
VI ARBEJDER 
VIDERE MED 
HELHEDSPLANEN
På afdelingsmødet i 2017 kunne vi 
præsentere en samlet helhedsplan for 
renoveringen af afdeling 10. Planen, der 
løbende er blevet drøftet med afdelings-
bestyrelsen og boligselskabets bygge-
udvalg, ligger fortsat til behandling hos 
Landsbyggefonden, som i sidste ende 
skal sige god for planerne og dermed et 
betydeligt tilskud til projektet.

I øjeblikket arbejder vores teknikere 
fra KAAI med nogle forskellige supple-
rende undersøgelser, som fonden har 
efterspurgt. Det betyder også, at der vil 
komme nogle tilretninger af den plan, vi 
præsenterede sidste år. Aalborg Kom-
mune har desuden endnu ikke givet en 
såkaldt kvote til de ekstra taglejligheder, 
der var planlagt i Smedien. Denne del af 
helhedsplanen skal derfor muligvis også 
ændres.

Der lægges fortsat op til at skabe tilgæn-
gelighed for gangbesværede og køre-
stolsbrugere i et antal lejligheder, men vi 
kan på nuværende tidspunkt ikke hvilke 
lejligheder og hvor. Dette vil først blive 
afklaret i forbindelse med Landsbygge-
fondens endelige godkendelse af planen.

SENESTE NYT
Vi har talt om renovering af afdelingen 
gennem længere tid. Og selv om det end-
nu har lange udsigter, før arbejdet kan gå 
i gang, vil vi gerne orientere alle beboere 
om status for renoveringsprojektet.

Foruden dette nyhedsbrev vil vi også 
gennemgå status og spørgsmål på 
afdelingsmødet torsdag den 30. august.

Vel mødt!
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Boligselskab og omdelt til beboere 
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Mød op til afdelingsmødet, tors-
dag den 30. august. Det er her, du 
kan få mere at vide om, hvad der 
sker i afdelingen.

Vi har sat orientering om renove-
ringsprojektet på dagsordenen 
og har inviteret vores tekniske 
rådgivere, der vil uddybe status og 
i øvrigt kan svare på spørgsmål om 
projektet.

Foruden den løbende orientering 
på afdelingsmødet, vil der på et 
senere tidspunkt blive indkaldt til 
egentlige informationsmøder om 
renoveringsplanerne.

MØD OP 30. AUG.INDGREB UDEBLEV
Sammen med almene boligselskaber over hele landet kunne vi i foråret med be-
kymring konstatere, at regeringens indsats mod parallelsamfund – den såkaldte 
ghettoplan – skulle finansieres med penge fra Landsbyggefonden. 

Sundby-Hvorup Boligselskabs renoveringsplaner kom dermed i farezonen, heri-
blandt renoveringen af afdeling 10. 

Heldigvis blev der lyttet til de gode argumenter, og i den endelige aftale er det 
sikret, at der fortsat vil være penge i Landsbyggefonden til ’almindelige renove-
ringsprojekter’. Dermed også planerne for afdeling 10.

Sagsbehandlingen i Landsbyggefonden tager dog fortsat lang tid (som beskre-
vet på forsiden), og det er for tidligt at sige noget præcist om, hvornår arbejder-
ne i afdeling 10 kan gå i gang.
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REGERINGENS UDSPIL om pa-
rallelsamfund – den såkald-
te ghettoplan – vil betyde, at 
en nødvendig renovering for 
knap 400 mio. kr. af de man-
ge røde boligblokke i Lind-
holm vil blive udskudt på 
ubestemt tid. Det siger Jens Erik Grøn, 

der er direktør for Sundby-
Hvorup Boligselskab, som 
ejer de røde blokke Sundby-Hvorup Boligsel-

skab kunne sidste efterår 
fortælle beboerne i mere 
end 700 lejligheder i Lind-
holm, at Landsbyggefonden 
havde givet et betinget til-
sagn om støtte til en omfat-
tende og nødvendig renove-
ring. 

Nu kan beboerne risikere, 
at støtten udebliver, og plan-
lagte renoveringer for i at 

396 mio. kr. ikke bliver til 
noget. 

Foreløbig er renoverings-
planerne sat på venteliste til 
2020.

- Kan vi regne med, at vi 
kommer i gang i 2020, kan vi 
leve med det. Men vi frygter 
en udskydelse af renoverin-
gen på ubestemt tid, siger 
Jens Erik Grøn.Regeringen lægger op til, 

at finansiering af planen 
mod parallelsamfund skal 
findes i Landsbyggefonden, 
der er sat i verden for at støt-
te renovering af almene leje-
boliger. 

Det betyder, at beboere i 
almene boliger over hele 
landet må se deres længe 
ventede renoveringsprojek-
ter forsvinde ud i horison-
ten, hvis planen gennemfø-

res. Heriblandt er godt 700 
af Sundby-Hvorup Boligsel-
skabs lejligheder i Lind-
holm. 

– Der er tale om velfunge-
rende boligafdelinger, hvor 
beboerne i en årrække har 
betalt ind til Landsbyggefon-
den, netop med det formål, 
at vi nu har haft mulighed 
for at ansøge fonden om 
støtte til nødvendige renove-
ringer. Vi har de seneste år 
haft mange møder med be-
boerne og løbende oriente-
ret dem om renoveringspla-
nerne. Sideløbende har vi 
haft en dialog med Lands-
byggefonden, som er helt af-
gørende for, at renoverings-
opgaverne kan løses uden 
urealistiske huslejestignin-
ger, forklarer direktør Jens 
Erik Grøn fra Sundby-Hvo-

rup Boligselskab.Beboerne i Sundby-Hvo-
rup Boligselskab indbetaler 
årligt ca. 18 mio. kr. til Lands-
byggefonden via huslejen.Blandt de tiltag, som 

Landsbyggefonden også vil 
støtte i Lindholm, er etable-
ring af elevatorer og ni-
veaufri boliger, så de ældre 
og gangbesværede beboere 
kan blive boende i deres 
kendte boligafdeling.– Vi har gennem de senere 

år gennemført omfattende 
renoveringer i Løvvangen og 
senest i Engparken i Nr. Ut-
trup. Og her kan vi se, at be-
boerne – ud over de nyreno-
verede boliger – også sætter 
stor pris på, at de ikke behø-
ver flytte ud af deres bolig-
område, hvis de får proble-
mer med at gå på trapper, si-

ger Jens Erik Grøn.De berørte boliger ligger 
spredt på flere adresser i 
Lindholm. Der er primært 
tale om klassiske, velholdte 
røde boligblokke. Hoved-
parten af de mere end 700 
lejligheder er opført i 
1950erne, og tiden er nu 
kommet til en gennemgri-
bende renovering. Samlet 
har Sundby-Hvorup Bolig-
selskab fået et betinget til-
sagn fra Landsbyggefonden 
om støtte på 231 mio. kr. til 
de planlagte renoveringer. 
Penge som nu, hvis det står 
til regeringen, skal bruges 
på bekæmpelse af parallel-
samfund.

– I værste fald må vi nu gå 
tilbage til beboerne i vores 
boligafdelinger og meddele, 
at renoveringen af deres bo-

liger er udskudt på ubestemt 
tid. Værst af alt er, at der er 
opgaver som for eksempel 
fugtproblemer, der SKAL lø-
ses inden for en kort tidsho-
risont. Og uden Landsbyg-
gefondens bidrag, vil det in-
debære huslejestigninger, 
som vi ved, at flere beboere 
ikke vil være i stand til at be-
tale, siger Jens Erik Grøn. Renoveringsprojektet vil 

primært omfatte en isole-
ring. Desuden skal køkkener 
og badeværelser laves tids-
svarende.

Selve boligblokkene er 
klassiske og tidstypiske, og 
de skal derfor ikke ændre 
væsentligt i udseende.Desuden skal de store, fla-

de græsplæner ændres, så 
området får et mere aktivt 
udseende.

Lang næse til beboere:  Renovering af 700 boliger udskudt

BYENS LIV: Pengene skal i stedet bruges til regeringens Ghettoplan

700 boliger trænger til en renovering, men Ghettoplanen tager pengene. Foto: Henrik Bo
Renoveringen vil bl.a. omfatte en isolering og nye og tidssvarende køkkener og badeværelser. Foto: 

Henrik Bo

Her klip fra Aalborg.nu fra april.


