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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

Vesthimmerland er rig på mange vel-
fungerende landsbyer, nogle med et 
godt kirke- og skolesamfund, samt en 
engageret idrætsforening og idrætshal.

De fleste har også stadigvæk en dagligvare-
forretning, og et godt foreningsliv, som ken-
detegner en velfungerende landsbys velfærd.
I de store bysamfund søger man at fremme 
nær-miljøet, ved at bygge nye landsbyer.
Her i Vesthimmerland behøver man ikke at 
byg ge nye landsbyer. Vi har dem i forvejen, og 

har haft dem gennem 
mange hundrede år.
Vi kan tværtimod tage 
udgangspunkt i de lands-
byer vi har, og forsøge at 
udbygge og udvikle 
dem, så de fortsat er vel-
fungerende, og bevare 
dagligvarebutikken og 

de øvrige tilbud, som gør landsbymiljøet til-
talende for mange børne fa mi lier, ældre og 
folk, som vil leve stille og roligt i pagt med 
naturen. Erfaringen viser, at flere ældre væl-
ger at blive boende i det nærsamfund, som 
de er vant til at leve i, under forudsætning af, 
at der er et godt botilbud.
Boligforeningen har derfor i samråd med 
kommunen besluttet at bygge flere boliger i 
Haubro og Vegger, samt Gedsted og Aale-
strup, hvor vi har nogle velbeliggende 
grunde, hovedsagelig købt af Vesthimmer-
lands Kommune.  Læs mere side 3

Nye landsbyboliger

Jens Damgaard
Afgående direktør

Brian Larsen 
Direktør 

Niels Krogh Madsen
Formand

Afdelingsmødet i Fjerritslev Boligforenings Afdeling 1 star-
tede med et minuts stilhed for at mindes to aktive boligfor-
eningsfolk, Annelise Mathiasen og Jens Chr. Pedersen, som 
faldt væk i 2018.
Fjerritslev Boligforenings formand, Kirsten Christensen poin-
terede, at de to har ydet en stor indsats for Boligforeningen.
Således var Jens Chr. Pedersen formand for afdelingsbestyrel-

sen i Engtoften fra 1990 og 
efter dannelsen af afdeling 
1 i 2005 for denne afdeling. 
Fra 1991 var han medlem af 
Fjerritslev Boligforenings 
Hovedbestyrelsen. Begge 
poster besad han til sin død.
Annlise Mathiasen var be-
styrelsesmedlem  i afdeling 

1 og bragte erfaring med fra Skagen, hvor hun var boligfor-
eningsformand, før hun flyttede til Fjerritslev.
Se den samlede sammensætning af bestyrelser og afdelingsråd 
inden for Fjerritslev Boligforening efter sidste års afdelings-
møder.  Læs mere side 9

Løgstør Boligforening markerede i slutningen af august for-
eningens 75-års jubilæum.
Vi holdt en reception i Løgstør Boligforenings mødelokale ved 
boligkontoret i Hjortens Gyde 2.
Jeg ridsede kort boligforeningens historie op og understregede, 
at vi undertiden har været ude i stormvejr, men jeg føler, at vi nu 
er i smult vande med en god bestyrelse, som kan og vil samar-
bejde til gavn for vore over 
300 lejere.
Vi har mange nyrenoverede 
og tiltalende boliger til en ri-
melig husleje, så vi ser med 
optimisme fremtiden i møde.
Jens S. Dam gaard, Aars Bolig-
forening, gratulerede som sam-
arbejdspartner Løgstør Bolig-
forening med de 75 år og redegjorde for samarbejdet mellem 
boligforeningerne i Løgstør, Aars og Fjerritslev.
Ved receptionen benyttede beboere, samarbejdspartnere og 
håndværkere lejligheden til at gratulere Løgstør Boligforening 
med jubilæet. med jubilæet.

Allan Møller Kristensen
Formand

Jørgen Albrektsen
Forretningsfører

Kirsten Christensen
Formand

Fjerritslev Boligforening
mindedes to aktive

Løgstør Boligforening
markerede jubilæum
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Tilfreds beboer på Jernbanegade, hvor 
Boligforeningen startede for 75 år siden
– Jeg er godt tilfreds med at være le-
jer hos Løgstør Boligforening. Boli-
gen er dejlig, lejen rimelig og servi-
cen helt i top. Så skulle man da være 
et skarn, hvis man ikke kunne på-
skønne det.

Sådan siger 78-årige Ellen Trankjær Jen-
sen, som bor i Jernbanegade 38, netop 
hvor Løgstør Boligforenings første bolig-
projekt blev realiseret for 75 år siden. Bo-

ligforeningens første projekt bestod af to 
huse med fire lejligheder i stueplan og fire 
lejligheder i tagetagen på adressen Jern-
banegade 38-52. 

Da de første boliger var nedslidt, blev de 
fjernet. Herefter blev der på de første bo-
ligers sokkel i 2017-18 opført otte nye tip-
top moderne boliger, heriblandt Ellen 
Trankjær Jensens.

– Jeg er født i Vester Hassing ved Hals, 
fortæller den 78-årige lejer. Efter gifte-
mål flyttede jeg I 1960 til Løgstøregnen, 
nemlig Vindblæs. Senere boede jeg en pe-
riode i Krastrup, før jeg i 2007 flyttede til 
Løgstør Boligforenings lejlighed Øster-
gade 1 i Løgstør.

Her boede Ellen Trankjær Jensen i ti år, 
indtil hun i 2017 blev genhuset i Fischers-
gade 67, da hendes hidtidige lejlighed 
skulle renoveres og ombygges. 

Jeg er rigtig glad for at bo
på Jernbanegade i Løgstør
Den 22. juni 2018 flyttede hun ind i sin 
nuværende lejlighed Jernbanegade 38.

– Og det har jeg aldrig en eneste gang for-
trudt. Jeg anser det for en stor fordel, at 
min lejlighed ligger ved jorden. Den  
30. juli 2017 brækkede jeg nemlig hoften. 
Derfor fik jeg af lægerne besked på, at jeg 

ofte skulle gå en tur for at holde mig rask 
og rørig. Det vil jeg naturligvis gerne, og 
det er grunden til, at jeg næsten daglig er 
at finde i bybilledet med min rollator, un-
derstreger Ellen Trankjær Jensen.

Hendes bolig er på 86 kvadratmeter. 
Huslejen er 5.422 kr. og varmeudgiften 
650 kr. om måneden.

– Om tirsdagen går jeg i kortklub, hvor vi 
spiller Russer Rommy. Om onsdagen 
gælder det banko. Jeg har god fornøjelse 
af efterlønsklubbens og pensionistfor-
eningens arrangementer. Desuden tager 
jeg ofte min lille Suzuki og kører på besøg 
hos mine børn, to piger og tre drenge i 
Løgstør, Aars, Hornum, Fjerritslev og 
Farsø. Jeg har ti børnebørn og to olde-
børn.

Fra sine mange år som hjemmeløbende 
landhusmor har Ellen Trankjær Jensen 
stor erfaring med madlavning, og hun la-
ver da også selv sin mad i dag. 

– Det er morsomt at tænke på, at det 
netop var her på Jernbanegade lige over 
for den gamle station, at Løgstør Bolig-
forenings første lejligheder blev bygget 
for 75 år siden og at de senere blev jævnet 
med jorden for at give plads til de nye lej-
ligheder, understreger Ellen Trankjær 
Jensen.

Ellen Trankjær Jensen er kendt i bybilledet, 
når hun bevæger sig rundt med sin rollator.

Ellen Trankjær Jensen 
hygger sig i sin lejlighed.

Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør og Fjer rit
slev Bolig foreninger, får en snak med Ellen Trankjær 
Jensen uden for hendes bolig Jernbanegade 38.

Her har Ellen Trankjær 
Jensen gang i kaffebrygning 
i sit køkken/alrum.

www.sambo-amba.dk
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Jo bedre udbud af gode boliger, jo 
bedre udviklingsmuligheder for 
landsbyerne.

Ud fra dette agter Aars Boligforening i år 
at opføre omkring 20 nye boliger i Ged-
sted, Haubro og Vegger. 

Det såkaldte skema A, som foruden de 
nævnte lokaliteter omfatter seks boliger 
på den såkaldte Horn-grund i Aalestrup, 
er indsendt til Vesthimmerlands Kom-
mune. Det er planen, at de nye boliger 
skal udgøre en samlet afdeling i boligfor-

eningen. Projektet udbydes i licitation 
inden længe, og indflytningen sker i takt 
med færdiggørelsen i sidste del af 2019 og 
i 2020.

– Boligforeningen giver gerne denne 
håndsrækning til kommunens landsbyer, 
understreger afgående direktør Jens S. 
Damgaard, Aars Boligforening. Vest-
himmerland har en række gode lands-
byer, som kæmper for at overleve. De in-
deholder kvaliteter, som er værd at bygge 
på i form af trivsel og nærvær. Men det er 
ingen hemmelighed, at de ligesom det 

øvrige område uden for kommunens ho-
vedbyer er truet af stagnation.

Derfor er det vigtigt, at der også i lands-
byerne er et godt og varieret boligudbud, 
så eksempelvis ældre har mulighed for en 
mindre bolig i deres område, når de forla-
der et stort hus med stor have. 
– At der er behov for de nye boliger tviv-
ler jeg ikke på. Alle vore boliger i op-
landsbyerne er udlejet, hvilket er den 
bedste indikator for behovet for et varie-
ret boligudbud – også uden for hovedby-
erne, fastslår Jens Damgaard.

Aars Boligforening 
giver landsbyer hjælpende hånd

Boligforeningen har
162 boliger i landsbyer
Aars Boligforening råder 
over 149 boliger uden for ho-
vedbyerne Aars, Farsø, Løg-
stør og Aalestrup:
Hornum ......................................81
Vegger ...........................................16
Haubro ....................................... 10
Gedsted ...................................... 22
Østrup .........................................    7 
Simested .....................................    4
Hvam ...........................................    4
Hvilsom .....................................    4
Blære .............................................    5
Fjelsø ............................................    4
Vognsild .....................................    3
Gundersted ...............................    2

Oversigt over bestyrelser i Løgstør Boligforening

Allan Møller Kristensen Toldbodgade 16, 2.
Keld Nielsen Toldbodgade 16, 1.
Bettina Lemvight Norgesvej 7 D
Birthe Langgaard Fischers Have 7
Rikke Dahl Rasmussen Norgesvej 7 C 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1:
Bjarne Nielsen Bredgade 75 B, 1. tv. 
Jonna Christensen Solkrogen  
Karen Marie Kristensen Toldbodgade 16, 2. 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 4:
Anders Sejer Dragsdalvej 31 A
Tommy Pedersen Dragsdalvej 37 A 
Lykke Frandsen Dragsdalvej 43 A

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 6:
Bettina Lemvight Norgesvej 7 D  
Karsten Hansen Sverigesvej 16
Karin Nielsen Sverigesvej 14 
Tina Hollen Sverigesvej 18 E
Britta Gjettermann Norgesvej 18 G

Afdelingerne 9,10,17,19,20:
Ingen afdelingsbestyrelser

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 22:
Gunnar Nielsen Fischers Have 7 
Mona Sekkelund Fischers Have 20
Tove Busk Fischers Have 13 

Organisationsbestyrelsen:

Nyvalgt

www.sambo-amba.dk

Direktør Brian Larsen og afgående 
direktør Jens S. Damgaard ved bolig
foreningens nyerhvervede grund over 
for Gedstedhallen, hvor der skal byg
ges moderne boliger.



Fjerritslev Boligforenings række-
huse på Solkrogen i Klim er lige sa-
gen. Der er ti af slagsen, nemlig otte 
to-værelses boliger a 68 kvadratme-
ter og to tre værelses boliger a 85 
kvadratmeter. 60-årige Elin og 
62-årige Børge Bjune flyttede 1. no-
vember 2018  fra en bolig i Hirts-
hals til deres nuværende 85 kvadrat-
meter store bolig i Klim.

Her har ægteparret indrettet sig særdeles 
hyggeligt og smagfuldt. Derfor regner parret 
heller ikke med at skulle have gang i flytte-
kasserne i den nærmeste fremtid, selv om det 
at flytte ikke på nogen måde kommer bag på 
dem.

– Ja, flytningen til Klim det var faktisk  
61. gang, jeg skiftede bosted, fortæller Børge 
Bjune. Mor og far var fodermesterpar i det 
sønderjyske, så flytningen mellem de forskel-
lige gårde var en jævnlig tilbagevendende be-
givenhed i min barndom.

Var vinduespudser
i Løgstør halv snes år
Også som voksen har Børge Bjune boet for-
skellige steder. Eksempelvis drev han i en 
halv snes år vinduespudserforretning i Løg-
stør. Frem til 1991 boede Elin Bjune flere år 
i Brovst-området. Hun er fra Sandefjord i 
Norge, hvor en række familiemedlemmer – 
bl.a. en datter – er bosat. 

Elin og Børge kørte med aviser, før turen for 
et par år siden gik tilbage til Danmark.
– Vi var længe på udkig efter en bolig i Han 
Herred og havde sågar en annonce i aviserne 
for at få en bolig i Fjerritslev-området, hvor 
en søn bor, fortæller Børge Bjune. Der kom 
ingen respons på annoncen, men da vi hen-
vendte os til Fjerritslev Boligforening,  var 
der gevinst med det samme.

Børge Bjunes 61. flytning
gik til Solkrogen i Klim

Forfretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Bolig forening, får en gemytlig snak med Elin og 
Børge Bjune foran parrets rækkehus, Solkrogen 18, i Klim.

Elin Bjune i køkkenet.

Elin og Børge Bjune 
foran deres bolig i 
Solkrogen, Klim.

www.sambo-amba.dk
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Ægteparret Bjune fremhæver Fjerritslev 
Bo lig forenings gode service og i møde kom-
men de måde at tage imod nye lejere på.

– Prioriteten for os var at få en tre-værel-
ses bolig, hvor der også er plads til at have 
besøg af børnebørn, af hvilke vi har ni, 
fortæller Elin Bjune. Vi kan godt leve 
med, at vi skal foretage vor dagligvare-
handel i Vester Thorup eller Fjerritslev, 
da der ikke er nogen dagligvarebutik i 
Klim. Hovedsagen for os er de gode ram-
mer i det rækkehus, vi har lejet.

Børge Bjune understreger, at det er alfa 
og omega for Klim og andre mindre byer, 
at der er tidssvarende boliger. Ellers afgår 
landsbyerne ved døden.

Det synspunkt giver forretningsfører 
Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Boligfor-
ening, ham ret i.

Fjerritslev Boligforening har 28 lejemål i 
oplandsbyer, nemlig 12 i Klim (ti i Solkro-
gen og to på Gl. Landevej), otte i Thorup 
Strand (seks på Thorup Strandvej og to på 
Gyvelstien), fire i Vester Thorup samt fire 
i Hjortdal.

– Der går nok lidt længere tid med at ud-
leje/genudleje i oplandsbyerne, men efter 
et stykke tid lykkes det som regel at få 
udlejet boliger i oplandsbyerne, fastslår 
Jørgen Albrektsen.

Børge Bjune hygger sig med Sara Blædels kri
minalroman.

Elin Bjune med et minde, et  mere end 
100årigt vindue fra et af slægtens huse i 
Norge. Nu pryder det væggen i Klim.

Aars Boligforenings hovedbestyrelse har valgt Jørn Jensen, 
Aars, som næstformand.
Han har været formand for boligforeningen afdeling Toftepar-
ken og siden 2015 medlem af hovedbestyrelsen.
Før Jørn Jensen med sin familie flyttede til Aars for at blive 
kontrolchef på Jernstøberiet Dania, var han i flere år bestyrel-
sesmedlem i en boligforening i Frederiksværk.

Ny næstformand 
i Aars Boligforening

Beboerne i de 14 lejligheder i Aars 
Boligforenings ejendom Borger-
gade 10 i Aalestrup markerede ons-
dag den 19. december indvielsen af 
den nye elevator. Den afløser den 
gamle elevator, som nu er fjernet.

– Det er ikke for meget sagt, at den gamle 
elevator længe har været vort smertens-
barn, understreger formanden for af-
delingsbestyrelsen på Borgergade, Elsa 
Lille riis Poulsen. 
De øvrige medlemmer af afdelingsbesty-
relsen, Ellis Madsen og  Mona Taul, giver 
formanden ret.

De fremhæver, at den gamle elevator kun 
virkede, når den selv ville, og i tidens løb 
har gjort tilværelsen sur for beboere, som 
var afhængige af elevatoren for at komme 
op og ned fra deres lejligheder.

– Den nye elevator er både flot og 
velfungerende, pointerer Elsa Lille-
riis Poulsen. Så vi havde al mulig 
grund til at nyde æbleskiver og gløgg 
i Knabergården i forbindelse med 
indvielsen af elevatoren, fastslår af-
delingsformanden.
Også direktør Brian Larsen, Aars 

Boligforening, er godt tilfreds med eleva-
torskiftet.
– Udskiftningen har kostet cirka fire 
millioner kr., hvoraf Landsbyggefonden 
dækker en del, pointerer Brian Larsen.

Afdelingsbestyrelsen fra venstre: Elsa Lilleriis, Ellis Madsen og Mona Taul udsmykkede den nye 
elevator med en flot grøn plante samt Dannebrog. 

HURRA for den ny elevator
på Borgergade i Aalestrup

Den nye elevator i Aale
strup er netop taget i brug.

Tommy Bendtsen fra entrepre
nørfirmaet Kr. Hansen, Aale
strup, retter de sidste fliser til, 
mens Elsa Lilleriis ser til.

www.sambo-amba.dk
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Stor hyldeSt 
til Aars Boligforening, da 

75-årS jubilæet 
blev markeret

Mere end 250 deltog i markeringen af 
Aars Boligforenings 75-års jubilæum 
på Aars Hotel i oktober. De hyldede 
Aars Boligforening, den afgående di-
rektør Jens S. Damgaard og den nye 
direktør Brian Larsen.

I forbindelse med jubilæumsreceptionen 
modtog boligforeningen mange gaver, her-
under bidrag til kunstnerisk udsmykning. 
En del af jubilæumsgaven gik til  to af den 
lokale kunstner Nadja Adelborgs store male-
rier til Fælleshuset i Aars C.

Aars Boligforenings formand , Niels Krogh 
Madsen opridsede træk fra boligforeningens 
start med afdelingerne på Møllevang, Kær-
vej og Lillevang som de første.

– Gode og fremsynede Aarsborgere startede 
den 1. okt. 1943 boligforeningen. Formålet 
var dengang som nu at skaffe gode boliger til 
byen, understregede formanden. I 1990 blev 
Jens Dam gaard ansat som forretningsfører. 
Det var en væsentlig årsag til, at den gode ud-
vikling fortsatte og resulterede i øget frem-

gang. I 2004 fusionerede vi med boligfor-
eningen i Hornum. I 2010 kom de 51 
EGV-boliger i Solvangsparken til, og i 2011 
fusionen med Boligforeningen Nørrevang i 
Aalestrup.

– Niels Krogh Madsen pointerede, at bolig-
foreningen i alle årene har haft god byggeak-
tivitet.

Jens Damgaard har ydet
formidabel arbejdsindsats
Formanden fremhævede Jens Damgaards 
store dygtighed og flid.

– Jens Damgaard er ikke så lidt af en arbejds-
hest. Vores direktør har aldrig været bange 
for at gøre en ekstraordinær indsats uden – 
hverken tidligt eller sent – at kikke på uret. 
Jens Damgaard indsats har været stærkt 
medvirkende til, at vi har haft en særdeles 
positiv udvikling til gavn for Aars og hele 
Vesthimmerland.

Formanden betonede, at der trods den stærkt 
stigende aktivitet med 1200 boliger stadig 
kun er 9,53 procent almennyttige boliger af 

Vesthimmerlands boligmasse mod en andel 
på over 15 procent på landsplan.

Direktør Jens Damgaard understregede, at 
det har været en lang rejse frem mod målet 
om flere gode boliger.

– Vi har jo hele tiden haft for øje, at der 
skulle være gode tilbud til gavn for lejerne og 
områdets bosætning, sagde den afgående di-
rektør. I den forbindelse er det naturligvis 
nødvendigt, at vi som boligforening har 
gode tilbud på hylderne. En forretning uden 
varer og tilbud vil hurtigt ryge bagud af dan-
sen. Derfor er det godt, at vi har lagt 100 nye 
boliger ind i pipelinen med etapevis udfø-
relse de kommende år.

Træhusene vækker
interesse landet over
Jens Damgaard fremhævede træhusprojektet 
på Hans Egedes Vej som en succesfuld ny-
skabelse.

– Træhusene har vakt stor interesse landet 
over, og vi har gang på gang måttet fortælle 
kolleger og andre interesserede om træhus-

projektet. Også Himmerlandsparken og 
Aars C har givet os rosende bemærkninger. 
Det har været en stor og interessant opgave at 
være med på den boligmæssige rejse, hvor der 
de sidste 25 år er bygget for en milliard. For-
eningens samlede balance er nu 1,3 mia kr.
Jens Damgaard rettede en tak til samar-
bejdspartnere, afdelings- og hovedbestyrel-
ser, medarbejdere, Vesthimmerlands Kom-
mune samt penge- og realkreditinstitutter.

Den nye boligdirektør, Brian Larsen, så frem 
til at varetage direktørposten fra midten af 
november.
– Som afdelingsdirektør i Jutlander Bank 
havde jeg alle tiders job, men jeg er glad for, 
at jeg søgte og fik stillingen som direktør for 
Aars Boligforening. Boligforeningen er på 
forkant med attraktive boliger og er dermed 
en væsentlig faktor med hensyn til at styrke 
udvikling og øget bosætning i vores område, 
konkluderede Brian Larsen.

Formanden, den afgående og tiltrædende di-
rektør takkede for, at cirka 250 deltog i Aars 
Boligforenings uforglemmelige 75-års re-
ception på Aars Hotel den 12. okt. 2018.

Formanden taler.

Brian Larsen hilser på borgmester Per Bach 
Laursen, Vesthimmerlands Kommune.

Bettina L. Andreassen, Aars Bolig forening, 
ved en af de andre jubilæumsgaver, et flot og 
farverigt maleri fra Jutlander Bank af Peer 
Poulsen.

Fhv. sparekassedirektør Svend 
Jørgensen, Aars, di rek tør i 
Byggeskade fon den, Ole Bøn
nelycke, og fhv. kommunaldi
rektør Keld Jørgensen.

www.sambo-amba.dk

Højt humør ved jubilæumsreceptionen. Fra venstre den nye direktør Brian 
Larsen, Aars, afgående direktør Jens S. Damgaard, Aars, hovedbestyrelses
medlem Hans Klausen og hustru, Else Marie Klausen, Aalestrup.

Forretningsfører 
Helle Schmidt, 
Vojens Andels
bolig forening og 
direktør Hans 
Appel, Dalbo, 
Aabenraa, sam
men med Jens 
Damgaard

Jens Damgaard, Nadja Adelborg og afdelings
formand Leif Thomsen, ved et af Nadja 
Adelborgs dejlige malerier ”Det gyldne bur”, 
som pryder væggen i fælleslokalet i Aars C.

Brian Larsen og Jens Dam  gaard og Henriette S. 
Damgaard, Hvornum, Hobro.

Formand i Aars Bolig forenings første afdeling, 
Møllevang, Claus Bøjer, får en snak med 
hovedbestyrelsesformand Niels Krogh Madsen.

Lilian Villadsen er det eneste tilbageværende 
hovedbestyrelsesmedlem, som var med til at 
ansætte Jens Damgaard i 1990.

www.sambo-amba.dk



Aars Boligforening har ansat Svend 
Baggesen, Hjørring, som ny ejen-
domsinspektør.

Han kommer fra en stilling som drifts-
koordinator ved Forsvarets Ejendoms 
Styrelse i Hjørring, men har en omfat-
tende erfaring fra den almennyttige bo-
ligsektor. Således har Svend Baggesen in-

den for de seneste 12 år været for - 
retningsfører for Hirtshals Boligforening 
og driftsinspektør for Bolighjørring. 

Via tidligere ansættelser inden for bolig-
sektoren har Svend Baggesen grundigt 
kendskab til udarbejdelse og opfølgning 
på de årlige tilstandsrapporter, drift- og 
vedlige-holdel sesplaner samt boligsyn.  

Endvidere har Aars Boligforenings nye 
medarbejder solidt kendskab til den sam-
lede administration af en boligforening.

Svend Baggesen bestod højere handelsek-
samen på Hjørring Handelsskole i 1986 
og blev herefter kontoruddannet hos den 
daværende Løkken-Vraa Kommune. 
Han er merkonom i regnskabsvæsen fra 
EUC Hjørring og har ved siden af en om-
fattende efteruddannelse gennemført 
HD-studiet i regnskab og økonomisty-
ring ved AUC Aalborg.

Ejendomsinspektøren har været overassi-
stent i Løkken-Vraa Kommune samt 
økonomisk medarbejder hos Frederiks-
havn Kommune, Aalborg Kommune, 
VUC Hjørring og Handicapkontoret 
(Nordjyllands Amtskommune) og Vend-
syssel Rådgivningscenter, Brønderslev.

Svend Baggesen er 52 og gift med Jane, 
som er sygeplejerske i Hjørring. De har 
Jonas på 13 og Kristoffer på 16 år. Hans 
fritidsinteresser er mountain bike og 
spinning, alpint skiløb, fiskeri og jagt.

– Jeg er glad for at være en del af Aars Bo-
ligforening, som er god og velfungerende 
med et varieret boligudbud. Boligfor-
eningen er en vigtig del af lokalsamfun-
det i samarbejde med kommune, er-
hvervsliv og beboere, fastslår Svend 
Baggesen.

Den nye ejendomsinspektør afløser 
Claus Storgaard, Aars, som har ønsket 
andre udfordringer.

Boligforeningen i Aars har ansat
ejendomsinspektør fra Hjørring

Aars Bolig forenings nye ejendomsinspektør, 
Svend Baggesen, på sit kontor i Aars Bolig  for
ening. 

Gode råd fra Aars Boligforening 
til seniorboligprojekt i Hvalpsund

Kirsten Moesgaard, medlem af initiativgrup
pen for 24 seniorboliger i Hvalpsund, hilser 
her på afgående direktør Jens Damgaard i for
bindelse med Aars Bolig forenings afskeds, vel
komst og jubilæumsreceptionen i Aars i okto
ber. De øvrige medlemmer af initiativgruppen 
er Eigil Bach og Preben Sonnichsen.

En initiativgruppe, som undersøger 
mulighederne for at skabe en Olle-
Kolle-lignende bebyggelse i Hvalp-
sund, har aflagt besøg hos Aars  
Boligforening. Formålet var at se 

bo lig foreningens afdeling Aars C 
og høre om boligforeningens erfa-
ringer med seniorboliger.

– Initiativgruppen ville også vide, hvor-
vidt Aars Boligforening vil indgå i samar-

bejde om at opføre og drive de planlagte 
24 rækkehuse med fællesbygning og  
gæsteværelse i Hvalpsund, oplyser bolig-
foreningens afgående direktør, Jens 
Damgaard, som var klar med oplysninger 
bl.a. om Olle-Kolle-bebyggelsen i Aars.

Damgaard fremviste også Aars C og be-
svarede spørgsmål.

Aars Boligforening vil gerne 
samarbejde om projektet
– Jeg kunne også oplyse initiativgruppen 
om, at Aars Boligforening er positivt ind-
stillet over for at gå ind i Hvalpsundpro-
jektet, pointerede Jens Damgaard.

Nu bliver behovet for seniorboligerne i 
Hvalpsund nærmere undersøgt, bl.a. 
gennem en spørgeskemaundersøgelse. 
Hvis den viser fornøden interesse, kan 
der arbejdes videre med planerne. Så-
fremt de realiseres, bliver det Aars Bolig-
forenings første projekt i Hvalpsund.

www.sambo-amba.dk
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Oversigt over bestyrelser i Fjerritslev Boligforening:

Kirsten Christensen Rugmarken 14 G Fjerritslev
Ruth Sørensen Toftevej 10 B, 2. dør 3 Brovst
Gerda Nielsen Toftevej 10 B  Brovst 
Finn Svendsen Søndergade 19 F Fjerritslev
Anna Grethe Vinther Vestergade 15 D Fjerritslev

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1:
Svend Asger Tønnesen Engtoften 53 B Fjerritslev
Finn Svendsen Søndergade 19 F Fjerritslev
Birthe Sloth Søndergade 19 E Fjerritslev
Anine Svendsen Søndergade 19 F Fjerritslev
Bent Mikkelsen Solkrogen 31 Klim

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 18:
Ruth Sørensen Toftevej 10 B, 2. dør 3 Brovst
Leif Sørensen  Toftevej 10 A Brovst
Inge Esbech Toftevej 10 B, 2. dør 4 Brovst

Afdelingsråd i afdeling 1:
Kirsten Bisgaard Engtoften 69 Fjerritslev
Martin Jensen Engtoften 9 Fjerritslev

Organisationsbestyrelsen:

Nyvalgt

Helle Nordahl  Thorup Strandvej 284 A Thorup Strand
Bent Mikkelsen Solkrogen 31 Klim
Simona Døngart Mølleparken 15 Fjerritslev
Boe Milton Sander Ottesen     Mølleparken 30 Fjerritslev
Nina Jensen Mølleparken 18 Fjerritslev
Susanne Sunesen Mølleparken 3 Fjerritslev
Jacky Lund Mølleparken 5 Fjerritslev
Anne-Grethe Willumsen Parkvej 58 Fjerritslev
Jytte Broust Parkvej 60 Fjerritslev
Birthe Bertelsen Parkvej 90 Fjerritslev
Bendt Hansen Rugmarken 14 A Fjerritslev
Kirsten Christensen Rugmarken 12 G Fjerritslev
Knud Yde Skovgårdene 35 Fjerritslev
Agnes Jensen Skovgårdene 25 Fjerritslev
Hans Maymann Skovgårdene 33 Fjerritslev
Claus Nielsen Skovgårdene 15 Fjerritslev
Niels Andersen Skovgårdene 27 Fjerritslev
Anne Grethe Vinther Vestergade 15 D Fjerritslev
Birgit Pedersen Vestergade 15 K Fjerritslev
Birthe Sloth Søndergade 19 E Fjerritslev
Tove Madsen Søndergade 19 H Fjerritslev
Anette Sørensen Dalhøjen 3 Fjerritslev
Marie Louise Jensen Dalhøjen 19 Fjerritslev
Elsebeth Christiansen Dalhøjen 23 Fjerritslev 

Ny formand valgt i Fjerritslev
Boligforenings Afdeling 1
På mødet i Fjerritslev Boligfor-
enings Afdeling 1 blev Asger Tøn-
nesen nyvalgt til formandsposten. 
Desuden blev Finn Svendsen og 
Birthe Sloth medlemmer af afde-
lingsbestyrelsen.

Den nye formand kom fra Halvrimmen 
til Engtoften i Fjerritslev for fire år siden 
og blev i 2017 valgt til afdelingsbestyrel-

sen. Asger Tønnesen afløser afdøde Jens 
Chr. Pedersen (se forsiden).

Finn Svendsen oplyste i afdelingens be-
retning, at der er monteret nyt oliefyr i 
Thorup Strand. Til Skovgårdene er købt 
et nyt legetårn til legepladsen. På Parkvej 
er overdækning af terrasse godkendt. Sol-
krogen i Klim har fået nyt tag med 250 
mm ekstra isolering. Der er også lagt nyt 
tag på tre blokke i Mølleparken.

Asger Tønnesen, Fjerritslev, er  ny afdelings
formand.

www.sambo-amba.dk
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På afdelingsmødet i Fjerritslev Bo-
ligforenings afdeling 18 i Brovst 
redegjorde formanden, Ruth Sø-
rensen, for årets aktiviteter. 

Af delingsformanden oplyste i den for-
bindelse, at den nye sti ned til parke-
ringspladsen ved Fakta bliver flittigt 

brugt både af afdelingens beboere og 
mange andre, som skal ned for at 
handle.

Afdelingsformanden, Ruth Sørensen, 
blev genvalgt. Endvidere nyvalgtes Leif 
Sørensen i stedet for Leo Møller, som 
ikke ønskede at fortsætte.

Foruden lokale lejere deltog Fjerritslev 
Boligforenings formand, Kirsten 
Christensen, og boligforeningens  for-
ret nings fører, Jørgen Albrektsen, i af-
de lings mødet. Sidstnævnte var af  - 
del ings mø dets dirigent.

Ny- og genvalg i Brovst-afdeling af Fjerritslev Boligforening
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Aars Boligforenings hidtil største 
moderniserings- og renoverings-
projekt er nu fuldført. Det drejer sig 
om en investering på 40 millioner 
kr. i forbedring af Solvangsparkens 
38 rækkehuse i Aars og seks i Hor-
num. Beboerne i sidste etape af det 
store projekt er netop flyttet tilbage 
efter genhusning andre steder.

Afdelingsformand Helle Schou, Sol-
vangsparken 43, er rigtig glad for sin ny-
restaurerede lejlighed, som var med i den 
første etape og hvortil hun flyttede til-
bage i foråret.

– Forbedringen af Solvangsparken er til 
at tage og føle på, understreger Helle 
Schou. Vi har fået nyt tag, nye vinduer og 
døre, nye køkkener, udvidelse og moder-
nisering af badeværelserne og indretning 
af alrum, hvor køkkenerne modsat tidli-
gere kun adskilles fra stuen med en støt-
temur. Det har skabt et rigtig godt lysind-
fald.

I forbindelse med projektet er isoleringen 
bragt op til dagens standard, hvilket kan 
resultere i mindre varmeforbrug.

Aars Boligforening er godt
tilfreds med investeringen
Direktør Brian Larsen, Aars Boligfor-
ening, er også godt tilfreds med kvalitets-
løftet i afdelingen.

– Solvangsparken med boliger centralt 
beliggende i Aars og Hornum er attrak-
tiv. Boligernes 62 kvadratmeter er godt 
udnyttet og opfylder mange lejeres plads-
behov, pointerer Brian Larsen. Det viser 
den kendsgerning, at alle boliger er udle-
jet, så hvis man gerne vil bo i Solvangs-
parken, vil jeg opfordre til, at man hen-
vender sig til Boligforeningen og kommer 
på venteliste.

 Solvangsparken blev indviet sidst i 1981 
og blev en del af Aars Boligforening fra 
2009.

Afdelingsformand Helle Schou lægger 
ikke skjul på, at beboerne er glade for, at 

projektet med den store håndværkerakti-
vitet nu er forbi.

– Det er rart at få normale tilstande igen. 
Beboerne er glade for at komme tilbage 
hertil efter genhusning – ikke mindst på 
grund af vort gode sammenhold, oplyser 
Helle Schou.

Den store renovering finansieres dels af 
Landsbyggefondens løbende støtte til af-
drag og renter, dels en huslejestigning på 
cirka 800 kr. til cirka 5.600 kr. om måne-
den.

For hovedentreprisen stod Henriksen & 
Madsen, Løgstør. 

Hidtil største 
renovering i Aars Boligforening 

er nu gennemført

Forbedret lysindfald er en af de store forbedringer, efter at køkken og stue nu – som det kan ses på 
billedet- kun adskilles af en halvmur. Fra venstre direktør Brian Larsen, afdelingsformand Helle 
Schou, ejendomsinspektør Svend Baggesen og ejendomsfunktionær Niels-Jørgen Simonsen. 
Sidstnævnte servicerer boligerne i Solvangsparken.

www.sambo-amba.dk

Niels-Jørgen Simonsen, 
Brian Larsen og Svend 
Baggesen, alle Aars Bolig-
forening, drøfter Sol vangs-
parkens renovering.
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Naturligt nok fornemmedes lidt af 
historiens vingesus, da Aars Bolig-
forening markerede 75-året for sin 
stiftelse. Den vellykkede og velbe-
søgte reception på Aars Hotel den 
12. oktober var ikke den eneste mar-
kering af de 75 år.

Forud for jubilæet udsendte Aars Bolig-
forening nemlig et jubilæumsmagasin i 
Vesthimmerlands Kommune.

– I dette magasin har vi samlet en række 
oplysninger om boligforeningens historie 
lige siden den spæde start med seks dob-
belthuse på Møllevang i 1943 til opførel-
sen af Aars C og Højskolebakken i 2015 
og 2016, fortæller afgående direktør Jens 
S. Damgaard. 
Desuden har boligforeningen samlet og 
fået indrammet portrætter af de 12, som 
har besat formandsposten i Aars Boligfor-
enings 75-årige historie samt de tre admi-

nistrative chefer fra samme periode. 
Det har været ikke så lidt af et detek-
tivarbejde at finde frem til portræt-
terne – navnlig dem af       fomænd ene 
for år tilbage. Men det lykkedes, og 
nu pryder de boligforeningens mø-
delokale på Kirkegade 3 sammen 
med billeder af boligforeningens 
hovedbestyrelse, administrationen 
og foreningens 13 vice vær ter.

– Vi har brugt jubilæet som an-
ledning til at samle en række 
facts om Aars Boligforening. På 
den måde har vi ydet vort bi-
drag til, at Aars Boligforening 
om 25 år ikke er gået i glem-
mebogen og bliver omfattet 
af talemåden ”Om 100 år er 
alting glemt”, fastslår Jens 
S. Damgaard, som selv 
har været chef for Aars 
Boligforening fra 1990 
til sin afgang 15. nov. 2018.

Aars 
Boligforening 
har sikret vigtige 
facts for eftertiden

Jens S. Damgaard 
hænger foto af Aars 
Bolig  forenings før
ste formand, 
Immanuel Poul sen, 
op sammen med de 
øvrige formænd på 
bolig foreningens 
kontor.

Ved at betale det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. bevarer 
Aars Boligforenings boligsøgende medlemmer deres med-
lemskab og anciennitetsmæssige plads på ventelisten.
Det betyder øgede muligheder for at få tilbudt en bolig, når 
et af Aars Boligforenings cirka 1200 lejemål er ledigt.
Boligforeningen fik sidste år cirka 350 nye medlemmer. 

Det eneste, medlemmerne skal gøre for at komme på vente-
liste til en bolig, er – foruden at betale ajourføringsbidraget 
– at henvende sig til boligforeningen.
De fleste hos Aars Boligforening har fået opkrævning om-
kring årsskiftet.    Ajourføringsbeløbet er lovbestemt og såle-
des ikke vedtaget af den lokale boligforening.

Husk at betale ajourførings bidrag

www.sambo-amba.dk
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Brian Larsen – Aars Boligforenings 
nye direktør – er en rigtig Aars-
dreng. Kun afbrudt af en 11 års pe-
riode i det Midt- og Sønderjyske har 
han opholdt sig i Kimbrerbyen. 

Brian Larsen er uddannet i Sparekassen 
Himmerland. Efter uddannelsen var den 
nye direktør tilknyttet sparekassens filia-
ler, heraf i perioden 1992-1994 som sous-
chef i Støvring-afdelingen. Fra 1994 var 
han afdelingsdirektør i Tønder Banks 
Tinglev-afdeling og fra 1999 afdelingsdi-
rektør for Den Jyske Sparekasse i Sønder 
Omme. I 2005 vendte Brian Larsen til-
bage til hjembyen, hvor han arbejdede 
som afdelingsdirektør for Jutlander 
Banks afdeling i Aars, indtil han blev di-
rektør for boligforeningen.

Legede med tanken om at blive
direktør for boligforeningen
Brian havde flere år leget med tanken om 
at lægge billet ind på chefposten i bolig-
foreningen, når Jens S. Damgaard gik på 
pension. Pludselig kom så jobannoncen i 
avisen, og den nu 50-årige Aars-dreng 
skulle tage en vigtig beslutning.

– Jeg havde et godt job som afdelings- 
direktør i Jutlander Bank, et hold af gode 
medarbejdere, mange gode kolleger, og 
en stor del af mine kunder havde jeg haft 

i næsten 25 år, så det var pludselig en svær 
beslutning, pointerer Brian Larsen. Jeg 
gik mange dage og tænkte fordele og 
ulemper igennem og kom til sidst frem 
til, at jeg skulle prøve at søge. Siden er det 
gået slag i slag, og jeg må sige, at jeg fik en 
god modtagelse, da jeg tiltrådte stillingen 
15. november. 

Krævende opgave at afløse
Jens S. Damgaard som chef
Dermed blev Brian Larsen chef nummer 
fire i Aars Boligforenings 75-årige historie.
– Det er klart, at det kræver sin mand at 
tiltræde som direktør efter Jens Damga-
ards 29 år som boligforeningens dynami-
ske leder, understreger Brian Larsen. Jens 
har været medvirkende til, at vores kom-
mune har fået mange nye boliger og til, at 
vores byer har udviklet sig. De trætte ud-
tjente boliger er blevet erstattet af attrak-
tive boliger. Jeg tænker tit på, hvordan 
Aars by havde set ud, hvis det nedlagte 
slagteri havde ligget midt i byen endnu. 
Det havde helt sikkert ikke været noget 
flot syn.

Da Brian Larsen sammen med sin fami-
lie, produktionsplanlægger Gitte Larsen 
og  børnene Mads og Emma, vendte til-
bage til Aars i 2005, var de i fire år lejere i 
Aars Boligforenings afdeling Toftepar-
ken. Nu bor familien i et parcelhus på 
Tvebjerg.

BRiAN LARSeN 
– en rigtig Aars-dreng –

i direktørstolen

www.sambo-amba.dk

Den nye boligdirektør er også aktiv som 
frivillig i lokalsamfundet.
Som dreng var Brian medlem af Aars 
FDF, og nu han medlem af Aars FDF’s 
bestyrelse  og aktiv i byggeudvalget. 
– Brian er en dygtig og kompetent ar-
bejdskraft, som vi er særdeles glade for at 
have med i vores frivillige arbejde, poin-
terer Aars FDF’s formand, Dorthe Rolig-
hed.

Den nye direktør har et godt kontaktnet 
i Aars og Vesthimmerland i det hele ta-
get.
– Det er min hensigt at gøre, hvad jeg 
kan, for Aars Boligforenings fortsatte 
positive udvikling. Det har byen og eg-
nen fortjent, slutter, boligforeningsdirek-
tør Brian Larsen.

Brian Larsen arbejder på 
sit kontor på Kirkegade 3.

Direktør Brian Larsen ved indgangen til Aars 
Bolig forenings kontor på Kirkegade 3 i Aars.

Brian er aktiv som frivillig hos Aars FDF. Her 
ses han sammen med formand Birthe Ro lig
hed, ved FDFhytten i Aars – mødepunkt for 
byens 127 FDFere.


