 
snart et briksystem, så det kun er Salamander-
parkens beboere, som kan bruge pladsen Prisen 
for herligheden er 700.000 kroner.

”Det er klart, at det er vores forhåbning, at vi 
får en bedre sortering, som vil være til gavn for 
miljøet. Jeg tror også, sorteringspladsen i et eller 
andet omfang vil blive et sted, hvor beboerne 
møder og samtaler med hinanden. Og så synes 
jeg, det er en luksus, at vi kan tilbyde et boligom-
råde, hvor man ikke behøver køre sit haveaffald 
hele vejen på genbrugsplads.”

I forbindelse med åbningen holdt afdelings-
bestyrelsen åbent hus for beboerne. Udover en 
pølse kunne beboerne deltage i en konkurrence; 

den som sorterede en række genstande mest 
korrekt løb med titlen som skraldekonge. I alt 60 
beboere var gennem pladsen på dagen.

Fremtidssikring
De stigende affaldsmængder afstedkommer flere 
og flere krav til sorteringen af affald. Det bliver 
også dyrere at få afhentet affald, og det er en 
stadigt tungere post i afdelingernes budgetter. 
Derfor er der også økonomisk fornuft i at sortere 
bedre – den kommunale prissætning er skruet 
sådan sammen, at det er billigere at få afhentet 
affald, som på forhånd er ordentligt sorteret.

”Vi ved, at kommunen i fremtiden vil komme 
med endnu skrappere krav til sorteringen, så 
med anlægget her håber vi at komme på forkant 
med udviklingen,” fortæller Mads Madsen.

”Det er klart, at det er 
vores forhåbning, at vi  
får en bedre sortering, 
som vil være til gavn  

for miljøet.” 
Mads Madsen
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Det summer af liv og snak i Vejlby Vests Beboer-
hus Vest’n på en regnfuld lørdag formiddag den 
2. oktober. Årsagen er åbent Hus om Fremtidens 
Vejlby Vest. Højlydt snak kan høres flere meter 
fra beboerhuset, og duften af kaffe og nybagt 
kage breder sig, idet døren til det summende 
beboerhus åbner.

Over 100 beboere er mødt op. Det er de, fordi 
deres afdeling – som med næsten 600 boliger er 

ALBOAs største – står overfor en omdannelse til 
170 millioner kroner. Bag arrangementet står 
ALBOA og Aarhus Kommune. Formålet er at 
informere og inddrage beboerne i projektet. 

Vejlby Vest er bygget i 1975 og ligger i det 
nordlige Aarhus, tæt ved Skejbycenteret. Ef-
tersom ALBOA historisk er opstået gennem en 
sammenlægning af boligforeningerne Højbjerg 
og Viby, så ligger langt de fleste af ALBOAs 
afdelinger i det sydlige Aarhus. Så Vejlby Vest 
er sin egen. Det gælder geografisk, men det 
gælder også i overført forstand: Vejlby Vest er et 
boligområde med en historie og en stærk fælles 
identitet. Mange beboere har boet i området i 
mange år, og der er mange fælles aktiviteter i 
afdelingen. Vejlby Vest har eget beboerblad, som 
udkommer fem gange om året, egen genbrugs-
butik, en café med jævnlige koncerter samt et 
aktivt beboerhus. De fleste ved, at Medina er 
vokset op i Vejlby Vest, nogle ved, at en ung Finn 
Nørbygaard havde en af sine første optræde-
ner i cafeen, og nogle ved, at Uffe Elbæk trådte 
sine politiske børnesko i Vejlby Vest. Området 

Fremtidens  
Vejlby Vest til debat
Mere end 100 engagerede  
beboere tog del i Åbent hus 
for at diskutere planerne  
for fremtidens Vejlby Vest. 
ALBOAs største afdeling står 
nemlig overfor en gennem-
gribende renovering.

Tekst og fotos af Michelle Kornstad

Mig
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er pænt vedligeholdt, men siden opførelsen er 
området grundlæggende uændret. Men efter 
næsten 50 år er der altså nu en større fysisk 
forandring undervejs.

Projektet i hovedtræk
Kigger man i oplægget, så handler det om ’at 
fremtidssikre Vejlby Vest som et attraktivt, bæ-
redygtigt og grønt område, der hænger sammen 
med de omkringliggende områder.’ Oplægget 
rummer også formuleringer om ’en bred og 
mangfoldig beboersammensætning og gode og 
velfungerende fællesskaber.’ 

Og der er mange idéer på tegnebrættet for 
fremtidens Vejlby Vest. I hovedtræk handler det 
om omdannelse af udearealer, nyt fælleshus og 
67 nye atriumhuse.

Omdannelse af udearealer betyder i dette til-
fælde bedre stiforbindelser og belysning og flere 
muligheder for aktiviteter og ophold i grønne 
områder. Flere beboere fortæller om ræv, egern 
og sika-hjorte i området, og det er en prioritet 
for mange af deltagerne, at der fortsat skal være 
plads og levesteder til det rige dyre-, fugle- og 
planteliv. 

Plads til fællesskabet
Vejlby Vests nuværende fælleshus ligger i udkan-
ten af det store boligområde. Projektet vil give 
det nye fælleshus en central placering og gøre 
det til omdrejningspunkt for kvarterets sociale 
liv. Beboerhuset skal have en fleksibel opbyg-
ning, så det både indeholder mindre rum til 
foreninger og større rum til 150-200 mennesker.

Projektet vil også nedrive de nuværende 67 
atriumhuse. De er i for dårlig stand, og det kan 
ikke længere betale sig at renovere dem. Men på 
soklen af de gamle vil man bygge 67 nye atrium-
huse af nogenlunde samme størrelse.

Som noget nyt for ALBOA indeholder projek-
tet desuden en ide om, at Vejlby Vest frasælger 
en del af sin jord til opførelse af privat byggeri. 
Frasalget er en del af finansieringen af projektet, 
og betyder derudover, at Vejlby Vest – som i dag 
er et rent alment boligområde – i fremtiden får 
blandede ejerformer.

Beboerne er involveret i processen
Overalt i fælleshuset hænger store plancher med 
forskellige spørgsmål, som beboerne kan svare 
på med fede sprittuscher: Hvilke potentialer kan 
du se i området? Hvordan kan vi tænke fællesskaber 
og bæredygtighed ind i udviklingen? Beboerne kan 
skrive og dele deres idéer og holdninger til disse 
spørgsmål, mens de nyder kaffe og kage. Svare-
ne lyder blandt andet: flere frugttræer, samværsste-
der med bænke og meget andet.

En af formiddagens deltagere er Lotte Hansen, 
som har boet i Vejlby Vest i over 15 år. Hun er po-
sitivt stemt over for projektet og glad for at blive 
inddraget i processen:

”Der er god dialog, og det er dejligt, at vi som 
beboere får information og bliver inddraget. Jeg 
vil bestemt fortsætte med at komme med forslag 
og involvere mig i processen.”

Også ALBOAs byggerådgiver, Palle S. Clausen, 
er positiv efter formiddagens arrangement.

”Jeg er glad for, at der er kommet så mange, 
det er jeg overrasket over. Det vidner om, at Vejl-
by Vests beboere er engagerede i deres afdeling. 
Det var meget lærerigt at høre beboernes kom-
mentarer og idéer. Jeg er sikker på, at det i sidste 
ende giver et bedre projekt.”

Der er endnu mange udfordringer og ting, der 
skal forhandles på plads. Lige nu er forhåbnin-
gen, at projektet er færdigt til sommeren 2024.
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Kom i teateret med 
ALBOA plus – se stykket 

Selskabssang  
– på Teatret Svalegangen 

alboa.dk

Lørdag den 19. februar klokken 16.00

Selskabssang er fællessange for det usagte – et sangværk af komponist 
Kirstine Fogh Vindelev, der genopfinder selskabssangen og hylder 

sammenhængskraften, når vi alle synger med. Aftenens vært, 
skuespiller Holger Østergaard, fører dig trygt igennem festen tilsat 

anekdoter, grin, lidt mad, refleksioner og lidt nødvendig stilhed her og 
der. Arrangementet er inklusive et glas vin, øl eller sodavand. 

Vi har plads til 25 deltagere. Vi mødes ved billetsalget. 
Forestillingen varer cirka halvanden time.


