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Så blev vi endelig færdige med renove-
ringen på Lupinvej. Det har været et stort 
projekt for os, som er foregået både ind- 
og udvendigt.

Det blev fejret fredag den 13. maj 2011, 
hvor vi havde sat et telt op ude foran ”Hu-
set”, og der kom ca. 450 glade gæster til 
indvielsen.

Der var både taler og underholdning for 
børn og voksne.

Talerne var: 
Hans Ole Zacho på vegne af bestyrel-
serne for Lupinvej og Resedavej. 
Borgmester Hanne Bæk Olsen.
Henrik Grønbæk på vegne af totalentre-
prenør Hoffmann A/S. 
Kirsten Weigel på vegne af d.a.i. arkitekter 
ingeniører as.

Borgmester Hanne Bæk Olsen klippede 
den røde snor, så vi kunne indvie med 
maner. Derefter overbragte Henrik Grøn-

Indvielse af renovering på Lupinvej og Resedavej
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bæk og Kirsten Weigel deres gave til be-
boerne. Det var en grill/bålsted, som alle 
kan gå hen og bruge.

Red hot 4 kom og tog sig af underhold-
ningen for de voksne med en god gang 
jazz musik i pauserne.
Da børnene skulle underholdes, kom 
Sherif Haps og Guffe og tog dem med 
storm, med sang og tryllerier.
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Der var også mad og drikke til dem der 
var sultne og tørstige. Det stod vores 
ejendomsfunktionær for at servere sam-
men med Preben Andersen, Inge Ander-
sen, Laila Nørup og Klaus Pedersen.

Der var også nogle unge, der sørgede for, 
at der var popcorn til børnene.
Det var alt i alt en rigtig hyggelig og sjov 
dag for alle der kom.

Tak for opmærksomheden til de frem-
mødte og folkene bag denne dag.
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Ung trivsel i Alderslyst

Ung trivsel i Alderslyst. (UTA)
Indenrigs- og socialministeriet har bevil-
liget 3,8 mio. kr. til et projekt med titlen 
” Ung trivsel i Alderslyst”. Projektet gik i 
gang i august sidste år og vil løbe frem til 
maj 2014.
Formålet med Ung trivsel i Alderslyst er at 
mindske antallet af unge, der bliver til-
trukket af og fastholdt i et kriminelt miljø. 
Indsatsen er rettet mod 13-18 årige med 
udgangspunkt i boligområdet Resedavej/ 
Lupinvej, men med hele skoledistriktet 
som indsatsområde. 

Projektgruppen
Projektgruppen består af: UU- vejleder 
Merle Lorenzen, sundhedsplejerske Helle 
Refsgaard, opsøgende medarbejder Kent 
Jørgensen, klubmedarbejder Thomas 
Mølgaard, rusmiddelrådgiver Brian Lang-
vad, familierådgiver Pia Ulrich Hansen og 
projektleder Eva Bak

Her har projektet til huse 
Ung trivsel i Alderslyst holder til i ”Huset” 
på Kejlstrupvej 51, hvor tre lokaler er ind-
rettet til forskellige formål. Projektleder 
Eva Bak har kontor i lokalerne, hvor pro-
jektgruppen også kan træffes. Lokalerne 
anvendes også til aktiviteter, mødested, 
træffetider og mere efterhånden som 
projektet skrider frem. Her er åben rådgiv-
ning ved sundhedspleje, UU-vejledning, 
rusmiddelrådgivning, desuden kan den 
opsøgende medarbejder og projektlede-
ren træffes.

Hvad er der sket?
Ung trivsel i Alderslyst har det første år 
haft gang i mange forskellige aktiviteter, 
her nævnes blot nogle. I huset er der 
lektiecafe, kvindenetværk, og selvhjælps-
grupper for børn og unge. Endvidere har 
projektet igangsat nogle initiativer i for-
hold til de unges fritidsliv. 

Ung trivsel i Alderslyst indgår i et tæt 
samarbejde med to bestyrelsesmedlem-
mer, en fra AB og AAB. De har sammen 
deltaget i en konference i København om 
boligområder og tryghed. Endvidere har 
de afviklet en Naboskabsundersøgelse 
for at få beboernes tilbagemeldinger på, 
hvordan de oplever at bo i området. 

Undersøgelsen måler beboernes 
 oplevelse af 7 temaer:

•  Den generelle tilfredshed med at bo i 
området.

•  Naboskabet – hvordan omgås men 
hinanden i området?

•  Beboernes forbindelser ud af området 
– igennem sport, frivillige aktiviteter 
osv.

•  Trygheden – og hvor meget fylder kri-
minalitet i området?

•  Det fysiske miljø – hvor gode mulighe-
der giver det for at møde hinanden og 
være sammen?

•  Fra ide til handling – hvor meget laver 
man sammen i området? Er der lyst 
og energi til mere?

•  Plads til alle – er det ok at vi ikke alle 
er ens?

Resultatet og opfølgning af undersøgel-
sen kan ses på vores hjemmeside  
www.naboskabet.dk

Hvad sker der fremover? 
Projektgruppen har fulgt op på de mange 
tilbagemeldinger fra fagprofessionelle, 
unge, forældre, beboere og frivillige og 
herudfra beskrevet fremtidige indsatser. 
Udover at understøtte eksisterende tiltag 
skal de unge inddrages meget mere i pro-
jektet.
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Indsatser de næste tre år, under for-
udsætning af at budgettet godkendes:

•  Støtte til initiativer som sluses ud i 
eksisterende tiltag samt til bidrag/
støtte til andre initiativer / aktiviteter 
med fokus på forankring. 

•  Lommepengeprojekt  
(se mere nedenunder)

•  Rollemodeller og ung til ung mento-
rer, som en del af indsatsen indenfor 
fritidsjob/liv og uddannelse.

•  Uddannelse /kurser /foredrag til pro-
jektgruppe og netværksgruppe med 
fokus på det tværgående helhedsori-
enterede koordinerende samarbejde 

Understøtte eksisterende tiltag
UTA deltager i og støtter forskellige eksi-
sterende tiltag f.eks. vil UTA sammen med 
klubben arrangere aktiviteter i området 
for de unge hver aften i uge 26+27, dette 
sker i forbindelse med de eksisterende 
TVRZ aktiviteter. Endvidere er UTA at 
finde i forbindelse med Alderslyst Action 
den 9+10 august. UTA deltager i kvinde-
netværk og sommerhustur for pigerne og 
andre tiltag i boligområdet.

Lommepenge projekt
Ung trivsel i Alderslyst vil udvikle et lom-
mepengeprojekt som er rettet mod 13-15 
årige. Lommepengeprojektet skal fungere 
ligesom fritidsjob på andre arbejdsplad-
ser. De unge ansatte lønnes af projektet 
og udlånes til arbejde i området. Arbejds-
opgaver kunne f.eks. være i Super Best, 
hjælpetrænere, piccolo, lektiecafe, opstil-
ling for bankoklub, uddelingsarbejde, ser-
vice jobs i institutioner og området. Unge 
i lommepengeprojektet lærer, hvad det vil 
sige at have et fritidsjob og tage ansvar 
for deres eget nærmiljø. Endvidere kan 

lommepengeprojektet medvirke til, at de 
unge får et bedre ry i området, at der byg-
ges bro mellem generationerne, og at den 
enkelte unge bliver kendt for noget godt 
og positivt. Vi regner med, at de første 
unge bliver ansat 1. november.

Deltidsansættelse af projektmedarbejder
Der ansættes en projektmedarbejder på 
deltid pr. 1. oktober 2011 og de sidste 2½ 
år af projektets løbetid. I første omgang 
skal vedkommende stå for lommepen-
geprojektet, men også være med til at 
udvikle UTA sammen med projektlederen. 
Det er ikke et krav, at medarbejderen har 
en pædagogisk eller social faglig uddan-
nelse.

Har du idéer eller vil du vide mere? 
Har du ideer, bidrag eller spørgsmål til 
Ung trivsel i Alderslyst er du velkommen 
til at kontakte projektleder Eva Bak på 
mobil 3066 4326 eller e-mail:  
eva.bak.@silkeborg.dk. 
Du kan også besøge vores hjemmeside 
www.ungtrivsel.silkeborgkommune.dk 
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Færgely – fra børnehave til fælleshus

20.januar 1945 indviedes Færgely bør-
nehave efter en om- og tilbygning havde 
fundet sted. Færgely var den første bør-
neforsorgsinstitution, der blev oprettet 
på initiativ af Arbejdernes Byggeforening. 
I vedtægterne for Færgely børnehave, 
var der en bestemmelse om, at børn fra 
Færgegården havde fortrinsret til optagel-
se. Dette skal forstås sådan, at børnene 
fra Færgegården, altid forud for andre 
børn, kunne gøre krav på ledige pladser.
Børnehaven var normeret til 27 børn, da 
der var flest var der 44 børn. 
Børnehaven eksisterede frem til 30. sep-
tember 2010, hvor kommunen valgte at 
lukke den.

Færgegårdens beboere valgte enstem-
migt (der var 14 til ekstra ordinær general-
forsamling), at Færgely skulle inddrages 
til fælleshus for Færgegården, Møllevang 
og Nørretorv afdelingerne.
Huset skulle igennem en større forvand-
ling, toiletter skulle skiftes ud, gammelt 
inventar ud og ind med nyt m.m.

Beboerne kom med på råd omkring, hvad 
huset skulle kunne bruges til.
Der kom mange gode forslag; lotterispil, 
meditations aften, computer aften, bør-
nefødselsdage, konfirmationer og andre 
arrangementer hvor der ikke spilles højt 
musik. Kortspils aftener, motionsrum, ud-
lejningsværelser m.m.
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Bestyrelsen tog fat på arbejdet i Færgely. 
Så der er købt nye senge, nyt motions-
udstyr, nye borde og stole. Det er faktisk 
blevet et ret godt hus, med alt hvad der 
dertil hører. 
Tirsdag d. 12.april 2011 åbnede vi Fær-
gely til ”snig præmiere”, hvor der blev 
spillet lotterispil og det var muligt at gå en 
tur rundt i huset, for at få de første indtryk 
af, hvordan der ser ud.

Fredag d. 15.april var der stor åbnings-
dag. Organisationsbestyrelsen, admini-
strationen, Møllevang og Nørretorv samt 
Færgegårdens beboere var inviteret til 
åbningen. Der kom omkring 70 besø-
gende denne dag, hvor det var et skønt 
solskinsvejr. Der var rundvisning/fremvis-
ning af huset, samt muligt at få lidt godt 
til ganen.
Siden er huset taget yderligere i brug til 
meditationsaftener. 

Har beboerne i Møllevang, Nørretorv eller 
Færgegården gode ideer, som de kunne 
tænke sig at prøve af, er det muligt på 
eget initiativ, at lave spændende tiltag.
Dagligt er det muligt at komme for at 
træne på motionsudstyret, eller mødes 
til en hyggesnak over en kop kaffe eller 
sodavand.

De før omtalte afdelinger har fået åb-
ningstiderne og vi i bestyrelsen håber på, 
at der vil komme godt gang i Færgely.
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Afd. 9 - Kærshøjvej, Nylandsvej, Ndr. Ringvej, 8600 Silkeborg 

Arbejdernes Byggeforening er for øjeblik-
ket i gang med renoveringsprojekt i afd. 
9, hvor afdelingens beboere har vedtaget 
udførelse af følgende arbejder:

Kloakseparering af regn- og spildevands-
ledninger, delvis vinduesudskiftning samt 
gennemgang og malerbehandling af øv-
rige vinduer og døre som ikke skiftes, ud-
skiftning af alle sålbænke, maler-behand-
ling af stern, vindskeder og tagudhæng, 
samt omfugning af udvalgte gavle.

Endelig foretages der nedgravning af el-
stikledninger på Nylandsvej til erstatning 
af eksisterende luftledninger samt udskift-
ning af enkelte vandstik og varmtvands-
beholdere.

Kloaksepareringen foretages som kon-
sekvens af krav fra Silkeborg Kommune, 
som kræver dette arbejde udført inden 
udgangen af 2011. 

Udgifter til dækning af ovenstående reno-
veringsprojekt medfører kommende hus-
lejestigning, da det har været nødvendigt 
at foretage ekstern lånoptagning.

Arbejdet blev påbegyndt i starten af april 
måned og forventes afsluttet senest med 
udgangen af oktober måned.

Afdelingen omfatter 26 fritstående boliger 
og er fra 1948.
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Afd. 9 - Kærshøjvej, Nylandsvej, Ndr. Ringvej, 8600 Silkeborg Afd. 11 – Lysbrogade 37-39, 8600 Silkeborg

I perioden april-juni 2011 er Arbejdernes 
Byggeforening i gang med et renoverings-
projekt i vores afdeling i Lysbro.  

Afdelingens 2 boliger er fra 1944, og har 
derfor måttet gennemgå en større udven-
dig renovering.

Arbejdet omfatter: 
Udskiftning af vinduer og døre, udskift-
ning af sålbænke, reparationer og om-
fugningsarbejde i murværk, nedrivning af 
skorstene, reparation og algeafrensning 
af tegltage, udskiftning af vindskeder 
i gavle, maling af stern, vindskede og 
tagudhæng, udskiftning af tagrender og 
nedløb, samt efterisolering og etablering 
af gangbro på loftrum.

Der er i renoveringen taget hensyn til at 
forbedre boligernes varmeforbrug med 
montering af energirigtige vinduer samt 
efterisolering af loftrum. 

Renoveringen sker hovedsagelig via lån-
tagning og vil derfor betyde en fremtidig 
huslejestigning.
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Afd. 17 – Sandvejen 32-48, 8600 Silkeborg

I forlængelse af renoveringsprojekt i 2010 
omfattende udskiftning af brugsvands-
installationer, har Arbejdernes Byggefor-
ening valgt at foretage andre nødvendige 
renoveringsarbejder i løbet af 2011. 

Der er derfor igangsat renovering af ind-
gangspartier til de 9 opgange. 
Dette medfører følgende arbejder: Fjer-
nelse af eksisterende udvendige trapper, 
hoveddøre, affaldslåger og træbeklæd-
ning. Isætning af nye tidssvarende hoved-
døre i aluminium, opmuring og pudsning 
af facade ved indgange, montering af gal-
vaniseret trapperiste. Opsætning af nye 
tagrender og nedløb i stål, opsætning af 
nye udvendige væglamper, maling af træ-
værk ved overdækninger samt afrensning 
af tagflader ved disse.

Når dette arbejde er afsluttet, udføres der 
renovering af trappeopgangene. Dette 
arbejde omfatter fjernelse af låger til af-
faldsskakte, malerbehandling af vægge, 
lofter og trappeløb, afslibning og lakering 
af dørtrin, udskiftning af lister ved alle 
døre til lejemål samt opsætning af senso-
rer til styring af trappebelysning.

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet 
inden sommerferien i år. Der vil derefter 
blive foretaget udskiftning af låsesystem 
efter ferien som afslutning på arbejdet.

Udgifter til arbejdet dækkes af afdelin-
gens henlagte midler og vil derfor ikke 
medføre nogen stigning i huslejen til be-
boerne. 

Afdelingen er fra 1966 og omfatter 3 blok-
ke med i alt 108 lejligheder.
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Så er det tid igen til beboermøder/bud-
getmøder, og derfor vil jeg gerne slå et 
slag for, at så mange som muligt møder 
op.

Og hvorfor skal man så det? Tja man får 
mulighed for at få indflydelse på, hvad 
der foregår, og hvad der skal foregå i sin 
egen afdeling. Man får også chancen for 
at møde sine naboer og få en hyggelig 
snak over en god kop kaffe.

Der er også mulighed for at indsende 
forslag til fornyelser eller forbedringer i 
afdelingen. Husk at forslag skal afleveres 
til afdelingsbestyrelsen i god tid, sådan at 
afdelingsbestyrelsen har mulighed for at 
få sendt forslagene, så de er administra-
tionen i hænde senest 14 dage før mødet.

Husk også at henvende jer i løbet af året, 
med jeres problemer til ejendomsfunktio-
næren eller administrationen. Lad det ikke 
vente til beboermødet, få det klaret med 
det samme. 

Poul Meisler, Næstformand

I forbindelse med oplæg til budget 2011 
blev opmærksomheden særligt henledt 
på den ekstraordinære besparelse afde-
lingerne fik som følge af tilbagebetalt løn-
sumsafgift, og den konsekvens det ville 
have for huslejen i 2012.

Hvis vi ser bort fra de øvrige budgetmæs-
sige reguleringer i 2011 og 2012 betyder 
det blot, at lejen er sat ned i 2011 med 
det beløb, som er tilbagebetalt (lønsum-
safgift) til afdelingen. I 2012 er lejen til-
bagereguleret med det samme beløb, da 
der kun var tale om en engangstilbagebe-
taling.

Sammen med de øvrige reguleringer kan 
de stigninger, der varsles budgetmæssigt 
for 2012 derfor virke voldsomme for nogle 
afdelingers vedkommende, men man skal 
her have lønsumsafgiften for øje, da den-
ne udgør størstedelen af stigningerne. 

Beboermøde

Lønsumsafgift – budget 2012
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Genbrug og affald – regnskab 2011/budget 2012

Fra og med 1. januar 2011 er der sket 
væsentlige ændringer omkring genbrug 
og affald, som har medført større stignin-
ger udgiftsmæssigt på området.

Da vi fra AB`s side i maj-juni måned 2010 
lagde budgetter for 2011, havde vi ikke 
kendskab til disse nye tiltag. Dette vil 
generelt medføre større overskridelser i 
2011 i forhold til de fastsatte budgettal.

I budgetterne for 2012 er der taget højde 
for omhandlende reguleringer, som i store 
træk udgør følgende:

Grundgebyr
Ny beregning af grundgebyr for hus-
holdninger. Fra den 1. januar 2011 er 
princippet for beregning af grundgebyrer 
i Silkeborg Kommune ændret, således 
at det følger samme princip som i stør-
stedelen af landets kommuner. Tidligere 
har vi, som boligorganisation, betalt fuldt 
grundgebyr for den første boligenhed og 
halvt grundgebyr for de resterende boli-
genheder. Med baggrund i den nye be-
regning skal der betales fuldt grundgebyr 
for samtlige boligenheder.

Grundgebyr 2010 – kr. 875,00
Grundgebyr 2011 – kr. 670,00

Brugerbetaling for glas- og pap 
 indsamling 
Folketinget vedtog i 2010, at alle kommu-
ner skal fastsætte og opkræve et gebyr 
for indsamling af pap og glas hos beboel-
sesejendomme, som er omfattet af disse 
ordninger. Fra 1. januar 2011 opkræves 
derfor for tømning af de tilmeldte behol-
dere i de respektive afdelinger. 

Papirindsamling
Papirindsamlingen er en succes og Silke-
borg Forsyning har i den forbindelse valgt 
at sænke den årlige tømmepris til det 
halve i forhold til 2010.

Men samlet set kan det ikke opveje den 
merudgift, der er som følge af de første 2 
tiltag, og vil derfor medføre budgetmæs-
sige stigninger på området for 2012.

Eksempel på konsekvensberegning,  
afdeling med 20 boligenheder:

2011 (20 x kr. 670,00) = kr. 13.400,00

2010  (1 x kr. 875,00) + ((½ x 875,00) x 19)  = kr.   9.187,50

En merudgift i 2011 på  = kr.   4.221,50
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Afd. 61 – Buskelundhøjen 33-55

Arbejdernes Byggeforening opfører netop 
nu en ny boligafdeling på Buskelundhø-
jen.

Afdelingen består af 6 stk. 3-værelses 
rækkehuse og 6 stk. 4-værelses række-
huse på henholdsvis 90,6 m2 og 106,1 
m2. Alle rækkehusene er i ét plan og alle 
har egen terrasse og have. 
Husdyr er ikke tilladt i afdelingen

Udlejningen af afd. 61 blev påbegyndt i 
juni måned og alle boligerne var udlejet 

inden for 1 måned. Boligerne er klar til 
indflytning pr. 1.11.2011. 

Skulle du være interesseret i at blive skre-
vet på ventelisten eller få yderligere infor-
mation om afdelingen, er dette muligt på: 
BoligSilkeborg.dk.

Her er der ligeledes mulighed for at se en 
3D præsentation af den nye afdeling.

Se flere billeder på bagsiden >>
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