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Kontortider:

Aars - Aalestrup
Kirkegade 3, 
9600 Aars
Tlf. 98 62 24 13

Daglig kl. 9.00-16.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Fjerritslev
Aggersundvej 4B, 
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 17 72

Daglig kl. 9.00-16.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Løgstør
Hjortens Gyde 2, 
9670 Løgstør
Tlf. 98 67 32 41

Mandag  kl. 13.00-16.00
Tirsdag  kl. 13.00-16.00
Torsdag  kl. 13.00-17.00

Øget bosætning 
fremmes i de sam-
fund, hvor man har 
meget at byde på, når 
det gælder børneha-
ver, skoler og uddan-
nelsesinstitutioner, 
samt fritidsaktivite-
ter af enhver art, 
samtidig med at man har et passende udbud 
af boliger efter den enkelte families behov, 
herunder også ungdoms- og singleboliger.
Kulturen betyder også meget. Derfor har 
Vesthimmerlands Kommune sammen med 
Væksthimmerland afsat ressourcer til at 
skabe nogle kulturarrangementer i kom-
munen.
Denne opgave vil vi også meget gerne være 
med til at løfte, hvilket fremgår af vores ar-
tikel inde i bladet, omkring to bosætnings-
arrangementer krydret med en halv times 
musikindslag.

Forud for kommunalvalget i 2014, under-
stregede borgmesterkandidaterne fra Ven-
stre, Konservative og Socialdemokraterne, 

at opførelse af nye 
lejeboliger har stor 
betydning for udvik-
lingen og den lokale 
beskæftigelse.
Det er vort håb, at de 
tre store partier for-
sat har denne ind-
stilling. På denne 

baggrund arbejder vi med flere lokalplaner 
omtalt inde i bladet, som gerne skulle give 
grundlag for et godkendt skema A inden 
udgangen af 2018, hvor den såkaldte grund-
kapital er minimeret til ti procent af anskaf-
felsessummen.
Boligforeningen er, og skal være upolitisk. 
Vi vil gøre vores bedste for et godt og til-
lidsfuldt samarbejde med Vesthimmer-
lands Kommune og det nye byråd.

Afslutningsvis benyttes lejligheden til at 
byde velkommen til alle vore nye beboere i 
såvel de genudlejede boliger, som de nye bo-
liger i Aars C og Højskolebakken.

Alle læsere ønskes et rigtig godt nytår.

Kulturen banker på

Niels Krogh Madsen
Formand

Jens Damgaard
Direktør

dAnmArKs 
grimmeste juletræ
I sidste uge blev det, som blev kaldt Dan-
marks grimmeste juletræ, fjernet fra sin 
plads på Kirketorvet i Aars. Som nabo til 
Aars Boligforening havde personale og 
gæster rig lejlighed til at bese det herostra-
tisk berømte træ. 
Juletræet resulterede i massiv medieom-
tale og besøg fra nær og fjern, ligesom bør-
nehavebørn fra Aars pyntede træet.
Det grimme juletræ understreger, at dårlig 
omtale ikke altid er det værste, man kan 
komme ud for.
I al fald kunne direktøren for Aars Han-
delsstandsforening, Mogens Kristensen, 
og byens forretninger glæde sig over et eks-
tra pift til julehandlen takket være omta-
len af det grimme juletræ.

Her Danmarks grimmeste jule-
træ foran nærmeste nabo – Aars 
Bolig  forening.

For man den
serverede 

æbleskiver
Fjerritslev-formand 
Kirsten Christensen klar 
med gløgg og æbleskiver.

se side 11

Formand Allan Møller 
Kristensen og næstformand 

Tove Hviid Jensen.

Løgstør Boligforenings
nye bestyrelsesmedlemmer

Læs 
mere 
på bag-
siden
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Der lød mange rosende ord, da Aars 
Boligforening tog afsked med en af 
sine viceværter, John Nielsen, Aars. 

Siden 1. februar 2004 har John Nielsen, 
70, været ansat hos Aars Boligforening, 
men har nu valgt at gå på pension. John 
Nielsen er et kendt ansigt hos Aars Bolig-
foreningens lejere. Han har haft ansvaret 
for boligforeningens 138 lejligheder i 
Hornum, Vegger, Haubro, Blære, Østrup, 
Vognsild og Gundersted samt de 28 træ-
huse på Hans Egedes Vej i Aars.
Den afgående vicevært er født i Aars, 
hvor han i 1968 blev udlært møbel- og 
bygningssnedker hos L.F. Christensen.

Herefter arbejdede John Nielsen inden 
for møbelindustrien, tømrerbranchen, 
minkfarm, Himmerlands Elektricitets 
Forsyning og – de sidste 13 år før ansæt-
telsen hos Aars Boligforening - som med-
arbejder hos Vraa Vinduer og Døre i Rør-
bæk.
– Jeg har været meget glad for at arbejde 
som vicevært. Det er dejligt at komme ud 
og møde en masse mennesker og være en 
del af et rigtig godt hold viceværter, un-
derstreger John Nielsen.
Den afgående vicevært er ikke bange for 
at komme til at kede sig som pensionist. 
John dyrker blandt andet lystfiskeri, cyk-
ling og løb.

– Hertil kommer, at jeg skal være pedel 
for Spar Nord i Aars nogle timer om 
ugen. På den måde er jeg sikker på fortsat  
at komme ud i det pulserende, lokale liv, 
slutter John Nielsen.

Boligforeningen tog afsked 
med vicevært John nielsen

Viceværterne Allan Rask, Lars Liengaard og 
Kurt Heisz hygger sig med John Nielsen ved 
afskedssammenkomsten i fælleslokalet ved 
Aars C.

John Nielsen har ofte kørt til oplandsbyerne 
for at betjene Aars Bolig forenings lejere.

Direktør Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen flankerer den afgående vicevært John 
Nielsen, Aars, uden for samlingslokalet i Aars C.

www.sambo-amba.dk Løgstør 
Boligforening 
har ansat 
ny gartner/
vicevært

Løgstør Boligforening har 
ansat Lene Gedsted Hansen, 
Aars, som ny gartner/vice-
vært.

Lene Gedsted Hansen, 53, er ud-
dannet anlægsgartner på den 
grønne linje i 2003.
Boligforeningens nyansatte gart-
ner er fra Vognsild og var før 
drømmeuddannelsen til anlægs-
gartner flere år ansat på Fjerkræ-
slagteriet Danpo og herefter på 
Jernstøberiet Dania i Aars.

Fra november 2007 til ansættel-
sen i Løgstør var Lene beskæftiget 
hos Aars Boligforening. Her satte 
hun  grønne fingeraftryk på flere 
projekter, bl.a.  petanquebanen og 
springvandet ved Himmerlands-
parken.
Anlægsgartneren fra Aars indgår 
nu i Løgstør Boligforenings 
mandskab som gartner med uden-
dørs opgaver.
– Jeg befinder mig som en fisk i 
vandet efter at være vendt tilbage 
til mit gamle fag inden for det 
grønne område, fastslår Lene 
Gedsted Hansen.

Anlægsgartner Lene Gedsted Hansen, 
Aars



Løgstør Boligforening fik bedre
plads til maskiner og materiel

Den nye garage- og materielbyg-
ning på Sverigesvej 2B blev taget i 
anvendelse 1. november. Den nye 
bygning afløser den nedrevne  ga-
rage ved Toldbodgade, hvor der i 
stedet er etableret ekstra parkering.

Den nye garage er på 120 kvadratmeter.
– Den gamle garagebygning var nedslidt 
og placeret det forkerte sted. Derfor var 
det nærliggende at fjerne den og lave lidt 

ekstra parkering., oplyser forretningsfø-
rer Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligfor-
ening. I den nye bygning er der plads til 
traktorer, redskaber og andet materiel. 

Med garage- og materielbygning er bolig-
foreningens oplagringsforhold for ma-
skiner og materiel forbedret .
– Det er også en gevinst i den daglige 
drift, at der er mere plads omkring ga-
rage- og materielbygningen, fastslår Jør-
gen Albrektsen.

Her forretningsfører og viceværter foran den nye garage- og materielbygning, som er indpasset i bolig foreningens nyrestaurerede bygninger i området. 
Fra venstre Renè Engemand, Jørgen Albrektsen, Peter Larsen, Jørn Kjær Christoffersen og Lene Gedsted Hansen.

Peter Larsen og Jørn Kjær Christoffersen har 
styr på vejsaltet i Løgstør Bolig forenings nye 
garage- og materielbygning.

På arealet ved Toldbodgade har  
bolig foreningen fjernet den gamle garage- 
bygning og indrettet ekstra parkeringsareal.

Lene Gedsted Hansen og Renè Ingemand i den 
nye bygning, hvor sommerdækkene til bolig-
foreningens havetraktorer opbevares.

www.sambo-amba.dk
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Aars Boligforenings hidtil største 
renoveringsprojekt omfattende 38 
rækkehuse på Solbakken i Aars og 
seks rækkehuse på Kirkevej i Hor-
num skrider planmæssigt frem.

Renoveringsprojektets start blev marke-
ret den 15. september 2017, og første eta-
pes 20 boliger forventes klar til at mod-
tage deres lejere igen midt i marts 2018.
Herefter rykker håndværkerne til Hor-
num, hvor de seks boliger ventes færdig-
restaureret inden sommerferien. På det 
tidspunkt rykker projektet tilbage til 
Aars, hvor de sidste 18 boliger forbedres.
Hovedentreprenør på det store projekt er 

Henriksen & Mad-
sen A/S, Løgstør.
Efter godkendelse i 
boligforeningens af-
delingsmøde, Vest-
himmerlands Byråd 
og Landbyggefonden 
var renoveringspro-
jektet til omkring 40 
millioner kr. sikret.
– Renoveringsprojektet betyder store for-
bedringer, oplyser direktør Jens Damga-
ard, Aars Boligforening. De 44 boliger 
får nyt tag, nye vinduer og døre  samt nye 
gulve. Badeværelserne udvides og moder-
niseres, og indgangspartierne rykkes ud 
mod facaden. I det hele taget får Sol-

solvangsparkens renovering
skrider planmæssigt frem

Hornum-boligerne ved 
Kirkevej, som skal renoveres.

vangsparkens bedre lysindfald og look, 
idet køkken og stue lægges sammen og 
kun adskilles af en halvmur.
De fleste af de berørte lejere genhuses i 
Aars C.

Janus Sørensen, Sønderup, og Jacob Granat, 
Hjallerup, arbejder på Solvangsparken i Aars.

Valtyr Petursson, Hornum, har travlt på 
Solvangsparken 

Halvmur adskiller køkken og stue i 
Solvangsparkens nyrestaurerede boliger.
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Bortset fra anlæggelse af nogle 
græsplæner, som har været umulige 
at få udført på grund af megen regn 
i efteråret, nærmer realiseringen af 
Løgstør Boligforenings helheds-
plan for afdeling 1 – Sverigesvej og 
Norgesvej – sig sin afslutning.

– Lejerne er flyttet ind i de nyrestaure-
rede boliger, og de er glade for at bo der, 
oplyser forretningsfører Jørgen Albrekt-

sen, Løgstør Boligforening. Prikken over 
i-et i form af færdiggørelse af de grønne 
arealer omkring de nyrestaurerede boli-
ger må vi vente med til foråret.

For øjeblikket indrettes 12 boliger på 
hjørnet Jernbanegade/Østergade, hvor 
der tidligere var 18 lejligheder. Endvidere 
opføres otte boliger på Jernbanegade over 
for den gamle stationsbygning. Der er 
planlagt indflytning til maj.

På hjørnet Jernbanegade-Østergade i Løgstør 
skal 12 boligers renovering være klar til maj.

Byggeleder Henrik Nør gaard, Bygge firmaet 
Knudsgaard, Skive, får en snak med forret-
ningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør 
Bolig forening.

Lejere i Løgstør er glade for 
deres nyrestaurerede boliger

Her et glimt fra 
Jernbanegade/

Østergade i Løgstør.
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Her på Jernbanegade over for den gamle 
stationsbygning opføres otte nye boliger.
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Vesthimmerlands Kommune havde 
pr. 1. januar 2018 et indbyggertal på 
37.267. Det er næsten status quo i 
forhold til 1. januar 2017, da kom-
munen havde 22 flere indbyggere. 
Ser vi på en lidt længere periode, var 
indbyggertallet 1. januar 2007 på  
37.841 – eller 574 flere end nu.

Summa summarum kan det konstateres, 
at tilbagegangen blev formindsket i 2017, 
men at den ønskede stigning i bosætnin-
gerne er udeblevet.
Flere faktorer gør sig gældende i bestræ-
belserne på at tiltrække flere indbyggere. 
Blandt disse er gode uddannelses- og fri-

tidsmuligheder, attraktive lokale 
arbejdspladser og et varieret bo-
ligudbud.

Med hensyn til sidstnævnte søger 
Aars Boligforening at yde sit bi-
drag til, at bosætningsbestræbel-
serne ikke hindres af mangel på 
gode lejeboliger.
– At styrke bosætningen er ikke 
noget, som løses med et finger-

knips, understreger direktør Jens 
Damgaard, Aars Boligforening. Succes-
fuld bosætning kræver derimod en lang, 
sej kamp. For boligforeningen er det nød-
vendigt hele tiden at have fingeren på 
pulsen og undgå, at udviklingen går i stå. 
Det gælder om at få gennemført projek-
ter, som tilfredsstiller det nuværende be-
hov og giver plads til den fremtidige ud-
vikling. At gennemføre et byggeprojekt 
inden for vort område er tids- og ressour-
cekrævende.

Set i lyset af ovenstående har Aars Bolig-
forening startet planlægningen af to nye 
projekter i Aars, som skal ruste byen til 
fremtidige udfordringer og yderligere bo-
sætning.

www.sambo-amba.dk

Klokkelyngens første
etape tæller 20 boliger
På Klokkelyngen i den sydlige del af Aars 
planlægges i alt 57 boliger. Etape et (mar-
keret med gult) består af 20 boliger. Det 
drejer sig om 14 rækkehuse i to planer i 
stil med boligerne på Højskolebakken. 
Grunden her indbyder til at udnytte ud-
sigten, idet den ligger på en sydvendt 
skråning. Derudover planlægges fire tre-
rums boliger og to to-rums boliger alle i 
et plan og lidt i stil med boligforeningens 
meget populære træhuse.
Med etape et åbner boligforeningen pro-
jektet på sin cirka 2,5 hektar store syd-
skrånende grund med formidabel udsigt 
til en lille sø og et grønt område med træ-
bevoksninger. Hertil kommer, at selv om 
grunden ligger i udkanten af byen, er der 
kun fem minutters cykelafstand til det 
nye dagligvarecenter ved Kvickly .Den 
fine adgang sikres af den langs grunden 
beliggende Himmerlandssti.
Grunden er i sin tid købt af Vesthimmer-
lands Kommune, og det planlagte byg-
geri kan kun gennemføres med kommu-
nens godkendelse.

otte attraktive boliger
planlægges nær skøjtesøen
Et andet projekt, som boligforeningen 
arbejder på, er opførelse af otte række-
huse i to planer i stil med de boliger, som 
er opført på Højskolebakken.
– Det har vist sig, at boliger af denne type 
er meget efterspurgte, pointerer Jens 
Damgaard. Trenden er boliger i to planer, 
især hvis grunden indbyder til det. Her 
tænkes specielt på udsigten i den natur-
skønne oase midt i Aars med Skøjtesøen i 
”baghaven”.

Det planlagte byggeri kan kun gennem-
føres med kommunens godkendelse.

Her er udkast til bebyggelsesplaner for 
Skøjtesøprojektet (til venstre) og Klokkelyngen 
(til højre). 

Direktør Jens Damgaard ved Skøjtesøen/Tingvej.

Bebyggelsesplan for 8 boliger i 2 etager ved 
Skøjtesøen i Aars - for Aars Boligfoerning

04-01-2018
Målestok 1:500

Krogh Madsen arkitekter a/s

Grund Størrelse: 2055m

Bruttoboligareal: 880m

Bebyggelsesprocent: 42,8%

Bygningshøjde: 6,7m
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nye boligprojekter i Aars på tegnebordet,
de skal styrke øget bosætning og folketal
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Klokkelyngen opføres på dette areal.

nye boligprojekter i Aars på tegnebordet,
de skal styrke øget bosætning og folketal

Første etape af Klokkelyngen.



91-årig fra Fjerritslev 
elsker at bo og leve 
i skovgårdene

Det kan ofte lyde lidt kliche-agtigt, 
når ældre medborgere omtales 
”hun/han bærer sin alder godt”. 
Men når det drejer sig om Fjerrit-
slev Boligforenings ældste medlem 
af afdelingsrådet i Skovgårdene, 
91-årige Niels Jacob Andersen, er 
det den rene og skære sandhed.

Har været aktiv lejer
lige starten i 1997
Den 91-årige maskinarbejder med rod i 
det sønderjyske flyttede som en af de før-
ste ind i afdelingen Skovgårdene i decem-
ber 1997. Her har han siden været aktiv 
– først som afdelingsformand og siden 
som medlem i afdelingsrådet.
Niels Jakob Andersen er begejstret for at 
bebo et af Skovgårdenes 18 rækkehuse.
– Jeg har dejlige naboer hele vejen rundt, 
og vi har et godt sammenhold, pointerer 
Niels Jakob Andersen.
Vi mødes til kaffe i gården eller petanque 
om sommeren. Her har vi glæde af de 
borde- og bænkesæt, som vi har fremstil-
let i fællesskab og som jeg har haft en fin-
ger med i udformningen af. Der er også 
gyngestativ til børnene. 
Den 91-årige laver selv sin mad og har 
kun rengøringshjælp en time hver 14. 
dag.

Niels Jakob Andersen hører til Fjerrit-
slevs aktive pensionister. Han spiller 
bridge tre gange om ugen, heraf hver tirs-
dag i Fjerritslev Bridgeklub. I februar gæl-
der det deltagelse i en stor kyndelmisse-
turnering.

Vil hellere læse en
bog end se fjernsyn
Blandt den aktive pensionists øvrige inte-
resser rangerer litteraturen højt.
– Jeg er lige blevet færdig med Frans G. 
Bengtssons herlige roman ”Røde orm”. 
Min yndlingsforfatter er Nevil Shute 
(engelsk forfatter1899-1960). Jeg fordy-
ber mig hellere i en god bog end TV, for-
tæller den tidligere maskinarbejder.
I et hjørne af den 74,5 kvadratmeter store 

lejlighed har Niels Jacob Andersen ind-
rettet et lille værksted, hvor han fremstil-
ler modelskibe.
Den aktive Fjerritslev-borger mistede sin 
hustru for mange år siden. Han har tre 
børn, tre børnebørn og tre oldebørn.
Niels Jakob Andersen har kun rosende 
ord til overs for Fjerritslev Boligforening:
– Vi har det knaldgodt her i Skovgår-
dene. Er der problemer med en vandhane 
eller andet i og omkring vore boliger, kla-
rer boligforeningens dygtige viceværter 
det som en mis og altid med et smil på 
læben og godt humør. Det er ingen over-
drivelse at sige, at servicen er i top. Afde-
lingen er et ønskested at bo, og jeg bliver i 
al fald boende, indtil jeg skal bæres her-
fra, pointerer Niels Jacob Andersen.

Niels Jacob 
Andersen 
elsker at læse.

Et glimt fra 
møbelprojek-
tet fra som-
meren 2016, 
hvor Niels 
Jacob 
Andersen var 
blandt de 
drivende 
kræfter.  
I forgrunden 
ses Hans 
Maymann i 
aktion.

Den 91-årige Fjerritslev-borger viser forret-
ningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev 
Bolig forening en protokol om Skovgårdenes 
aktiviteter.

Den tidligere maskinar-
bejder arbejder på model 
af en hollandsk pram i 
”værftshjørnet” af sin 
bolig.

www.sambo-amba.dk
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Der vil lyde smuk musical-musik og 
andre rytmiske toner, når Anne- 
Mette Sohn Jensen (sang) og Karin 
Bitsch Antonsen (flygel) gæster 
Aars og Aalestrup som led i Vest-
himmerlands Kommunes bosæt-
ningskampagne og kulturuge tirs-
dag den 6. og onsdag den 7. marts 
2018.

EDC Mæglerne, Jutlander Bank og Aars 
Boligforening samarbejder om de to ar-
rangementer med Vesthimmerlands 
Kommunes kulturkonsulent Inge Lise 
Sørensen og bibliotekar Randi Kristen-

Kulturelle indslag i boligmøder
klar i Aars og Aalestrup i marts

sen samt Pernille Knudsen fra Vækst-
himmerland. 
De tre arrangører vil hver især give vejled-
ning om bosætning i Vesthimmerlands 
Kommune.
– Det er en kendsgerning, at et godt og 
varieret boligudbud er en væsentlig for-
udsætning for yderligere bosætning, un-
derstreger Jens S. Damgaard, Aars Bolig-
forening. 

Boligforeningen har formidlet
sang og musik på møderne
Foruden aktuelle facts fra de tre arrangø-
rer indeholder de to møder som sagt hver 
et kulturelt indslag. Det er Aars Boligfor-
ening, som har formidlet dette indslag i 
bosætningsmøderne. De to arrangemen-
ter finder sted i Aars C’s festsal tirsdag 
den 6. marts 2018 kl. 19.00 og i Knaber-
gårdens sal i tilknytning til Knabersce-
nen onsdag den 7. marts 2018, ligeledes 
kl. 19.00.
Til at dække de kulturelle indslag er det 
lykkedes at engagere sangerinden Anne 
Mette Sohn Jensen, Viborg, og akkom-
pagnatøren Karin Bitsch Antonsen, 
Rødding ved Viborg.

For Anne-Mette Sohn Jensen har musik-
ken været en tro følgesvend hele livet med 
sang på toppen af Himmelbjerget, i Møn-
sted Kalkgruber, i musicalen Miss Saigon 
i Herning Kongrescenter og et hav af kir-
ker rundt omkring i landet.
– Det er en lige stor fornøjelse hver eneste 
gang, siger den dygtige sangerinde.  

Dette uanset 
om publikum 
er kirkegæn-
ger ne i Skals, 
hvor jeg er kir-
kesanger, børn 
i vuggestue el-
ler – som den - 
ne gang – pub-
likum til kul-
turugen i Aars 
og Aalestrup.
Viborgsanger-
inden akkom-
pagneres af Karin Bitsch Antonsen, som 
også er en musikalsk dygtighed med 
mange jern i ilden. Hun er uddannet or-
ganist og ansat som sådan ved Skals kirke 
på sjette år. For øjeblikket vikarierer hun 
som leder af Viborg Domsogns børnekor 
og korskole.

– Jeg holder meget af musik og har stor 
fornøjelse af at arbejde sammen med 
Anne-Mette både i Skals Kirke og i for-
bindelse med anden musikalsk aktivitet, 
betoner Karin Bitsch Antonsen.
Direktør Jens D. Damgaard, som selv er 
meget sang- og musikinteresseret, finder 
det særdeles relevant at bringe kulturen 
ind i borgernes hverdag.

– Derfor bør det kulturelle aspekt brin-
ges i spil, hvor det er muligt. Foruden 
gode boligforhold er kulturelle aktivite-
ter væsentlige ingredienser i tilværelsen, 
fastslår Jens Damgaard. 

Anne-Mette 
Sohn Jensen 
– synger i 
Aars og 
Aalestrup.

Karin Bitsch Antonsen – 
akkompagnerer i Aars og 
Aalestrup.

Direktør Jens Damgaard har stor interesse for sang og musik.  
Her er han ved flyglet i Aars C’s festsal. Flyglet blev fremskaffet 
til en meget billig pris.



Fjerritslev Boligforening:

Kirsten Christensen
Formand Rugmarken 12G
Ruth Sørensen
Næstformand Toftevej 10B
Jens Chr. Pedersen, Engtoften 41
Finn Svendsen Søndergade 19F
Anna Grethe Vinther Vestergade 15D

Afdeling 1:
Jens Chr. Pedersen
Formand Engtoften 41
Finn Svendsen Søndergade 19F
Svend Asger Tønnesen Engtoften 53B
Anine Svendsen Søndergade 19F
Annelise Mathiasen Engtoften 81A

Afdeling 18:
Ruth Sørensen
Formand  Toftevej 10B, 3
Leo Møller Toftevej 10B, 1
Inge Esbech Toftevej 10B, 4

Afdelingsråd:
Afdeling 1
Kjeld Jacobsen Borups Alle 36
Annelise Mathiasen Engtoften 81A
Helle Møller Engtoften 55B
Gitte V. Sørensen Engtoften 45
Kirsten Bisgaard Engtoften 69
Martin Jensen Engtoften 9
Helle Nordahl Thorup Strandvej 284A

Bent Brokdorff Solkrogen 31
Hanne Jensen Mølleparken 4
Joan Jensen Mølleparken 4
Nina Jensen Mølleparken 18
Bendt Hansen Rugmarken 14A
Kirsten Christensen Rugmarken 12G
Knud Yde Skovgårdene 35
Agnes Jensen Skovgårdene 25
Hans Maymann Skovgårdene 33

Claus Nielsen Skovgårdene 15
Niels Andersen Skovgårdene 27
Anne Grethe Vinther Vestergade 15D
Birgit Pedersen Vestergade 15K
Inge Lise Skovsgaard Søndergade 19D
Jens Chr. Skovsgaard Søndergade 19D
Birthe Sloth Søndergade 19E
Charlotte Nygaard Dalhøjen 17
Marie Louise Jensen Dalhøjen 19

organisationsbestyrelsen:

Nyvalgt

Fjerritslev Boligforening får nu la-
vet undertaget om i de 18 boliger i 
Skovgårdene.

– Vi konstaterede utætheder i undertaget 
og anmeldte skaden til Byggeskadefon-
den, oplyser forretningsfører Jørgen  
Albrektsen, Fjerritslev Boligforening. 
Udbedringen består i, at en meter af 

under taget laves om i hele karnappernes 
bredde.

CBS Byg fra Vilsted vandt den indbudte 
licitation via et bud på 210.000 kr. inklu-
siv moms.

Arbejdet forventes færdigt sidst på vinte-
ren.

Skovgårdenes 
undertag bliver 

tæt.

Utæt undertag repareres
på Fjerritslev-afdeling

HUsK at beta-
le ajourfø-
ringsgebyr 
og bevar din 
plads på ven-
telisten
Cirka 1500 betaler det årlige så-
kaldte ajourføringsgebyr på 150 
kr. til Aars Boligforening. 

Hermed bevarer de medlemskabet af 
boligforeningen og deres ancienni-
tetsmæssige plads på ventelisten. Det 
betyder, at muligheden for at få til-
budt en bolig, når et af Aars Boligfor-
enings cirka 1200 lejemål er ledigt, 
øges væsentligt.
– Vi har sidste år fået 350 nye med-
lemmer, fortæller direktør Jens Dam-
gaard, Aars Boligforening. Det ene-
ste, medlemmerne skal gøre for at 
komme på ventelisten til en bolig – 
foruden at betale ajourføringsgeby-
ret – er at henvende sig til boligfor-
eningen. De fleste hos os har fået 
opkrævning omkring årsskiftet.
Ajourføringsbeløbet er lovbestemt 
og således ikke vedtaget af den lokale 
boligforening.
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Løgstør Boligforening:Nyvalgt

organisations-
bestyrelsen:
Allan Møller Kristensen, 
Formand  Toldbodgade 16,2
Tove Hviid Jensen, 
Næstformand  Toldbodgade 4
Bettina Lemvigth Norgesvej 7D
Birthe Langgaard Fischers Have 7
Keld Nielsen Toldbodgade 16

Afdeling 1
Bjarne Nielsen, 
Formand  Bredgade 75B
Kirsten Lind Solkrogen 21
Jonna Christensen Solkrogen
Karen Marie Kristensen
 Toldbodgade 16,2

Afdeling 4
Britta Gjettermann, 
Formand  Dragsdalvej 33C
Maria Lynnerup Dragsdalvej 39D
Tommy Pedersen Dragsdalvej

Afdeling 6
Bettina Lemvigth
Formand  Norgesvej 7D
Karsten Hansen Sverigesvej 16
Karin Nielsen Sverigesvej 4

Afdeling 22
Gunnar Nielsen
Formand  Fischers Have 7
Mona Sekkelund Fischers Have
Ilse Kristensen Fischers Have 15

Fjerritslev-formanden
serverede æbleskiver
At være formand for en boligforening 
kan være et alsidigt hverv.
I Fjerritslev Boligforening trådte forman-
den, Kirsten Christensen, således  til med 
gløgg og dejlige æbleskiver, da boligfor-
eningen holdt juleafslutning.

Det skete på Fjerritslev Boligforenings 
kontor, hvor bestyrelsesmedlemmer og 
medarbejdere havde en hyggelig sam-
menkomst lige før jul. 

Bolig forenin gen kontor var smukt pyntet op til 
julekom sam men.

Aars Boligforenings nye projekt på 
Morten Nielsen-grunden i Farsø 
kommer i indbudt licitation i fe-
bruar/marts 2018.

Projektet, hvis første etape omfatter 24 
boliger, udbydes i totalentreprise. Der 

lægges hovedvægt på at indbyde entrepre-
nører i Vesthimmerlands Kommune, 
men også entreprenører udefra får lejlig-
hed til at afgive bud.
Der planlægges byggestart i Farsø april 
2018.
– Vi har allerede fået henvendelse fra 
flere, som er interesseret i at leje en bolig i 

det nye projekt midt i Farsø, så vi ser frem 
til at få gang i byggeriet, understreger di-
rektør Jens Damgaard, Aars Boligfor-
ening.

Farsø-projekt 
i licitation inden længe

Sådan vil det nye 
projekt i Farsø tage 
sig ud. 
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ny bestyrelse vil arbejde for 
god boligudvikling i Løgstør
I forbindelse med Løgstør Boligfor-
enings ekstraordinære generalfor-
samlinger i efteråret 2017 blev der 
valgt ny bestyrelse. Selv om bolig-
foreningen har haft en turbulent 
periode med to krævende projekter, 
er bestyrelsen i dag overbevist om, 
at der er lys forude og at de nyreno-
verede boliger er et godt aktiv for 
Løgstør og dermed hele Vesthim-
merland.

den ny formand er søn 
af købmanden i næsby
Den ny formand, Allan Møller Kristen-
sen, 71, stammer fra Løgstøregnen, idet 
hans forældre drev købmandsforretning i 
Næsby. Han blev uddannet skibsbygger 
på Aalborg Værft i 1968 og havde senere 
en karriere i forsvaret (med i Jægerkorp-

set og officer på flyvestationen i Aalborg). 
Herefter arbejdede han som selvstændig i 
udlandet 12 år. I 1998 flyttede Allan 
Møller Kristensen til Gatten og blev for-
stander for opholdsstedet Skjoldborghus. 
Her sluttede formanden for fire år siden. 
I 2017 solgte familien huset i Gatten og 
flyttede ind i en af Løgstør Boligfor-
enings dejlige lejligheder i Toldbodgade 
16.

– Løgstør Boligforening har efter om-
bygning og renovering nogle fantastisk 
dejlige lejeboliger, som ser godt ud og er 
attraktive at bo i, pointerer Allan Møller 
Kristensen. Sådanne boliger medvirker 
til øget bosætning i vor by. Ikke mindst 
ældres ønsker om boligskift giver plads 
for småbørnsfamilier i de huse, som de 
fraflytter for at blive lejere hos os. Vi vil 
målbevidst arbejde for, at Løgstør også 
fremover vil være en god by at bo i.

Bestyrelsen ser fremtiden
i møde med optimisme
Også de øvrige medlemmer af Løg-
stør Boligforenings hovedbestyrelse 
ser fremtiden i møde med opti-
misme.

Tove Hviid Jensen, Toldbodgade 4
(næstformand):
”Det vigtigste er, at vore beboere fø-
ler, at de har det godt. Beboerne skal 
altid være i centrum”.

Birthe Langgaard, Fischers Have 7:
“Vi skal stå sammen om at skabe en 
god og stærk boligforening. Sam-
menholdet om denne opgave er vig-
tig”.

Keld Nielsen, Toldbodsgade 16:
”Vi skal tilbyde husejere, at de kan 
slippe for besværet, så der kan 
komme cirkulation på det lokale bo-
ligmarked”.

Bettina Lemvigth, Norgesvej 7D:
”Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi 
repræsenterer beboerne. Det er dem, 
der har stemt os i bestyrelsen. Den 
tillid bør vi leve op til”.

Løgstør Bolig forenings ny bestyrelse. Fra venstre Bettina Lemvigth, Keld Nielsen, forretningsfø-
rer Jørgen Albrektsen, formand Allan Møller Kristensen, Birthe Langgaard og Tove Hviid Jensen.

Et glimt fra Løgstør 
Bolig forenings bebyggel-
se på Toldbodgade, hvor 

der er udsigt over 
Limfjorden.
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