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VI PASSER PÅ HINANDEN
2020 har budt på mange restriktioner og anbefalinger 
vedrørende corona/covid19. Og i årets løb har med-
arbejdere, beboere og bestyrelser været nødt til at finde 
alternative måder at løse hverdagens udfordringer på.  

Årets beboermøder var ingen undtagelse. Pladskrav og for-
samlingsforbud gjorde, at der skulle tænkes kreativt. De for-
skellige møder blev flyttet til større lokaler. så vi kunne over-
holde pladskrav, og et enkelt sted var det endda nødvendigt 
at holde mødet i et telt, så der var plads til alle, der ønskede 
at deltage i mødet. 

Alle steder har beboere vist stor forståelse for de særlige for-
hold, og vi kan glæde os over, at beboerdemokratiet – trods 
de svære vilkår – har fungeret gennem hele perioden. Afdelingsmødet i afdeling 7 i Nr. Uttrup  

blev holdt i et telt.

HJEMMEARBEJDE  
BLEV EN DEL AF HVERDAGEN

Da Nordjylland i oktober blev ramt af helt ekstra- 
ordinære restriktioner, måtte der også tænkes 
kreativt. For de administrative medarbejdere blev 
der – hvor det var muligt – oprettet hjemme- 
kontor, og vores folk i driften blev i et par uger 
’tvunget’ til at arbejde i nye områder, tæt på de-
res bopæl. For afdelingerne i Østvendsyssel 
havde det den positive effekt, at der i perioden 
var mange flere folk i marken, end normalt (Øst-
vendsyssel er tilsyneladende et populært sted at 
bo for vores driftsfolk).

Det administrative personale gjorde i vid udstrækning brug 
af virtuelle møder under corona-nedlukningen
Det administrative personale gjorde i vid udstrækning 

brug af virtuelle møder under corona-nedlukningen
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ANTAL FREMMØDTE BEBOERE PÅ AFDELINGSMØDERNE

Solveig Sørensen (tv) og Amalie Brichstein,  
8.a Gammel Lindholm Skole

2018
2017 794

770
1.017

580*
2019
2020

GODT NABOSKAB, DA DET KNEB MED PLADS

Efter forårets lockdown skulle ledelsen på Gammel 
Lindholm Skole hurtig finde ekstra lokaler, så af-
standskravene kunne overholdes, da eleverne igen 
skulle tilbage i skole.  

For 8. klasserne betød det, at de i en måneds tid 
havde al deres undervisning i afdeling 3’s fælleshus 
på Bakkevej. Og de unge faldt hurtigt til i de nye 
omgivelser: 
– Det er selvfølgelig ikke som på skolen, og vi sav-
ner da også vores hverdag og de andre klasser. Men 
der har også været mange fordele ved at være her, 
fortalte Solveig Sørensen og Amalie Brichstein fra 
8.a. De var begge glade for, at der nu var blevet 

åbnet for skolegang igen. Også selv om det foregik 
i fælleshuset:  
– Når vi nu ikke kan være på skolen, så er det her 
et rigtig godt alternativ. Her er plads til, at vi alle tre  
8. klasser kan være samlet i huset inde eller ude. 
Det har også gjort, at vi har lært nogle fra parallel-
klasserne bedre at kende. 

Særligt en ting var ifølge pigerne særlig godt ved 
det alternative skolelokale:  
– Toiletterne her er meget bedre, end dem på skolen.

*Fremmødet er tydelig påvirket af corona-restriktionerne (beboerne blev opfordret til 
kun at møde op med en repræsentant fra hver husstand, og mange møder var flyttet 
væk fra afdelingernes egne fælleshuse).



4

I januar blev den nye flotte, 
murede portal officielt åbnet 
i afdeling 12 - Løvvangen. 
Og trods vinterkulden var der 
et stort fremmøde af hånd- 
værkere, beboere, bestyrelses-
medlemmer og medarbejdere. 
Men efter et par taler var der da 
også dejlig karrysuppe, så man 
kunne få varmen igen. JA

NU
AR 

- M
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JULI - SEPTEMBEROKTOBER -
 DE
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I december blev der udleveret nøgler 
til de første 39 (ud af 58) nye lejlig-
heder i Enghaven i Nr. Uttrup. En stor 
dag for alle – ikke mindst de bebo-
ere, som for første gang trådte ind 
i deres helt egen ’rigtige’ bolig (se 
mere på side 7)

I februar havde vi besøg af boligminister Kaare Dybvad, der var 
i Aalborg for at hente inspiration til indsatsen i de udsatte bolig- 
områder. Aalborg er den eneste store by i Danmark, som ikke 
har ghettoer. Forklaringen ligger blandt andet i den såkaldte 
Aalborg-model, hvor boligselskab, lokalt erhvervsliv og kom-
mune i et tæt samarbejde har vendt udviklingen i de udsatte 
boligområder. 

Renoveringen af Blåbærhaven midt 
i Dronninglund er støttet af Lands-
byggefonden. Borgmester Michael 
Klitgaard fra Brønderslev Kommu-
ne samt vores formand Hans Bøyen   
Chistensen og direktør Jens Erik 
Grøn stod i oktober for den første 
’opmuring’, som symboliserede at 
renoveringsprojektet nu blev skudt 
i gang. [se mere på side 8].

November bød på kursus for vores drifts-
personale i det nye MDOC-system, der 
fremover vil lette kommunikationen mel-
lem ejendomsmester og driftspersonale 
og dermed bidrage til en fortsat høj og 
effektiv beboerservice. 

NOTER FRA 2020
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I juni stod det det første hus i afdelingen på 
Fredensvej og Viktoriagade i Nørresundby klar 
til genindflytning efter en gennemgribende re-
novering. [se mere på side 8
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I juni kunne vi (endelig) holde vores repræ-
sentantskabsmøde, der var blevet udsat på 
grund af corona-restriktioner. Mødet blev 
holdt under lidt usædvanlige rammer og uden 
den traditionelle spisning.

Engparken i Nr. Uttrup gennem-
gik en omfattende renovering fra 
2015-2018. I forbindelse med de 
sidste efterarbejder fik afdelingen i 
sommer også etableret en svæve-
bane på Abildgårdsvej.

I september var ekspeditions- 
elev Nicoline Brix til afsluttende 
eksamen. Og med udgangen af 
2020 kan vi sige tillykke til end-
nu en veluddannet kontorassi-
stent.

I august ankom Det Rul-
lende Kulturakademi til 
Løvvangen. Med ladcykler 
fyldt med discokugler, guld-
vimpler, blomster og bal-
loner var der lagt op til en 
festlig start på nogle skøn-
ne oplevelser og aktiviteter 
i de følgende uger. [se mere 
på side 14]
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VI BYGGER NYT
Der har været stor aktivitet i 2020, når det gælder nybyggeri. 
I Aalborg, Nr. Uttrup og i Østvendsyssel. Flere af de nye 
boliger er klar til indflytning her mod slutningen af året, mens 
andre følger efter i begyndelsen af det nye år.

1. december kunne beboerne flytte ind i de 
otte nye boliger på Lemmingsvej og Gerå-
vej i Dronninglund.

Lektorgaarden på hjørnet af Sohngårds-
holmsvej og Universitetsboulevarden i 
Aalborg er et fælles projekt sammen med 
Vivabolig og det private byggeselskab 
KIMBO Byg.  Vores andel er 56 attraktive 
familieboliger i den nye karrébebyggelse, 
som også rummer erhvervslokaler.
Der er indflytning i efteråret 2021.

På Idræts Alle i Hals skyder 16 nye boliger op. Bebyggelsen består af 8 
dobbelthuse. Husene er placeret omkring et centralt fællesareal. 
Samtidig har alle boligerne private haver og carporte.
Alle boliger er udlejet, og de nye beboere flytter ind til foråret 2021.
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MERE ER PÅ VEJ

På Niels Lyhnes vej i Vestbjerg indleder vi i 
løbet af 2021 byggeriet af 19 boliger på om-
kring 100 m2 i to plan med egen have. På 
Moltkes Allé i Dronninglund har vi planer om at 
opføre yderligere 17 boliger, og på Stenholms-
vej i Lindholm ønsker vi at opføre 23 mindre 
boliger til socialt udsatte samt et fælleshus.

I Gandrup skal vi opføre det nye plejecenter 
på Poul Smedsvej. Et moderne center med 50 
boliger og tilhørende servicebygninger.

Som nabo til vores nuværende af-
deling 7, Engparken, har vi i løbet af 
2020 opført Enghaven. Her er 58 
boliger klar til indflytning. Der er tale 
om en spændende arkitektur med 
grå, pudsede facader, der er brudt 
af træbeklædning i det fælles gård- 
rum, hvorfra alle lejligheder har ad-
gang via og en åben altangang.

20
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ANTAL LEJEMÅL I BOLIGSELSKABET
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VI RENOVERER FOR FREMTIDEN
I løbet af 2020 blev flere af vores boliger renoveret 
– mange med tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden. 
Forud er gået lange og gode beboerprocesser, og nu 
hvor håndværkerne er rykket ind i afdelingerne ser vi de 
konkrete resultater.

På Fredensvej og Viktoriagade i Nr. Uttrup er en 
omfattende renovering af de 29 dobbelthuse i fuld 
gang. 17 af boligerne totalrenoveres og får derfor 
status af rummelige tilgængelighedsboliger. Bebo-
erne her genhuses i takt med, at håndværkerne ryk-
ker ind i boligen.

I Løvvangen blev den såkaldte ’regulerings-
konto’ endelig gjort op med et plus på 11 
mio. kr.  efter den omfattende renovering i 
2015. Til glæde for beboerne blev en ræk-
ke af de oprindelige renoveringsønsker der-
for sat i gang. Blandt andet etablering af 
nærlegepladser (som også havde været et 
forslag på det seneste afdelingsmøde), ud-
bedring af belægninger, maling af radia- 
torer samt drænarbejder i terrænet.

Blåbærhaven i Dronninglund får i øjeblikket  
renoveret badeværelser, tag og murværk, og som 
en del af renoveringen har Landsbyggefonden 
også støttet en opgradering af udearealerne.

’Højhuset’ på Bøgevej i Hals fremstår nærmest som 
et nybyggeri efter en omfattende renovering i 2020 
med blandt andet nyt tag og renovering af altaner. 
De øvrige huse i afdelingen fik også nyt tag.
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RETTIDIG OMHU

Det er ikke kun de store renoveringer, der får op-
mærksomhed i vores tekniske afdeling. Afdelinger-
nes planlagte vedligeholdelsesplaner granskes lø-
bende – både internt og eksternt. Og bliver derudover 
gennemgået med afdelingsbestyrelserne på de årlige 
markvandringer og budgetmøder. Den løbende vedli-
geholdelse dækkes af afdelingernes henlæggelser 
(opsparing) og egen trækningsret. Her er blot nævnt 
en række eksempler på aktuelle renoveringer i 2020:

• Nye gulve, som i boligerne på Vikingevej (af-
deling 28)
• Renovering af elevatorer på Julius Posselts  
 Vej i Nørresundby. 
• I Østvendsyssel (afdeling 81, 82 og 83) er der  

 skiftet vinduer og døre for mere end 4 mio. kr.  
 i mange boliger.
• På Møllevænget i Klokkerholm har tagene –  
 som i øvrigt ikke fejler noget – fået en tiltrængt  
 gang maling, så de fremstår pæne og indbyd- 
 ende.
• I afdeling 10 i Lindholm er der skiftet døre  
 i 19 opgange 
• På Hellevadlund Plejecenter er murværket  
 nænsomt renoveret.

På Skolevej i Løvvangen har beboerne også god-
kendt en helhedsplan, der er støttet af Landsbyg-
gefonden, og renoveringen af de 16 rækkehuse er i 
gang. Otte huse bliver totalrenoveret og får niveaufri 
tilgængelighed. Derudover får alle boliger nye tage, 
vinduer, døre og ventilation.

På Strubjerg kunne beboerne i afdeling 13 se 
en byggeplads skyde op i sensommeren, og her 
bliver boligerne nu renoveret med blandt andet 
nye badeværelser, vinduer og døre og renovering 
af facaderne. 

Beboerne i de røde boligblokke i Lindholm har 
længe sukket efter en gennemgribende reno-
vering. I efteråret fik vi tilsagn fra Landsbygge-
fonden, så beboerne i afdeling 3 kunne deltage 
i orienteringsmøder og få udsendt en detaljeret 
beskrivelse af renoveringsprojektet. Helhedspla-
nen skal endelig godkendes på et ekstraordi-
nært afdelingsmøde i begyndelsen af 2021.

Beboerne i afdeling 10 fik også tilsagn om 
støtte, men må væbne sig med lidt tålmo-
dighed, da afdelingen først skal gennem-
gå en grundigere energiscreening, inden 
det færdige renoveringsprojekt kan præsen- 
teres. Det forventer vi sker i begyndelsen af 
2021.
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Organisationsbestyrelsen bliver valgt af repræsentantskabet, der har repræ-
sentanter fra alle afdelinger.
Hans Bøyen Christensen er formand for organisationsbestyrelsen.
På repræsentantskabsmødet i juni blev Lisbeth Glud valgt som næstformand 
og Nils Vinther blev valgt til forretningsudvalget.

ØKONOMI KVARTERETS  
HUS

ØKONOMI OG 
UDLEJNING BOLIGSOCIAL

Den boligsociale helhedsplan i Løvvangen og 
de projektansatte medarbejdere, der er knyttet 
til arbejdet i og omkring Kvarterets Hus, er også 
en del af vores organisation (se mere side 14).

Medarbejderne i drift og projekt samt økonomi og udlejning er organiseret i fire søjler, som 
hver især har særligt fokus et geografisk område. På den måde sikrer vi, at viden om de 
forskellige behov og forhold i hver enkelt afdeling bliver delt på tværs i organisationen. 
For vores beboere betyder det, at de kan regne med at de altid taler med en medarbejder, 
der kender til de lokale forhold – uanset om forespørgslen drejer sig om økonomi eller 
praktiske forhold omkring boligen.

VORES ORGANISATION
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FORSLAG TIL NY TIL- OG OMBYGNING
SKITSE AF TILBYGNING

Eksisterende forhold

NY ADMINISTRATIONSBYGNING

Vores administrative medarbejdere har siden 1995 
holdt til i lokalerne på Lindholm Søpark 2. I 2012 
blev administrationsbygningen udvidet, men efter 
25 år var tiden kommet til en gennemgribende re-
novering og udvidelse af lokalerne.
Det meste af 2020 har været præget af hånd- 
værkere og byggeplads, og de beboere (og andre), 
der har haft ærinder på kontoret har i årets løb væ-

ret nødsaget til at bruge alternative indgange. Men 
kort før jul nåede håndværkerne til vejs ende, og vi 
har fået en moderne administrationsbygning, der  
lever op til fremtidens krav. Særligt er der gjort mere 
ud af mødefaciliteter til såvel medarbejdere som be-
boervalgte og ikke mindst ekspeditionen og mulig-
heden for at yde personlig hjælp til beboere er nu 
blevet opdateret. 

Medarbejdere der trives, og som hver dag møder 
engagerede og motiverede på arbejde, er vores vig-
tigste ressource, når vi fortsat skal være et attraktivt 
sted at bo.

Vores medarbejdere i driften sørger for, at vores 
byggerier og udearealer hele tiden bliver passet og 
plejet. Og i tæt dialog med kollegerne i Lindholm 
Søpark, sørger de for, at de planlagte vedligehold- 
elsesplaner bliver fulgt. 

Vi arbejder hele tiden på at optimere driften – til 
gavn for beboerne – men vi sørger også for, at vi 
med indførelsens af ny teknologi og arbejdsopgaver, 
hjælper vores medarbejdere i form af kurser og en 
løbende dialog om, hvordan vi bedst sikrer tryghed 
på arbejdspladsen.

I Sundby-Hvorup Boligselskab er vi beriget af loyale 
medarbejdere, og vi sætter stor pris på, at alle bi-
drager positivt til de forandringer, som uundgåeligt 
præger hverdagen. 

EN LEVENDE ARBEJDSPLADS
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HVER DAG GÅR 74 MEDARBEJDERE PÅ ARBEJDE I SUNDBY-HVORUP  
BOLIGSELSKAB FOR AT LEVERE EN HØJ BEBOERSERVICE OG SIKRE, AT VORES  

BOLIGER FREMSTÅR I GOD STAND 
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HVERDAGENS FÆLLESSKABER
 
Fællesskabet med naboer og andre fra nærområdet er en del 
af hverdagslivet i vores boligafdelinger. I mange boligområder 
er der opstået traditionsrige aktiviteter, som støttes af 
afdelingsfælleskabet. Andre steder er der oprettet egentlige 
klubber og foreninger.

Corona-pandemien lagde en naturlig dæmper på de mange 
aktiviteter i 2020, og i perioder med skærpede restriktioner måtte 
vi desværre lukke vores beboer- og klublokaler ned. 

LØVVANGEN – EN LEVENDE BYDEL

1. december fik vi den gode nyhed, at Løvvangen, 
nu ikke længere er på ministeriets liste over udsatte 
boligområder. Et skulderklap til de mange beboe-
re, frivillige, foreninger og vores boligsociale team, 
og en bekræftelse af det billede, vi selv i mange år 
har haft af boligområdet: Det er et trygt, imødekom-
mende og rart sted at bo og færdes.

Siden 2008 er den boligsociale indsats gået hånd i 
hånd med de fysiske forandringer i Løvvangen.
Meget er sket i de seneste 10 år, og vores bolig- 
afdeling er i dag præget af tryghed, harmoni og
mange aktiviteter. Men vi stopper ikke her. Løv- 
vangen skal være en levende og mangfoldig bydel 
for alle. 
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KROLF-KLUB I ENGPARKEN
Ikke alle aktiviteter var lukket ned på grund af 
corona:

Som en del af den omfattende renovering i Eng-
parken har boligafdelingen også fået en markant 
løft af udearealerne. Blandt andet med en helt ny 
og populær svævebane til børn og barnlige sjæle. 
Et andet nyt bidrag til fællesskabet og udelivet i 
området er en nyanlagt 12 hullers krolfbane.

Det sjove spil er en 
blanding mellem kro-
ket og golf, og i oktober 
blev banen indviet med 
en hyggelig dag, hvor der 
blev spillet krolf og hygget 
på banen. Fremover bliver der 
spillet på banen hver lørdag, hvor alle 
beboere er velkomne.

Vi har derfor i 2020 ansøgt om en fortsættelse af 
den boligsociale helhedsplan for området. Med en 
fjerde projektperiode – frem til og med 2024 – 
lægger vi endnu et lag på de foreløbig tre helheds- 
planer, der er gennemført i afdelingen. 

Beboerne godkendte vores ansøgning på afde-
lingsmødet i august, og i samarbejde med Aalborg 
Kommune fik vi, under overskriften ’En levende og 
mangfoldig bydel’, prækvalificeret ansøgningen om 
støtte hos Landsbyggefonden.

Kvarterets Gård rummer i dag selvkørende café, 
driftsfunktioner og rum til beboeraktiviteter. Kvarte-
rets Hus er nu en naturlig del af bydelens centrale 
plads, og vi ønsker med en fornyet boligsocial hel-
hedsplan at give huset de bedste forudsætninger 
for at være omdrejningspunktet for et samarbej-
de mellem Sundby-Hvorup Boligselskab, Aalborg 
Kommune, lokale institutioner, foreninger og klub-
ber samt erhvervsliv.

INDFLYTNINGER FORDELT PÅ BOLIGTYPE  
I HELE BOLIGSELSKABET:

FAMILIEBOLIGER

INDFLYTNINGER I ALT I 2020: 634

FALD I ANTAL FLYTNINGER: 12,3%

PLEJE- OG ÆLDREBOLIGER

UNGDOMSBOLIGER

2020

2020

2020

2019

2019

2019

498

152

73

458

106

70
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TÆT VED BYEN –  
NÆRMEST LANDET
Vi har alle typer af boliger i Sundby-Hvorup Boligselskab. 
Tæt lavt, rækkehuse, villaer, etagebyggeri, ældre- og 
ungdomsboliger. Fra Aalborg og mod nord/nordøst i de 
hyggelige og attraktive oplandsbyer.

Vinteren 2019/20 
var mild, og derfor blev 
der også tid til andet 
end snerydning for 
vores ejendomsfunk-
tionærer. I det tidlige 
forår kunne de blandt 
andet lægge fliser 
om udenfor pleje- 
hjemmet på Bendt-
sensvej i Lindholm.

Rådmand Hans Henrik Henriksen fra Aalborg 
Kommune og vores formand for organisati-
onsbestyrelsen, Hans Bøyen Christensen, tog i  
januar det første spadestik til 16 nye boliger på 
Idræts Alle i Hals.  Arbejdet er gået efter planen 
hele året, og i foråret 2021 vil vi byde 16 nye 
familier velkommen til. [læs mere side 8]
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På Tranebærvej i Dronninglund ombygger vi i 
2021 et tidligere depot, der har været brugt af 
driften, til en helt ny gæstebolig. 

Den nye gæstebolig bliver cirka 43 kvm. og 
kan fremadrettet reserveres af boligselska-
bets beboere. Læs mere om vores gæstevæ-
relser og -boliger på side 21

Møllehuset i Asaa lagde i efteråret lokaler til 
beboermøder omkring renoveringsplanerne på 
Skelgårdsvej (i afdeling 83 der blandt andet 
dækker vores boliger i Asaa, Agersted, Klokker-
holm mm.). Den 15. december stemte beboerne 
ja til renoveringen på et ekstraordinært afdelings- 
møde i Møllehuset.
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VI ARBEJDER MED BÆREDYG-
TIGHED OG SUND FORNUFT
Når vi sender får ud i Lindholm Søpark for at græsse 

bjørneklo, er det et godt eksempel på, at vi arbejder 
på at forene bæredygtighed og effektiv drift 

med god og sund fornuft. Vi involverer os 
løbende i projekter, der bidrager til et 

bæredygtigt nærmiljø, og som ikke kun er 
positive for vores egne beboere men også 
vores nærmeste naboer og kommende 
generationer.

Vores kerneopgave er at sikre vores 
beboere tidssvarende og attraktive boliger 

til en husleje, som alle kan betale. Men et 
hjem er mere end mursten. Det er også de 

omgivelser, man bor i, det gode naboskab og det 
nære miljø. 

FÅRENE KOMMER SAMMEN MED FORÅRET 
Hvert forår bliver 30 får sluppet ud på skråningerne 
ved Lindholm Søpark, hvor de græsser og dermed 
holder den invasive bjørneklo væk. Og fårene gør 
ikke alene et nyttigt stykke arbejde. De er også kær-
komne gæster, som bliver fulgt tæt af beboerne i 
afdelingen Lindholm Søpark og er til glæde for alle 
der færdes på den skønne natursti midt i byen. 

Arealet, hvor fårene græsser, er hegnet ind, og med 
rigelige mængder af føde i form af grønt på skråning- 
erne, så klarer fårene sig selv og bidrager dermed 
til Sundby-Hvorup Boligselskabs ønske om en bæ-
redygtig drift. Skråningerne hører til boligselskabet, 
og sammen med Aalborg Kommune fik man ideen 
til at bekæmpe bjørneklo med får i stedet for gift. 
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Det er en del af vores strategi, at vi vil udvikle 
og tilbyde digital beboerservice. Vi har derfor 
i 2020 indledt arbejdet med at udvikle en ny 
hjemmeside. 

Det har været en grundig proces, hvor vi har in-
volveret beboervalgte, medarbejdere, eksterne 
eksperter og nu arbejder i mindre arbejdsgrup-
per, som hver især skal levere input til den nye 
side.

Vores ambitioner er store. Men vi ønsker også, 
at de nye digitale services bliver tilgængelige i 
et tempo og på en måde, så alle vores beboere 
oplever de nye muligheder som positive og en 
ekstra indgang til hjælp og information.
Samlet skal hjemmesiden gøre det mere enkelt 
at komme i kontakt med boligselskabet. Uanset 
om man søger bolig, lige er flyttet ind, har et pro-
blem i boligen eller måske vil tage del beboer-
demokratiet.

Med den nye hjemmeside introducerer vi derfor 
også et nyt beboerweb, hvor hver enkelt beboer 
kan få personlig information og hjælp. Dermed 
åbner vi reelt vores beboerservice 24-7.

Den nye hjemmeside version 1 går i luften i for-
året 2021. 

HER ER NOGLE AF DE FUNKTIONER,  
SOM VI FÅR MED I VERSION 1 AF VORES  
NYE HJEMMESIDE:

• Enkel og nem adgang til information 
og hjælp – uanset om du er ’ny’ eller 
’gammel’ i boligselskabet.

• Personlig side på beboerweb, hvor 
du kan være i kontakt med  
boligselskabet og få al nødvendig  
information om din bolig.

• Digital service i form af enkle for-
mularer til hjælp, ansøgninger og 
tilmeldinger.

• Øget synliggørelse af vores bolig-
selskab som et veldrevet og med høj 
beboerservice.

NY BEBOER- 
VENLIG  
HJEMMESIDE
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Vores beboere har mulighed for at leje gæsteværelser 
og -boliger samt selskabslokaler til fordelagtige priser.

GÆSTEVÆRELSER OG -BOLIGER:
Lindholm
Stationsvej (2 værelser)
Bakkevej  (2 værelser)
Lindholm Brygge  (1 gæstebolig)

Nr. Uttrup
Uttrupvej (1 værelse)
Søndre Kongevej (1 værelse)

Dronninglund
Tranebærvej (gæstebolig – åbner 2021)

GÆSTEVÆRELSER OG SELSKABSLOKALER
– EN DEL AF VORES FÆLLESSKAB

SELSKABSLOKALER:
Lindholm:
Bakkevej 11 (Festsal til 70 personer)
Lindholm Søpark 2 (Festsal til 100 personer)
Smedien 97 (Festsal til 40 personer – kun for afd. 
10’s beboere)

Nr. Uttrup:
Abildgårdsvej 40B (Festsal til 70 personer)

Løvvangen:
Vikingevej 9B (Festsal til 60 personer)
Vangen 283B (Festsal til 60 personer)

Vestbjerg:
Hanebjælken 21 (Festsal til 40 personer)

LOKALEUDLEJNING ÅRET 2022
Kontoret Lindholm Søpark 4 er ekstraordinært åbent 
mandag 4/1 2021 fra kl 8.00. Ekspeditionen åbner 
denne dag kl 8.00 for ekspedition ift udlejning af 
festlokaler. Fysiske henvendelser fra husstanden re-
gistreres efter ”først til mølle” princippet. Efterfølgende 
registreres mail-/ og telefonhenvendelser i den ræk-
kefølge, de er indgået. Mails modtaget før 4/1 2021 
kl. 8.00 medtages ikke. Grundet situationen omkring 
Covid19, vil der blive uddelt numre til de, der henven-
der sig i ekspeditionen. Ventetiden vil foregå udendørs.
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EN DEL AF LOKALSAMFUNDET
Vi ønsker at være en aktiv medspiller og del af fæl-
lesskabet i de byområder, hvor vores boliger ligger. 
Derfor er det også vigtigt for os, at boligafdelinger-
ne åbner sig både arkitektonisk og med aktiviteter, 
der er retter sig mod hele byen.

Ikke mindst i de mange oplandsbyer til Aalborg nord 
for Limfjorden søger vi hele tiden dialog med de 
etablerede foreninger i byerne, så vi kan bidrage til 
god byudvikling. Vi investerer i vores afdelinger, så 
de er tidssvarende og attraktive hjem for vores be-
boere og gode naboer til resten af byen.

Vi har desuden et godt samarbejde med både Aal-
borg og Brønderslev kommuner og deltager aktivt i 
arbejdet med deres byudviklingsplaner.

Konkret deltager vi i arrangementer med lokalråd og 
samråd, og vi støtter op om de lokale foreninger.

Vi er overbeviste om, at et veldrevet boligselskab, 
der kan tilbyde ordnede forhold og velvedligeholdte 
boliger, bidrager positivt til byudviklingen.

Af Allan Mortensen

allan.mortensen@nordjyske.dk

DET ALMENNYTTIGE boligbyg-
geri på Bøgevej i Hals får for 
tiden et helt nyt udtryk. 
Sundby-Hvorup Boligsel-
skab har igangsat en omfat-
tende renovering, og fredag 

var der inviteret til rejsegilde 
på projektet til i alt 7 mio. kr. 
Det foregik på traditionel 
manér med servering af rø-
de pølser til de fremmødte. 
Sidstnævnte var der mange 
af, og i sin tale kunne direk-
tør hos Sundby Hvorup Bo-
ligselskab, Jens Erik Grøn 

blandt andet slå fast, at re-
noveringen er tiltrængt. 

- I starten var det menin-
gen, at kun taget skulle skif-
tes. Men efter en besigtigel-
se fik vi også udskiftning af 
svalegang, altaner, facade 
og entrédøre med i projek-
tet, lød det fra Jens Erik 

Grøn. Han henviste til, at re-
noveringen er støttet af 
Landsbyggefonden, hvilket 
bidrager til, at der ikke føl-
ger huslejestigning med i 
kølvandet. Jens Erik Grøn 
hæftede sig også ved, at det 
nye paptag kommer til at stå 
flot til de klassiske hvide 

sten, der stammer tilbage fra 
opførelsen sidst i 1960’erne. 
Direktøren takkede ligele-
des håndværkere, leveran-
dører og byggerådgivere for 
veludført arbejde. Endvide-
re var der ros til beboerne for 
tålmodighed gennem byg-
gefasen.

Boliger i ny indpakning
UDVIKLING: Almene boliger på Bøgevej i Hals renoveres
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NU: MOS · BESKÆRING · PLANTNING
Belægning, stort som småt

FORÅRSKLAR

Carsten Andreasen, Dybvad, tlf. 20 31 58 09

www.ca-anlæg.dk

HAVE-
PLEJE:
Græs
Hæk

Ukrudt

Anlæg · Komplet haveanlæg

LILLE SCENE:

+ Billetgebyr: 25,-

ROCK-Billet 499,-  (+ billetgebyr: 25,- kr.)

+ 10 øl  (værdi 450,- kr.)

BILLETPAKKE
TIL DEN TØRSTIGE

874,-
  SPAR 100,-

I

Gør klar til årets fedeste fest med en billetpakke

NOSTALGI, ATMOSFÆRE

& GOD MAD

Pindborggade 1· 9300 Sæby · Tlf. 98 40 80 36

www.frk-madsen.dk

med wasabicreme og små salater

serveret med timiansauce, kartoffel 
og dagens garniture

med syltede abrikoser

Serveret med hindbær coulis og frisk frugt

 

ÅBNINGSTIDER: ONS. - FRE. FRA KL. 17
LØRDAG KL. 12-14 OG FRA KL. 17  .  SØNDAG KL. 12-14

HOS FRK. MADSENS SPISEHUS GIVER VI DIG 

RIGTIG MEGET AT VÆLGE MELLEM

Spændende a la carte retter

Frokostbuffet i weekenden

Lækker sæsonmenu

Eksotisk menu

Lyngsaa Multiservice 
- mere end bare vinduespolering!!

– se mere på lyngsaamultiservice.dk 

eller ring og få et godt tilbud! 

Tlf. 29 85 30 79

Magisk Rent

VI LAVER BÅDE: 
• Vinduespolering/vask

• Rensning og maling af tag

• Rensning af tagrender

• Hulmurs- og loftsisolering

• Maling af udvendigt træværk

• Tagmaling

• Fliserens

Projektet omfatter blandt andet en facaderenovering.
Foto: Allan Mortensen

Der blev traditionen tro serveret røde pølser til rejsegildet.
Foto: Allan Mortensen

Direktør Jens Erik Grøn takkede blandt andre håndværkere og beboere. Foto: Allan Mortensen
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20%
PRIS
GARANTI

Schou Bertelsen Sko • Shoppen • Vandmanden 5A • 9200 Aalborg SV • Tlf. 34 11 06 25 

Vestergade 2 •  9400 Nørresundby • Tlf. 9817 0625 • www.schoubertelsensko.dk

Følg os på 

@schoubertelsensko

Glade fødder går i...

Søndagsåbent 
KUN i Shoppen, 
Aalborg City Syd

PÅ ALT
(gælder ikke i forvejen nedsattevarer og bestillingsvarer)

I HELE UGE 8 GIVER VI

Tilbuddet start allerede lørdag d. 15/2 og hele uge 8 til og med søndag d. 23/2

Vi er her for dit kæledyr!
Find AniCura dyrehospitaler i City Syd, Nørresundby, 

Gistrup, Hjørring, Svenstrup, Hobro & Aars.

www.anicura.dk

Vi tilbyder alt fra forebyggende sunhedsbehandling og vaccination til 

avanceret diagnostik og kirurgi. Hos os er dit dyr i centrum, og vores opgave 

er, at tilbyde den højeste standard af behandling. 

AniCura - i dyrenes tjeneste.

GØGLER, KUNSTNER, skue-
spiller og filminstruktør Erik 
Clausen indtager 6. oktober 
Aalborg Kongres & Kultur 
Center med sit talkshow 
”Fra den ene hjernehalvdel 
til den anden”. 

Talkshowet er en rejse ind 
i gøglerens verden, hvor 
Clausen vender alle ting på 
hovedet og på vrangen. Stil-
ler spørgsmålstegn ved den 
stærkt opreklamerede nor-
malitet. Sætter lighedstegn 
mellem mænd og kvinder, 
som absolut er til kvindernes 
fordel, når han gennemgår, 
hvordan Gud havde det, da 
han skabte de to køn.

Det er et talkshow på fuld 
speed, hvor Erik Clausen 
øser forskellige anekdoter 
ud over publikum med stor 
risiko for, at de kan genken-
de sig selv i hans beskrivel-
ser.

Gøgler Clausen 
på fuld speed
DET SKER: Multikunstneren Erik Clausen ynder at kalder sig selv for 
gøgler, og 6. oktober gæster han Aalborg Kongres & Kultur Center med 
sit talkshow ”Fra den ene hjernehalvdel til den anden 

Der vil være anekdoter og masser af humor, når Erik Clausens uni-
vers folder sig ud i Aalborg Kongres & Kultur Center. Pr-foto

BOLIGMINISTER KAARE Dyb-
vad satte forleden repræsen-
tanter for Sundby-Hvorup 
Boligselskab stævne i 
Løvvangen i Nørresundby. 
Ministeren ville gerne høre 
om boligselskabets initiati-
ver for at sikre den positive 
udvikling i området, heri-
blandt den omfattende re-
novering til 700 millioner 
kroner. Renoveringen blev 

afsluttet i 2017, og for nylig 
blev der sat en prik over i’et 
med indvielsen af en særlig 
portal, som hilser besøgen-
de velkommen i det nye 
Løvvangen.

Ministeren hørte både om 
renoveringsarbejdet og om, 
hvordan boligforeningen fra 
starten havde prioriteret 
blandt andet indbydende 
udearealer og sundt miljø i 

lejlighederne. Der blev også 
tid til et besøg i Kvarterets 
Gård med Cafe Mamma 
Moss, mødelokaler, sekreta-
riatet for Kvarterets Hus og 
viceværternes lokaler. 

På gåturen igennem områ-
det fik Kaare Dybvad des-
uden lejlighed til at tale med 
forskellige beboere, heri-
blandt flere af bydelsmødre-
ne. 

Ministeren  
kiggede forbi 
BYENS LIV: Boligminister Kaare Dybvad ik en rundvisning i det mo-
derniserede Løvvangen

Efter gåturen var der opsamling her i Kvarterets Gård. Privatfoto

Af Jørgen Ingvardsen

jing@email.dk

SKØNT DET store boligkom-
pleks Blåbærhaven midt i 
Dronninglund kun er godt 
30 år gammelt, trænger det 
nu til en større renovering.

Det er Sundby-Hvorup Bo-
ligforening, der ejer boliger-
ne, og det var da også denne 
forening, der i sidste uge 
startede den omfattende re-
novering, der kommer til at 
koste omkring 13 mio. kro-
ner.

Der skal således lægges 
nyt tag på, murværk og trap-
per skal renoveres, og det 
samme gælder badeværel-
serne, så man går grundigt 
til værks.

Renoveringens start kun-
ne man ikke fejre med et før-
ste spadestik, men i stedet 
blev der indmuret nogle nye 
sten i det gamle murværk.

Borgmester Mikael Klitga-
ard var betroet opgaven med 
at mure den første sten ind, 
og han advarede på forhånd 
de tilstedeværende om, at 
han ikke er murer. Det viste 

sig da også, at det nok er for-
nuftigt, at det bliver profes-

sionelle håndværkere, der 
kommer til at stå for renove-

ringen.
- Det er dejligt, at tingene 

bliver lavet, når der er noget, 
der trænger til det, sagde 

borgmesteren i sin korte ta-
le.
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Flugger farver

Flugger farver

Flutex 10
Vaskbar vægmaling
Nem og hurtig i brug,
rækker langt og 
dækker godt

10 L hvid + lyse farver

69900
Mørke farver +100 kr.

 Malerfi rma Rishøj

Giver dig bedre råd

Pr
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Dekso 25
Til vægge m.m. 
100% acrylmaling halvmat, 
ekstra robust overfl ade.
Tåler højtryksrensning.

10 L hvid + lyse farver

89900
Mørke farver +100 kr.

10 Liter

10900

500 ml

6950

LH Sand-
spartelmasse
Medium

Interiør High Finish
Til indendørs træværk. 
Ekstra fl ot fi nish, hård 
og rengøringsvenlig overfl ade.
Vælg mellem glans 20, 50 og 90.

3 L hvid

54900

Giv os et like 
på Facebook 
og følg med i 
vores aktiviteter

Følg os på Facebook

www.facebook.com/fl uggerfarver[bynavn].dk

System 3
Acrylmaling til lærred.

Miljøvæv, glasvæv eller fi lt
Grundet eller ugrundet. Rullestr. 25-50 m
(sælges også 
i metermål)

Ved hele ruller

-40% Tilbudet gælder kun lagerførte varer

Objekt 05
Mat vægmaling med god dækkeevne.
Velegnet til både lofter og vægge.
Tåler lettere rengøring.
Kan tones i lyse farver.

10 liter 

34900

BRØNDERSLEV
Østergade 71 

9700 Brønderslev

Tlf. 98 82 22 11

AABYBRO
Østergade 11

9440 Aabybro

Tlf. 98 24 11 73

PANDRUP
Bredgade 1

9490 Pandrup

Tlf. 98 24 37 40

Borgmesteren indmurede  
den første sten
RENOVERING: Sundby-Hvorup Boligselskab renoverer Blåbærhaven i Dronninglund for 13 millioner kroner

Blåbærhaven står over for en stor renovering, der omfatter tag, mure, badeværelser og gårdmiljø. Foto: Jørgen Ingvardsen

Af Jørgen Ingvardsen 

jing@email.dk

I SIDSTE uge kunne Sundby-
Hvorup Boligselskab holde 
rejsegilde på otte nye boliger 
på Geråvej og Lemmingsvej 
midt i Dronninglund. Boli-
gerne er på henholdsvis 90 
og 77 kvm og opført i blød-
strøgne mursten og med tag-

pap. Der er carport/udhus 
og parkeringsplads til hver 
bolig. Hovedentreprenør 
har været Kjærsgaard & Si-
monsen fra Vodskov, mens 
Norconsult, Aalborg, har 
været arkitekt på det 14 mio. 
kroner dyre projekt.

Det er Sundby-Hvorup Bo-
ligforening, der står bag 
byggeriet, og det var da også 

foreningens direktør, Jens 
Erik Grøn, der tog ordet ved 
rejsegildet.

- Det er gået godt og hur-
tigt med disse huse, sagde 
direktøren henvendt til 
håndværkerne.

- Man kan jo også sige, at I 
har øvet jer, for I har inden 
for de seneste år bygget 44 
boliger for os i Vester Has-
sing og Gandrup. Det har I 
gjort godt, og vi er super til-
fredse med jer. Beboerne har 

testet boligerne i virkelighe-
den, så eksamen er bestået, 
og det med 10 med pil opad. 
Dronninglund er en dejlig 
by, der har det hele, og med 
motorvejen tæt på og hyppi-
ge busforbindelser tiltræk-
ker den nye familier. Vi vil 
gerne understøtte denne po-
sitive udvikling, så vi er klar 
til flere boliger med den ef-

terspørgsel, der er her i by-
en. Alle otte lejligheder er 
for længe siden udlejet, sag-
de direktør Jens Erik Grøn, 
der også oplyste, at næste 
store projekt i Dronninglund 
bliver en renovering af Blå-
bærhaven. Her skal der bl.a. 
lægges nyt tag på.

Ved rejsegildet var flere af 
de kommende beboere mødt 

op. En af dem var Karin Jen-
sen, der regner med at flytte 
ind 1. december.

- Jeg glæder mig så meget, 
og jeg kigger forbi hver ene-
ste dag for at se, hvor langt 
de nu er nået. Det bliver 
godt, sagde hun ved rejsegil-
det.

Rejsegilde på otte nye boliger 
midt i Dronninglund
BYGGERI: Sundby-Hvorup Boligselskab har investeret 14 mio kroner i det nye projekt
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BORDBESTILLING

PRØV OGSÅ VORES 

Á LA CARTE 
Vi serverer smagfuld 
mad af friske råvarer 

 – med udsigt 
over vandet ...

RESTAURANT

HAVKATTEN

Restaurant Havkatten - Havnen Hals
 Tlf. 9875 0500 . www.havkattenhals.dk

Gratis

Nu holder vi åben hver dag hele 
ugen kl. 12.00-20.00. 
Vi glæder os til at se Jer igen i 
restauranten eller på terrassen

Selskabslokaler på Nordjyllands 
bedste beliggenhed. Nyt menukort 2020

STOR FROKOSTBUFFET
HVER SØNDAG

FRA KL. 12�16

Pr. pers.  .............................................. kr. 158,- 
Kom og nyd en lækker frokostbuff et i vores stemningsfulde 
lokaler eller på terrassen, mens I nyder udsigten over ind-
sejlingen til Hals og Limfj ordens skønne vande.

Sensommer i Hals
Direktør for Sundby-Hvorup Boligselskab, Jens Erik Grøn, udtrykte 
ved rejsegildet stor tilfredshed med byggeriet. Foto: Jørgen Ing-
vardsen

Karin Jensen foran sin nye bolig, som hun flytter ind i 1. december. Hun ses her sammen med tømrer 
Thomas Aagaard, der arbejder på byggeriet. Foto: Jørgen Ingvardsen

De otte nye boliger på henholdsvis 90 og 77 kvm ligger centralt placeret midt i Dronninglund. Foto: Jørgen Ingvardsen
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RESTAURANTERRABATTER
SØNDAG 9. FEBRUAR
9 Ørum Kirke:

Marie Kirketerp.
9 Asaa Kirke:

Kathrine Buus Christen-

sen.
9.30 Hals Kirke:

Helle Schimmell.
10 Dronninglund Kirke:

Run e Thomassen.

10.15 Hjallerup Kirke:
Marie Kirketerp.

10.30 Agersted Kirke:
Kathrine Buus Christen-
sen, bil.

10.30 Hellevad Kirke:
Frederik Birkler.

11 Hou Kirke:
Heller Schimmell.

Gudstjenester

Af Allan Mortensen 

allan.mortensen@nordjyske.dk

- JEG glæder mig over, at vi 
nu kan påbegynde endnu et 
almennyttigt byggeri i Hals. 
Det er godt for byen, og jeg 
er ikke i tvivl om, at de nye 
boliger bliver meget efter-
tragtede. 

Sådan lød det fra Aalborg 
Kommunes by- og land-

skabsrådmand, Hans Henrik 
Henriksen (S), da Sundby-
Hvorup Boligselskab onsdag 
igangsatte byggeriet af 16 
nye lejeboliger på Idræts Al-
lé. 

- Jeg har kigget lidt på de-
mografien i Hals. Og der er 
jo ingen tvivl om, at der er 
mange ældre mennesker. 
Hvis vi vil have ændret på 
det, så kræver det også, at 

nogle af de ældre sælger de-
res boliger til yngre børnefa-
milier og i stedet flytter i le-
jeboliger som disse, fortsatte 
rådmanden. 

Han tog siden et symbolsk 
første spadestik, og hertil fik 
han hjælp af fire-årige Jamil, 
der var på besøg hos sin ol-
demor i Hals. Efterfølgende 
satte også formanden for 
Sundby-Hvorup Boligsel-

skab, Hans Bøyen Christen-
sen spaden i jorden til byg-
geriet, der forventes klar til 
indflytning i februar næste 
år. De kommende boliger 
fordeler sig med otte styk på 
tre værelser og et tilsvaren-
de antal med fire værelser. 
Projektet er budgetteret til 
godt 26 mio. kr.

Spaden i jorden til 
nye boliger i Hals
BYGGERI: Der bygges almennyttige boliger i Hals, og det blev markeret

De nye boliger etableres på Idræts Allé. Foto: Allan Mortensen Der var kaffe og kage til de fremmødte. Foto: Allan Mortensen

Rådmand Hans Henrik Henriksen fik hjælp til spadestikket af 4-årige Jamil. Foto: Allan Mortensen

KLINIK LD
• Fodbehandling

• Behandling af fodvorter

• Parafi n behandling

• Shellac CND

• Voksbehandling

• Farvning af bryn 
   og vipper

HJEMME-

BESØG

Jeg kommer 

gerne hjem 

til dig/ jer

KØB ET
GAVEKORT 

til én du 
holder af…

FØRTIDSPENSIONIST 
/ PENSIONIST 

Fodbehandling 
i klinik 

310.-

Åbningstid efter aftale, 
dog mandag til kl. 21.00

NEJSTVEJ 116 • 9382 TYLSTRUP • TLF. 2280 0236
Onlinebooking www.klinik-ld.dk

Byggemodent til 20 boliger 
opføres som dobbelthuse

Alle grunde er min. 400 kvm. eller mere.

Dobbelthusene er 
under opførelse

2 stk. på 120 kvm.
6 stk. på 90 kvm.
4 stk. på 82 kvm.

alle med carport og redskabsrum.

Nogle er helt færdige og klar til indfl ytning.

KAN KØBES 
ELLER LEJES

Rosenhaven har plads til 44 boliger ialt,

så passer een af opførte boliger dig ikke,

så kan vi tilbyde dig en anden bolig

i Dronninglund.

Går du i boligtanker?
Så er Rosenhaven måsket stedet for dig

Kontakt: Børge Juul:

Rosenhaven ApS for yderligere oplysninger 

på tlf. 21 21 25 76.

“Rosenhaven” 

NYE BOLIGER
i Dronninglund

A-bolig.dk
Slotsgade 1, 9330  Dronninglund
Tlf. 21 21 25 76   juul@m2-byg.dk
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VESTBJERG: Omkring 
100 interesserede borgere 
var mødt op, da Vestbjerg 
Samråd sidste mandag af-
ten holdt årsmøde på tor-
vet på Vestbjerg Skole.

Over halvdelen var 
mødt op i god tid forvejen 
for at deltage i den ind-
ledende spisning, hvor et 
sammensat hold fra Vest-
bjergs Mad & Mænd I og 
II havde tilberedt en menu 
bestående af italiensk kyl-
ling og parmaskinke samt 
ovnbagt knoldselleri med 
avokadocreme og soltørret 
tomat.

Efter spisningen indled-
tes årsmødet, der valgte 
Hans Tordal Mortensen 
som dirigent. 

Ryd op hele året
Efter at have konstateret, 
at alle formalia var op-
fyldt, gav han ordet videre 
til samrådets formand Tor-
ben Carstensen, der gen-
nemgik årets gang i Vest-
bjerg, og de ting, samrådet 
har været involveret i.

Det var bl.a. den årlige 
oprydningsdag, som i år 
gentages søndag den 26. 
april med start med kaffe 
og rundstykker i FDF’s 
kredshus.
- Det er vigtigt at huske på, 
at der ikke kun skal gøres 

rent på Vestbjergs stræder 
og pladser én gang. Det er 
en fortløbende proces, og 
man må meget gerne kikke 
på sin egen grund, pointe-
rede Torben Carstensen.

Byhave og velkomst-
net
2019 blev også året, hvor 
Vestbjerg kunne indvie 
sin nye byhave, hvor også 
byens juletræ fremover får 
sin faste plads.

Torben Carstensen ret-
tede en tak til FDF, der 
også i år stod som arran-
gør af Vestbjergs Sankt 
Hans-fest.
- Der er blevet arbejdet 
med at etablere en hun-
deskov, men det er endnu 

uklart, hvor den skal ligge.
Formanden kunne også 

fortælle, at alle der flytter 
til Vestbjerg får udleveret 
en net med forskellige bro-
churer om de faciliteter, 
byens borgere har mulig-
hed for at benytte sig af. 

Vestbjerg er en  
aktiv by
Torben Carstensen notere-
de sig i den forbindelse, at 
der er en sprudlende akti-
vitet i Vestbjerg og nævnte 
bl.a. den årlige torvedag, 
Borgerforeningen, Vest-
bjerg Kultur- og Events 
store halballer og fore-
drag, de mange afdelinger 
i Vestbjerg Idrætsforening, 
FDF og spejderne, Mad 

og Mænd-holdene, Dan-
marks bedste skole og me-
get andet.

Stor ros til jule- 
udsmykningsudvalget
Samrådsformanden havde 
speciel ros til det juleud-
smykningsudvalg, der blev 
nedsat efter samrådets års-
møde i 2019.
- Udvalget fik indsam-
let 72.550 kr. i 2019 – og 
yderligere godt 30.000 kr 
i 2020. Af dem blev der 
brugt 87.000 kr. til jule-
udsmykningen, hvilket vil 
sige, at der også er en lille 
sum penge at gøre godt 
med i år. Tilmed har nogle 
sponsorerne tilkendegivet, 
at de også er villige til at 
bidrage i år.

Nye almene boliger  
på vej
Efter Samrådets årsmøde 
fortalte direktør Jens Erik 
Grøn fra Sundby-Hvorup 
Boligselskab om de 20 nye 
familieboliger, der i 2020 
og 2021 skal opføres i 1 ½ 
plan på Niels Lyhnes Vej 
ved det gamle idrætsanlæg.

Sundby-Hvorup er et 
75 år gammel alment bo-
ligselskab, der råder over 
4.500 boliger for alle al-
dersgrupper. 

Boligselskabet er i for-
vejen til stede i Vestbjerg 
med klyngehusene på Ha-
nebjælken, der i 2015 blev 
renoveret for 31 millioner. 

Her fik husene nyt tag, 
nye vinduer og nyt køk-
ken.

Borgerforeningen for  
Grindsted, Uggerhalne  

og omegn
indkalder til

ordinær generalforsamling
mandag den 23. marts kl. 19.30  

i KBHB, Hammervej 88, Grindsted

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter 
- se hjemmesiden www.hammernyt.dk

Inden generalforsamlingen er der mulighed for 
fællesspisning kl. 18.30. Tilmelding til spisning 

skal ske senest den 18. marts til  
Bo Hovgaard Thomasen - tlf./sms 29 80 84 05.

Borgerforeningen for  
Grindsted, Uggerhalne og omegn

Kultur 9310 Vodskov
indkalder hermed til 

ekstraordinær
generalforsamling
Tirsdag den 31. marts kl. 19.00

i Vodskov Kultur & Idrætscenter.

Punkter på dagsordenen:
1. Valg af bestyrelse 

Foreningen opfordrer medlemmer til at 
møde op, således ny bestyrelse  

kan indvælges.
2. Foreningens fremtid 

Foreningen, som er økonomisk 
velfungerende, håber, at en ny  

bestyrelse tager over, idet foreningen  
ellers vil blive lukket.

Bestyrelsen, Kultur 9310 Vodskov

Generalforsamling
Vestbjerg Borgerforening

Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Afholdes i FDF’s Kredshus, Jørgen Steins Vej 5

Dagsorden iht. vedtægterne

ALLE ER VELKOMMEN, uanset om man er medlem

Lad os få en snak om  
hvad vi vil med borgerforeningen!!!

RepRæsentAntskAbsmøde

Vodskovs Venner
Afholder ordinært  

repræsentantskabsmøde hos
Vodskov skytteforening,

Vodskovvej 103
tirsdag den 31. marts kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen kan mailes til  
Jens Drejer jkurtd@gmail.com  

senest 8 dage før mødet.
Vel mødt

Se hjemmesiden: www.vodskovvenner.dk

Festlige sange 
og taler skrives 
til konfirmation, bryllup, 
runde fødselsdage m.v.

Pris kr. 375
Ruth 5129 2463

Lisbeth 4015 6668

Årsmøde i Samrådet:

Vestbjerg ligger ikke på den lade side

Direktør for Sundby-Hvorup Boligselskab Jens Erik Grøn fortæl-
ler om byggeplanerne på Jens Lyhnesvej. Formanden for Vest-
bjerg Samråd Torben Carstensen lytter opmærksomt med.

Et til lejligheden sammensat superhold fra Mad & Mænd I og II stod for aftenens menu: Italiensk 
kylling med parmaskinke samt ovnbagt knoldselleri med avocadocreme og soltørret tomat.

Omkring 100 borgere var mødt op til Vestbjerg Samråds årsmøde.
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I 1984 blev stort kunstværk af Aksel Lasen sat 
op på gavlen af boligblokken på Gl. Kongevej 77 i 
Uttrup. Dengang var det entreprenørfirmaet Clem-
mensen & Co, der satte kunstværket op. Lige siden 
har kunstværket budt beboere og gæster velkom-
men til Engparken. 

I forbindelse med renoveringen af i 2016-2019 var 
man imidlertid nødt til at tage kunstværket ned. Og 
murer Per Lehman, som også var med til at sætte 
kunstværket op i 1984, fik til opgave at tage det 
ned, efter at det havde hængt på gavlen i 32 år. 

Det var et omfattende og vanskelligt arbejde at tage 
de 282 keramiske dele ned og opbevare dem uden 
de gik i stykker. Inden værket igen skulle op, blev 
det derfor omhyggeligt renset, og dele der var be-

skadiget blev renoveret af en keramiker, som blandt 
andet brugte rav til at genskabe den originale farve 
i kunstværkets sol.

Også denne gang var det Per Lehman, der sam-
men med sin kollega Ole Sørensen, fik ansvaret for 
den specielle mureropgave. Men med tålmodighed 
og fingersnilde lykkedes det i foråret at få værket 
tilbage på sin plads. 

DA KUNSTEN KOM  
TILBAGE TIL ENGPARKEN

Vi har valgt at stå sammen med hovedparten af de 
nordjyske boligorganisationer omkring en solidarisk 
og fælles opnotering for alle der søger bolig. 

Vi synes det er en god og naturlig service for bolig-
søgende i Aalborg og omegn, at de kun behøver at 
stå på én venteliste. Dels sparer de boligsøgende 
penge. Og dels får de med én venteliste adgang til 
mere end 15.000 boliger i Aalborg og omegn. 

Projektansvaret af Bo i Nord går på skift mellem bo-
ligorganisationerne, og i 2021 overtager vi ansvaret 
i en periode.

BO I NORD
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Vi ser i den grad frem mod 2021. Forhåbentlig slipper corona-virussen sit greb om samfundet, 
og vi kan igen vende tilbage til en mere normal hverdag. Under alle omstændigheder vil vi fort-
sætte vores arbejde med for at skabe de bedste rammer for vores beboere. 

I 2021 vil vi blandt andet se frem til:

2021 – GODT NYTÅR

FLERE FÆRDIGE 
RENOVERINGSPROJEKTER.
Vi arbejder videre med de store hel-
hedsplaner og de løbende, mindre, 
renoveringer, så vores boliger fort-
sat er attraktive for alle.

AFDELINGSBEST. OG  
REPRÆSENTANTSKABET  
SKAL PÅ TUR IGEN.
Vi kom ikke afsted i 2020. Men til 
sommer skal vores afdelingsbesty-
relser igen afsted på studietur. En 
givende tur, hvor vi både fagligt og 
socialt klæder vores beboervalgte 
repræsentanter på til arbejdet som 
øverste myndighed i boligselskabet.

NYE DIGITALE MULIGHEDER.

I løbet af foråret ruller vi vores nye 
hjemmeside ud og giver dermed 
vores beboere mange nye enkle 
redskaber til at få hjælp og komme 
i kontakt med boligselskabet hjem-
mefra.

Vores boligselskab er bygget på sund fornuft og 
et godt beboerdemokrati. Vi vil holde fast i beg-
ge dele – også i fremtiden. 

Tak for et – trods alt – godt 2020.  
Vi glæder os til det nye.

VI BYDER VELKOMMEN TIL NYE 
BEBOERE I HALS OG AALBORG. 
Til foråret byder vi 16 og 56 nye 
familier velkommen i henholdsvis 
Hals og Aalborg i vores nybyggerier.

Jens Erik Grøn
Direktør

Hans Bøyen Christensen
Formand


