
A
B

 b
la

d
et

  
N

r. 
2 

- 
N

o
ve

m
b

er
 2

01
4

15
. å

rg
an

g

Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk

Almene Boligdage 2014
Kronprinsesse Mary står sammen med BL's 
administrerende direktør Bent Madsen
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Almene Boligdage 2014

Organisationsbestyrelsen på udflugt til 
Bella Centeret, Almene Boligdage 2014.

Fredag formiddag d. 5/9-14, ankom hele 
AB's organisationsbestyrelse til Bella 
Centeret. Fulde af energi, klar til nyt input 
og inspiration og mulighed for at dele vi-
dens erfaringer med ligestillede inden for 
boligverdenen.

Efter at vi alle havde fundet vores plads 
i auditoriet fredag formiddag, blev det 
tid til, at Anne Skare Nielsen tog over på 
scenen. Hvis du nogensinde har følt dig 
forvirret over, hvilken retning du skulle 
vælge, så har du med sikkerhed fundet 
den rette person. Anne er både en tor-
nado, som kan løfte dig op og udvide din 
horisont og på samme tid orkanens øje, 
der kan give dig ro og fokus til at vælge 
din rolle i fremtiden. Anne arbejder med 
små og store internationale organisatio-
ner og bliver jævnligt benyttet i medierne. 
Hun er i høj kurs, som foredragsholder og 
provokatør over hele verden, men har det 
allerbedst sammen med “kan-vil’lerne”: 
dem der brænder for det de laver og tror 
på, at de sammen kan gøre en forskel.

Æren af at åbne udstillingen 'How to 
House' var tilfaldet Kronprinsesse Mary. 
Under sin åbningstale delte hun store ro-
ser ud til den almene sektor. 
Herefter startede diverse udflugter, work-
shops op og markedspladsen åbnede.

Workshop: Beboerdemokratiets fremtid - 
generationsskifte. Dette gav anledning til 
en livlig debat, for på den ene side, er den 
nuværende bestyrelse klar til at overlade 
roret til yngre kræfter? Og på den anden 
side, gider den yngre generation overho-
vedet at gå ind i bestyrelsesarbejde?
Spørgsmålet kan jo trækkes med ind i 
egen bestyrelse til en debat. 

Workshop: Få de unge med! Dette var en 
workshop, hvor det mere var oplysninger 
omkring, hvordan man kan arbejde i en 
bestyrelse, og få flere frivillige med. Me-
get handlede om, tør vi afgive 'magt' til 
frivillige, eller vil vi helst stå for det hele 
selv, for så ved vi tingene bliver lavet, 
som vi vil have dem. 
Frivillighedscirklen handler for bestyrelsen 
om, at få gang i:
'Deltageren' - som er med til et projekt, 
der kun tager en enkelt dag. 
'Tovholderen' - som har et højt timefor-
brug, tager ansvar, og har indflydelse på 
opgave niveau.
'Specialisten' - korttidsopgaver, indflydel-
se afhænger af opgaven, har en specifik 
viden angående opgaven
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Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggefor-
ening i god tid forinden udgivelserne i april og november måned.

Julen 2014 
Administrationen i Færgegården 
holder lukket fra og med onsdag den 
24. december 2014 til og med fredag 

den 2. januar 2015. 

Opsigelsesblanketter kan 
printes ud fra hjemmesiden 
www.ab-silkeborg.dk og skal 
være afleveret på foreningens 
kontor senest mandag den 

5. januar 2015. 
Vi vil gerne benytte 
lejligheden til at ønske 
alle lejere en glædelig 
jul samt et godt nytår.

Påsken 2015
Administrationen i 
Færgegården holder lukket i perioden 
30. marts 2015 – 1. april 2015.
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'Den kernefrivillige' - har et højt timefor-
brug, har et højt ansvar, har meget og 
specifik viden.

På markedspladsen var der mulighed for 
at hente inspiration fra alt ting, lige fra 
byggeskadefonden til moderne brand-
slukkere, fra BL til YouSee og en masse 
andre firmaer, der stod klar med mange 
tilbud og svar på diverse spørgsmål.

Af andre ting på markedspladsen kan 
nævnes, at der var mulighed for at af-
prøve 'alkoholbrillen'. Man bliver udstyret 
med en dykkermaske, hvor glasset er 
sløret, så man har et syn, svarende til, at 
man har en promille på 1,8. Derefter skul-
le man så gå en tur på 3 meter, helst uden 
at vælte keglerne - dette lyder umiddel-
bart nemt - det er det IKKE.

En anden meget stor og MEGET følelses-
ladet oplevelse var, da Vridsløselille fange-
kor kom forbi og gav en koncert på 45min. 
Det er sange de selv har skrevet omkring, 
hvordan det er at sidde i fængsel, savnet 
af familien og savnet til sine børn. Og helt 
rørt blev Bella Centeret, da en 8 årig dat-
ter til en af de indsatte kom på scenen og 
skulle være med til at synge 'jeg tog med, 
hvis jeg ku'. Efter denne sang, var der ikke 
mange øjne som var tørre.

Markedspladsen var åben for alle, der 
havde lyst til at kigge forbi. Udflugterne 
og foredragene var forbeholdt det invite-
rede folk. 

Udflugt: Turen gik til Sundholmen på 
Amager. En hjemløs viste rundt, og for-
talte omkring, hvordan det er at bo på 
Sundholmen, leve et liv på gaden, ikke 

altid vide hvornår næste måltid mad skal 
indtages, eller hvor det skal indtages.
Der var 30 med på denne udflugt, og vi 
havde alle fået en pose med frugt, vand, 
kage osv. med. Men der var ikke rigtig 
nogen, der havde brug for denne pose, 
så den hjemløse fik masser af gode sager 
med tilbage, både til sig selv og til sine 
hjemløse venner. En virkelig god udflugt, 
med en meget ærlig hjemløs.

Udflugt til Christiania: Der var 3 busser, 
der kørte til Christiania, hvor vi blev guidet 
rundt af lokale beboere og fik fortalt den 
lokale historie omkring stedet, hvilket gav 
et andet indtryk af stedet, end når man 
hører om det i medierne. Det er jo ikke 
alle på Christiania, der ryger hash m.m. 
Der bor omkring 900 personer derude, de 
har deres egne butikker, værksteder m.m. 
som drives af lokale. Alle betaler samme 
husleje hvad enten de bor i en pæn bolig 
eller i et ”skur”. Der er en god stemning 
derude, folk hygger sig ved søen og rundt 

i området. Vi var også omkring Pusher 
Street. Der var rigtig mange besøgende, 
men ikke alle var på indkøb.

Lørdag morgen kl.9. Bella centeret var 
igen klar til at modtage os. Vi blev vækket 
af 3 meget rytmiske unge mennesker, der 
var klar med en omgang stomp musik. Og 
dem der havde lyst til at deltage i dette 
musiske eksperiment, havde lov til at tage 
et kosteskaft, en spand eller en flaske 
med ris og deltage i morgenvækningen.

Som sidste ting på programmet var Ulrik 
Wilbæk klar til et oplæg omkring ledelses-
mæssige udfordringer i et præstations-
miljø. Om Ledelse, Vinderkultur, Værdier, 
Motivation, Forskellighed og Rekruttering. 
Alt sammen med udgangspunkt i at skulle 
skabe de optimale resultater sammen 
med medarbejderne.
Bring kompetencerne i spil (Hvordan får vi 
det optimale ud af medarbejderne).
Hvordan gør du en forskel? Hvordan brin-
ges dit indre drive i spil?
Hvem fungerer du bedst sammen med og 
hvorfor? Har du viljen til at lykkes?
Og alt sammen krydret med et par histo-
rier fra et liv som landstræner.

Udover alle disse nævnte ting, var der 
meget meget mere både at lytte til og se 
på. Desuden var der en verdenspremiere. 
For første gang nogensinde, var der lavet 
en app til Almene Boligdage. 

Lørdag d. 6/9-14, kl.20.05 går turen hjem-
ad mod Silkeborg. Alt den energi vi alle 
havde for 36 timer siden var nu væk. Men 
vi var glade for den oplevelse, vi havde 
fået, alle de nye ideer og tanker, der nu 
skal drøftes og debatteres og bringes i 
spil imod de nye udfordringer, der venter 
ude i fremtiden.

På bestyrelsens vegne
Paw Nicolai
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Naboskab i nye omgivelser

November 2011 stod den nye afdeling 61 
ved Buskelundhøjen AB Silkeborg fær-
dig, og 12 familier flyttede ind. Det var i 
12 energi rigtige boliger, som overholder 
kravene fra 2015. 6 stk. 4-værelses lej-
ligheder på 106 m2 og 6 stk. 3-værelses 
lejligheder på 96 m2. Der er tilhørende 
have til alle lejemål, og der var fra starten 
anlagt terrasse. I afdelingen har vi mange 
forskellige familiesammensætninger.

Vores afdeling består af 12 lejemål, hvilket 
gør, at vi alle kender hinanden, så man 
kan altid, hurtig få en hjælpende hånd 
af naboen. Der bliver snakket over hæk-
ken, og da afdelingen ikke er større, har 
vi vores årlige sommerfest, som foregår 
ude på parkeringspladsen. Dem der har 
lyst kommer og medbringer selv mad og 

drikke. De voksne hygger og børnene 
løber rundt og leger. Ud over sommerfest, 
har vi også julefrokost. 

Det at flytte ind i noget helt nyt giver en 
særlig følelse, men al begyndelse er svær, 
og der var til at starte med nogle fejl/mang-
ler i de forskellige lejemål, men som tiden 
er gået, har vi været i god dialog med bo-
ligforeningen og skridt for skridt er fejlene 
blevet udbedret. Udfordringen ved indflyt-
ningen, i forhold til et eksisterende lejemål, 
har blandt andet været, at det ikke kun har 
været boligforeningen, der skulle tage stil-
ling til fejl og mangler, men det skulle være i 
samarbejde med entreprenøren. 
 
Vi har nu boet her i 3 år, og alt er efterhån-
den udbedret og etableret. Da vi flyttede 

ind, havde vi ingen græsplæne og kun en min-
dre terrasse, hækken var ikke plantet, det blev 
den foråret efter indflytning. Alle lejere stod 
i samme situation, hvilket gjorde at vi meget 
hurtigt faldt i snak, da vi alle havde de samme 
projekter, der skulle udføres.

 Jeg husker blandt andet en weekend, hvor 
jeg så 4 lejere var gået sammen for at lave 
hegn, og derefter male dem sammen. Det gi-
ver et specielt sammenhold for de lejere som 
flyttede ind samtidig ind i de nye huse. Som 
tiden er gået, er der flyttet nye lejere ind, som 
hurtigt er blevet optaget i fællesskabet. I af-
delingen har vi højt til loftet, og der er plads til 
alle niveauer af engagement. 

Skrevet af Dennis Raahauge-Laursen 
Formand for afdeling 61, AB Silkeborg
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Formandsmøde
Onsdag den 4. februar 2015 på 
Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2.

Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 8. april 2015 på Scandic 
Silkeborg, Udgårdsvej 2.

Kursus for nyvalgte formænd
Mandag den 21. september 2015 på 
AB´s kontor, Færgegården 1

Kursus – Valgt ind i afdelings-
bestyrelsen og hvad så?
Onsdag den 30. september 2015 i 
fælleshuset Færgely, Færgevej 11.

Kursus – ”tema” 
Tirsdag den 27. oktober 2015 på 
Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2.

Kursus- og møde-
kalender for 
repræsentantskabet 

2015

98

Vi har nu afsluttede vore budgetmøder 
i samtlige 61 afdelinger. Det har været 
gode og positive møder, hvor der er ble-
vet valgt nye repræsentanter i flere afde-
linger. Vi har herefter inviteret de nyvalgte 
til informationsmøder, omkring hvad det 
indebærer at sidde i en afdelingsbesty-
relse.

Møde for nyvalgte formænd
Den 22. september 2014, var der plan-
lagt, informationsmøde på AB´s kontor for 
nyvalgte formænd. Mødet blev aflyst, da 
de 3 nyvalgte ikke havde behov for det. 

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen – og 
hvad så?
Mødet blev afholdt den 1. oktober 2014.
AB´s formand Grethe Rasmussen bød 
velkommen, og vi startede med lidt god 
mad og drikke. Derefter gik selve kurset 
i gang, med afdelingsbestyrelsens roller 
og opgaver – afdelingsmødets afvikling – 
samarbejde m.m. Emnerne blev fremlagt 
af medlemmerne af organisationsbesty-

relsen Poul Meisler, Paw Andreassen og 
Anders Sørensen, samt direktør René K. 
Rasmussen. Der var en god debat under-
vejs i forløbet.

Som noget nyt i år var tidligere afdelings-
bestyrelses medlemmer også inviteret. 
Nogle havde givet udtryk for, at de gerne 
ville med på kurset, da de er blevet valgt 
til afdelingsbestyrelsen, før vi begyndte at 
afholde kursus for nyvalgte.

Der var kun en person tilmeldt, som har 
været i afdelingsbestyrelsen fra før vi 
startede kursus for nyvalgte, som deltog 
i kurset.

Vi der deltog i kurset havde en rigtig hyg-
gelig aften, og vi vil gentage forløbet igen 
til næste år.

Temamøde - Hjemmesider
Den 28. oktober 2014 var repræsentant-
skabet inviteret til det årlige temamøde på 
Hotel Scandic med gennemgang af hjem-

mesiderne www.ab-silkeborg.dk,  
www.boligsilkeborg.dk. Derudover blev  
AB-WebZone.dk gennemgået.

AB-WebZone.dk, er en kommunikati-
onsplatform, hvor administrationen og 
afdelingsbestyrelserne kan kommunikere 
over internettet, hvilket er nemmere og 
hurtigere end papirgangen.  

Temamødet var for at klæde afdelingsbe-
styrelserne bedre på til arbejdet i afdelin-
gerne, samt at gøre det nemmere at over-
skue kommunikationen med webzone.
Hjemmesiderne samt webzone blev frem-
lagt og gennemgået af personalet for AB, 
Mette og Lone.

Der var en meget god spørgelyst og de-
bat, og mange gode input, der kan tages 
med og bruges i det videre arbejde.
Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Grethe Rasmussen
Formand

Kurser og møder for repræsentantskabet



A conto vand- og varmebidrag for 2015 
er beregnet i forhold til vand- og varme-
forbruget i 2013. Dog er det en forudsæt-
ning for beregningen, at man har boet i 
lejemålet i hele kalenderåret 2013.

Kun de lejere, hvis a conto indbetaling 
adskiller sig væsentlig fra forbruget i 
2013, er varslet en regulering pr. 1.1.2015.

Ved beregning af a conto vand- og/eller 
varmebidrag for 2015 er der taget højde 
for den prisudvikling, der har været siden 
2013.

Der er udarbejdet energimærkning 
for hver enkelt boligafdeling. 
Mærkningen finder du under  
afdelingens informationer på 
www.ab-silkeborg.dk.

Energimærkning oplyser om byg-
ningens energiforbrug, muligheder 
for at opnå besparelser, fordeling af 
ejendommens varmeudgifter samt 
de enkelte lejligheders gennemsnit-
lige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal 
udføres af et certificeret firma eller 
en beskikket energikonsulent, som 
har godkendelse til at energimærke 
flerfamiliehuse.

A conto vand- og varmebidrag pr. 1.1.2015

Energimærkning

Fjernaflæsning af varmemålere

I boligafdelingerne er der individuel afregning 
af varme. Enkelte afdelinger har ligeledes 
individuel afregning af vand. 

Regnskabsåret følger kalenderåret og udsen-
des til dig i slutningen af marts måned. Af-
regningen sker over huslejen for april måned.

Flere afdelinger får fjernaflæst deres varme-
målere og varmtvandsmålere ved årsskiftet. 
Dette betyder, at Brunata ikke skal have ad-
gang til dit lejemål for at foretage den årlige 
aflæsning af varme og varmt vand. 

I afdeling 50 og 54 skal Brunata dog stadig 
have adgang til lejemålet for aflæsning af 
enkelte målere.

Varmemålere vil blive fjernaflæst i følgende 
afdelinger og udføres i uge 1-2:

AFD Adresse

7 Højtoftevej 1-9 og Nylandsvej 87-89

10 Færgegården

12 Borgergade 14-20 og Nørretorv 2-8

16 Lupinvej 18-96, undtaget opgang 80

17 Sandvejen 32-48

18 Lindeparken 22-48

19 Havfruen, Langelinie 1-11

20 Arendalsvej 302-420

21 Arendalsvej 301-421, Tyttebærhusene

22 Tulipanvej 9-11

23 Tulipanvej 14-96

24 Rosengade 1 A-L

25 Kejlstrupvej 101-233, Højgården

26 Borgergade 48-56

27 Drewsensvej 94

28 Færgevej 3

29 Falstersgade 1A

30 Sandvejen 50 (Bofællesskab)

31 Vestergade 51A-B

BRUNATA

32 Bomholts Plads 9-11/Gård 8-10-12

33 Drewsensvej 28-30

34 Vesterbo, Vestergade 144-158

35 Bomholts Plads 13-15/Gård 14

36 Bomholts Gård 4-6

37 Guldbergsgade 3-5

38 Borgergade 89-93

39 Lysbro Plejecenter, Lysbrogade 52

41 Lupinvej 120-124

42 Gunilshøjvej/Petersmindevej

44 Padborgvej 3-134

45 Bredhøjvej24-32/Brokbjergvej 13-39

47 Narvikvej 1-15 (Bofællesskab)

48 Arendalsvej 275

48 Arendalsvej 277-289 (Bofællesskab)

50 Nørretorv 10-12

51 Nylandsvej 9-13

54 Kejlstrupvej 30 

55 Lupinvej 118 (Bofællesskab)

56 Tulipanvej 1 (Bofællesskab)

58 Smedebakken 22-76
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Renovering af afd. 3 – Herningvej 54-56 

AB’s afdeling 3 på Herningvej er i gang 
med en større renovering af tag, man-
sard, vinduer og døre samt opgange. 

Derudover har murværet fået et løft efter 
udskiftning af fuger. Haveanlægget mod 
Lyså gennemgår en fornyelse med ter-
rasser og beplantning. 

Det har været et mål at vælge vinduer og 
døre, som passer til bygningens arkitek-

tur samt stil og som samtidig fastholder 
bygningens udtryk, som den oprindelige 
havde ved opførelsen i 1942. Derudover 
er det blevet prioriteret, at vælge energi-
rigtige og vedligeholdelsesfrie vinduer, 
som kan reducere støjen udefra og være 
lette at pudse indefra.  

Vi håber, at afdelingens nye løft vil glæde 
beboerne i afdelingen. 

Beboerdemokratiet – Hvem bestemmer hvad?

Der er mange begreber at holde styr på 
- her er en kort oversigt over de beboer-
demokratiske organer, man kan finde i en 
almen boligorganisation:

Øverste myndighed
Øverste myndighed i Arbejdernes Byg-
geforening er repræsentantskabet, der 
består af afdelingens repræsentanter og 
organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet varetager boligor-
ganisationens overordnede anliggender 
som fx beslutning om byggepolitik, køb 
eller salg af boligorganisationens ejen-
domme, godkendelse af boligorganisa-
tionens og afdelingens årsregnskab og 
godkendelse af boligorganisationens 
vedtægter. På det årlige møde vælges 
organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det over-
ordnede ledelsesansvar for boligorgani-
sationen og dens afdelinger og er økono-
misk og juridisk ansvarlig for hele bolig-
organisationen. Det betyder at ansvaret 
for driften, udlejningen, regnskabsaflæg-
gelse, lejefastsættelse og daglig admini-
stration henhører under organisationsbe-
styrelsen.

Organisationsbestyrelsen ansætter nor-
malt en direktør eller en forretningsfører 
til at stå for den daglige ledelse af bolig-
organisationen.

I pjecen ”Medlem af organisationsbe-
styrelsen” kan du læse mere om arbej-
det i bestyrelsen. Pjecen findes på  
www.bl.dk/beboerdemokrati

Afdelingsmødet
Hvert år indkaldes bebo-
erne i en boligafdeling til 
et møde, hvor alle vigtige 
beslutninger vedrørende 

afdelingens drift behandles og vedtages. 
Det er på afdelingsmødet, at beboerne 
beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, 
der skal sættes i værk i afdelingen i det 
kommende år. Disse arbejder danner 
grundlag for næste års budget. Beboer-
nes husleje afhænger således af aktivi-
tetsniveauet i afdelingen. Beboerne væl-
ger en afdelingsbestyrelse, der varetager 
afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave 
er at sætte sig ind i afdelingens drift 
og på et afdelingsmøde forelægge de 
andre beboere, hvilke arbejder og aktivi-
teter afdelingsbestyrelsen skønner, bør 
igangsættes i afdelingen. Forslagene 
skal godkendes af afdelingsmødet for at 
kunne føres ud i livet. Når forslagene er 
vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, 
at arbejdet bliver udført.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens 
opgaver i pjecen ”Ny i afdelingsbestyrel-
sen”. Pjecen findes på   
www.bl.dk/beboerdemokrati

Sådan fungerer afdelingens budget
Boligselskabet Sjælland har lavet en me-
get informativ film om, hvordan budget-
terne i den enkelte boligafdeling hænger 
sammen. Du kan se filmen på  
www.bosj.dk/budgetfilm
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Husdyr – Har du husket at oprette en husdyrkontrakt?

I afdelinger, hvor det er tilladt med hus-
dyrhold, skal lejerne være opmærksom 
på, at der skal oprettes gældende hus-
dyrkontrakt.  

Kontrakten oprettes ved henvendelse til 
AB’s kontor i Færgegården eller findes på 
vores hjemmeside www.ab-silkeborg.dk 
under afdelingens informationer.

De forbudte hunderacer
Justitsministeriet har i 2010 udarbejdet 
en liste med 13 forbudte hunderacer. I 
følge Hundeloven må disse kamphunde 
ikke besiddes. Ej heller krydsninger deraf.

Endvidere er der i nogle afdelinger ved-
taget en udvidet forbudsliste med yderli-
gere hunderacer, som ikke må besiddes. 

Kat/Indekat
Vær opmærksom på, at der i visse afde-
linger skelnes mellem kat og indekat og 
at der i den forbindelse vil være forskel 
på retningslinjerne.

Kontakt foreningens kontor, såfremt du 
har spørgsmål til husdyrhold i netop din 
afdeling.

Liste over afdelinger, hvor der må holdes husdyr:

Afd. 2 Ringgården 1 indekat

Afd. 3 Herningvej 54-56 1 kat eller hund

Afd. 4 Kærshøjvej/Nylandsvej 1 kat eller hund

Afd. 5 Borgergade 43/Herholtsvej 2-6 1 kat eller hund 

Afd. 7 Højtoftevej 1-9, Nylandsvej 87-89 1 kat eller hund

Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 1 kat eller hund

Afd. 9 Kærshøjvej/Nylandsvej/Ndr. Ringvej 1 kat eller hund

Afd. 10 Færgegården 1 indekat

Afd. 11 Lysbrogade 37-39 1 kat eller hund

Afd. 14 Ravnholtvej 18-22/Nylandsvej 17 1 kat eller hund

Afd. 15  Lavendelvej, Violvej, Bregnevej, Valmuevej 1 kat eller hund

Afd. 16 Lupinvej 18-96 1 indekat

Afd. 20 Arendalsvej 302-422 2 husdyr, kat eller hund

Afd. 21 Arendalvej 301-421 1 kat eller hund

Afd. 22 Tulipanvej 9-11 1 kat

Afd. 23 Tulipanvej 14-96 2 kat eller hund

Afd. 25 Kejlstrupvej 101-233 1 kat eller hund

Afd. 32 Bomholts Plads 9-11/Gård 8-12 1 indekat

Afd. 34 Vestergade 144-158 1 indekat

Afd. 41 Lupinvej 120-124 1 indekat

Afd. 42
Gunilshøjvej 15-53, 70-106/Pedersmindevej 
16-18

1 kat eller hund

Afd. 43 Skægkær Banevej, 15-41, 20-30 1 kat eller hund

Afd. 44 Padborgvej 3-134 1 kat eller hund

Afd. 45 Brokbjergvej 13-39/Bredhøjvej 24-32 1 indekat

Afd. 46 Skægkær Banevej 32-66, 70-72, 43-93 1 kat eller hund

Afd. 50 Nørretorv 10-12 1 kat

Afd. 57 Kirunavej 121-159 1 kat eller hund

Afd. 59 Buskelundhøjen 125-165 1 kat eller hund

Afd. 60 Ballevej 2 C-T 1 kat eller hund

På det årlige afdelingsmøde kan beslutningen om husdyrhold ændres ved  
fremsendelse af forslag herom.
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Projektet startede med, at Lotte An-
dersen, som er en ny lejer i afd. 3 på 
Herningvej, ville forsøge at skabe et 
hyggeligt og positivt miljø i afdelin-
gen ved at lave et mere inspirerende 
vaskehus. 

Efter tilladelse fra inspektøren og 
positiv opbakning fra 10 ud af de 12 
lejemål forberedte Lotte Andersen 
projektet, malede græs, delte invi-
tationer ud om kælderhygge lørdag 
den 25.10.2014 kl. 13-15.00. Bagte 
en kage og lavede lidt saft – og så 
kunne alle de, som havde lyst til at 
male blomster deltage. De fremmød-
te havde en hyggelig dag og i alt har 
6 lejligheder sat deres præg på det 
nu så fine og meget glade vaskehus. 

Beboer tager initiativ til hyggeligt og positivt miljø 
i afd. 3 - Herningvej 54-56 A
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