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SAMBONYT

Første etape af aars Boligforenings 
projekt Klokkelyngen kommer i offent-
lig licitation den 25. februar 2020. Det 
drejer sig om 34 boliger, som opføres 
på arealet mellem Himmerlandsstien, 
Stenildvadvej og gislumvej. 

Projektet, som er blevet grundigt bear-
bejdet, består af fire boligtyper:

 8  lejligheder á 67 kvadratmeter
 12  lejligheder á 78 kvadratmeter
 6  lejligheder á 95 kvadratmeter
 8  lejligheder á 110 kvadratmeter

Differentieringen i boligstørrelse og 
indretning skyldes, at boligforeningen 
gerne vil imødekomme flest mulige øn-
sker til Klokkelyngens boliger.

Projektet indpasses smukt ind i na-
turarealet syd for aars.

– Vi har store forventninger til Klok-
kelyngen, understreger direktør Brian 
Larsen, aars Boligforening. adskillige 
har spurgt, hvornår boligerne bliver 
klar. Første etape bliver færdig i andet 
kvartal 2022, hvorefter den sidste del 
af grunden kan give plads til Klokke-
lyngens anden og sidste etape med 20 
lejligheder.

Licitation på Klokkelyngen i Aars
finder sted den 25. februar 2020

Her ses facade til blok med fire lejligheder a 95 kvadratmeter. Plan over lejligheder a 95 kvadratmeter (stueplan).

Klokkelyngen er smukt placeret i 
naturen syd for Aars. Her inspicerer 
direktør Brian Larsen, Aars Bolig
forening, arealet.

Her opfører Aars Boligforening projektet 
Klokkelyngen.
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Velkommen til Aars Boligforening:

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

Kirkegade 3    9600 Aars   
Tlf. 98 62 24 13 

www.aarsbo.dk

De færreste ved, at den 77-årige 
faglærer Bruno Hald, som er nyt 
medlem af aars Boligforenings Ho-
vedbestyrelse, har været med til 
at oprette en teknisk skole i Mom-
bassa.
Det var han imidlertid i tidsrummet 
1979-82, da han arbejdede han som ekspert hos Danida 
i Kenya.
Bruno Hald er fra Silkeborg og udlært smed og senere 
maskintekniker på randers tekniske Skole.
I 1968 flyttede Bruno Hald og familien til aars, hvor han 
var med til at starte teknisk skole på Østre Boulevard.
Efter at have boet i parcelhuse i aars, erhvervede fami-
lien en gård i gundestrup, hvor de boede i cirka 30 år.
For ti år siden flyttede Bruno Hald og hans hustru til Him-
merlandsparken 17, hvor han siden indflytningen har 
været formand for afdelingsbestyrelsen. Familien Hald 
bebor en af de  32 lejligheder og har en pragtfuld udsigt. 
Her synes familien godt om at bo. 
Bruno Hald har de sidste mange år været dirigent på aars 
Boligforenings repræsentantskabsmøder.

Den 67-årige jørn Holm jensen, 
Hans Egedes Vej 109 C, er nyvalgt 
til aars Boligforeningens hovedbe-
styrelse.
Det ny hovedbestyrelsesmedlem er 
udlært reservedelsekspedient hos 
Volvo i aars. I forbindelse med af-

tjening af sin værnepligt hos Søværnet kom han imidler-
tid til at lave mad, og denne aktivitet fortsatte han med på 
et Hotel på Ærø og hos Maersk.
Senere blev jørn Holm jensen ansat hos nordjysk Kob-
ling. Herefter blev han 30 år rejsende i musik, bl.a. for 
TEWa i Farsø.
Det nye hovedbestyrelsesmedlem har boet i aars Bolig-
forenings ejendom Blomstermarken 11 i Blære fire år, før 
han i 2007 flyttede ind i et af boligforeningens træhuse i 
aars. I 16 år har jørn Holm jensen været medlem af aars 
Boligforenings repræsentantskab.
jørn Holm jensen blev medlem af Hjemmeværnet i 1976 
og har modtaget Hjemmeværnets fortjensttegn i sølv. 
Han laver ofte mad til hjemmeværnsfolkene, jægerkorp-
set og andre i ind- og udland.

Nye i Hovedbestyrelsen

Ny økonomichef
aars Boligforenings nye økonomichef, 
Charlotte gadegaard andersen, el-
sker tal – og især når de stemmer.Hun 
er ikke så lidt af en talnørd.

Økonomichefen er 40 år og uddannet 
revisor hos Beierholm i aalborg i 2009 
og kommer fra en stilling som revisor 
hos samme virksomhed.

Charlotte gadegaard andersen vil 
gerne ud at tale med folk og lære men-
nesker og afdelinger i aars Boligfor-
ening nærmere at kende at kende.
Økonomichefen  og hendes mand, 
som er maskintekniker, har to børn, 

Mathilde på otte og Christian på 13 år. 
Familien er bosiddende i nørresundby, 
men opholder sig en stor del af fritiden 
i sommerhuset i Hals.

når der er tid til overs, fylder Charlotte 
den med kreative sysler og litteratur. 
Hun sværger til gode  kriminalromaner 
og er  netop blevet færdig med Katrine 
Engbergs ”Vådeskud”.
– jeg glæder mig til at være med til at 
styrke boligforeningen og dens afde-
linger, fastslår Charlotte gadegaard 
andersen. 

Økonomichefen afløser på posten i 
aars Boligforening regnskabschef 
jørgen jensen. 

Charlotte Gadegaard Andersen, ny øko-
nomichef hos Aars Boligforening. Char-
lotte er uddannet revisor hos Beierholm i 
Aalborg.
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Minna Vraa og hendes mand var de 
første, som flyttede ind i en lejlighed 
på 92 kvadratmeter i det nyopførte 
aars C. Det skete i februar 2016. Ægte-
parret flyttede fra deres hjem gennem 
43 år, et hus på Kong Christians Vej.

– Vi har ikke savnet vort gamle hus en 
eneste gang, og det er ikke for meget 
sagt, at vi har været og stadig er rigtig 
glade for at bo i aars C, siger Minna 
Vraa.  noget af det mest tryghedsska-
bende er, at der bliver låst i aars C om 

Direktør Brian Larsen orienterer Minna Vraa og Lise Christensen om, at Aars C nu er fuldt 
udlejet.

Aars Boligforenings administration kan nu melde, at de 55 lejligheder i Aars C er fuldt 
udlejet. Fra venstre inspektør Svend Baggesen, kontorassistent Bettina Andreassen, 
boligrådgiver Gitte Leach, økonomichef Charlotte G. Andersen, boligrådgiver Sanne 
Abildgaard og direktør Brian Larsen.

Lise Christensen og Minna Vraa får en 
snak med viceværten i Aars C,  Jens J. 
Simonsen.

aftenen og i weekender, så der er kon-
trol med, hvem der bevæger sig rundt i 
bebyggelsen om natten.

Tre værelser til lejernes
overnattende gæster
Minna Vraa påpeger det gode sam-
menhold, som bl.a. resulterer i adskil-
lige fællesarrangementer. Disse til-
rettelægges af afdelingsbestyrelsen, 
som Minna Vraa er medlem af.

aars C rummer foruden de 55 lejlighe-
der tre værelser med eget bad. De kan 
anvendes af beboere, som får besøg 
af familie, venner og bekendte udefra. 
Hertil kommer, at afdelingen kan be-
nytte festlokalet, som er opført i for-
bindelse med projektet.

Beboerne drager også fordel af, at 
aars C ligger særdeles centralt i gå-
afstand til butikker og andre service-
faciliteter. Samtlige 55 lejemål i aars 
C er udlejet.

– Var det ikke noget for dig at få en 
lejlighed i aars C. Det vil du aldrig for-
tryde.
Sådan lød opfordringen fra Minna 
Vraa til veninden Lise Christensen, 
som netop var i færd med at sælge sit 
140 kvadratmeter store hus på Dron-
ningholmsvej.

– jeg var indstillet på at flytte fra mit 
store hus, hvor jeg havde boet ni år ef-
ter at have mistet min mand. Der blev 
simpelt hen for meget at passe. Derfor 
fulgte  jeg  Minnas råd, fortæller Lise 
Christensen. Enden på det hele blev, 
at jeg flyttede ind i en 79 kvadratmeter 
stor lejlighed på anden sal i aars C den 
1. oktober.

Boligforeningen kan melde  
alt udlejet af de 55 populære 
lejligheder i Aars C

Læs mere på bagsiden
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Ester Brohus
i Aars

Aars Boligforenings beboere får nu lej-
lighed til at deltage i en koncert med 
den kendte countrysanger Ester Brohus  

Det er meget vigtigt, at linket er gengivet korrekt, da det ellers 
ikke giver adgang til købssiden. Hvis man har brug for hjælp til at 
købe billettter, er beboerne velkomne til at henvende sig på Aars  
Boligforenings kontor. Så vil vi være behjælpelige med købet.

Der kan købes maksimalt to billetter pr. lejemål. 
Kun beboere i boligforeningen kan købe billet.

Billetter kan købes via følgende link: https://billetto.dk/e/ester-brohus-billetter-404229     

Ester Brohus 
giver koncert sammen  

med sin nye musikalske  
samarbejdspartner,  

Karsten Skovgaard, som gennem 
24 år var Kim Larsens  

kapelmester  
og guitarist.

Billetsalget starter
onsdag den 22. januar 2020

kl. 10.00

Tid: 
Tirsdag d. 25. februar 2020 
kl. 19.30

Sted: 
Musikhuset alfa i aars

Entre: 50 kr.
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Beboerne i aars Boligforenings 14  
lejemål i Borgergade i aalestrup gør en 
indsats for at give afdelingen et godt 
miljø.

Det er der kommet et fint resultat ud 
af, f.eks. et flot pyntet juletræ ved af-
delingens elevatorskakt. Der er også 
julepyntet uden for ejendommen.

Her to af beboerne, Mona Taul og Ellis 
Madsen, ved afdelingens flotte juletræ.

Godt miljø 
i Aalestrup

aars Boligfore-
ning har fra 1. 
januar ansat 52- 
årige anette Mor - 
ten sen, Morum, 
som vicevært.

Den nye vicevært skal assistere i både 
aars og aalestrup – først og fremmest 
i de grønne områder.
For anette drejer det sig om et come-

back, idet hun tidligere har været an-
sat i boligforeningen.
En stor del af sin fritid anvender 
anette Mortensen med at passe den 
store have i forbindelse med sin bopæl 
i Morum.

– jeg er så heldig, at jeg kan kombi-
nere mit arbejde i boligforeningen med 
min store interesse for det grønne om-
råde, fastslår anette Mortensen.

Aars Boligforening har ansat 
ny vicevært med grønne fingre

– jeg er meget glad for at bo i min ny-
renoverede lejlighed i Hornum, fortæl-
ler Marian jakobsen.

Marian jakobsen er beboer i en af de 
seks boliger, der sammen med 38 lej-
ligheder i Solbakken i aars indgik i bo-
ligforeningens hidtil største renove-
ringsprojekt til 40 millioner, som blev 
færdiggjort i 2018.

Projektet har betydet en stor forbed-
ring i form af nyt tag, nye vinduer og 
døre, nye køkkener, udvidelse og 
modernisering af badeværelserne og 

indretning af alrum, hvor køkkenerne 
modsat tidligere kun er adskilt fra 
stuen med en støttemur.

De seks nyrenoverede boliger i Hor-
num er fuldt udlejet.

– Min lejlighed er – ligesom de øvrige 
fem – på cirka 60 kvadratmeter. Det er 
skønt at bo ved jorden, så man let kan 
gå ud i haven, fastslår Marian jakob-
sen.

Før hun flyttede til Hornum, boede den 
tilfredse lejer nogle år i Borup.

Lejer-glæde over seks
renoverede Hornum-boliger

De seks boliger i Hornum 
er renoveret fra A til Z.

Boligerne i Hornum 
set fra Kirkevej.

Torsdag den 23. januar 2020 
har Peter Sørensen 25-års 
jubilæum som vicevært i 
aars Boligforening.

TILLYKKE
25-års jubilæum
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Selv om centraliseringens vinde fejer 
hen over vort skønne land, er det mu-
ligt for Aars Boligforening at gå imod 
strømmen og modvirke tilbagegang og 
stagnation.

Et af problemerne i de mindre byer er, 
at det flere steder kniber med at have 
et tilfredsstillende udbud af boliger. 
Det betyder, at valget af bosted i flere 
tilfælde falder på en lidt større by. Det 
gælder ikke mindst, når egnens senio-
rer søger en ældrevenlig bolig.

– Derfor har Aars Boligforening be-
sluttet at støtte op om fem lokale  
byer i Vesthimmerlands Kommune 
ved at opføre 25 moderne lejeboliger, 
pointerer direktør Brian Larsen, Aars 
Boligforening. Boligerne bliver en 
selvstændig afdeling under Boligfor-
eningen. Vi har længe arbejdet på pro-
jektet, og nu ser vi frem til at det bliver 
realiseret I 2020.

Haubro

Løgstør

Gedsted
Aalestrup

Aars

Farsø

Vegger

Hvalpsund

Aars Boligforening 
bakker op om 
fem lokale byer

Aalestrup, Borgergade

Gedsted, Stadionvej

Vegger, Møllevænget
Aavej

Haubro, Løgstørvej/Haubrovej

Borgmester Per Bach Laursen, Vesthim-
merlands Kommune, sammen med  direk-
tør Brian Larsen, Aars Boligforening, ved 
Fjordvej i Hvalpsund.

Boligforeningens direktør oplyser, at 
de 25 lejligheder i projektet opføres 
som et-plansboliger. 

Boligforeningen vil bygge i
Aalestrup  (syv boliger)
Gedsted (fem boliger)
Hvalpsund  (fem/seks boliger)
Vegger (fire boliger)
Haubro (tre boliger).

Initiativet falder godt ind i boligfor-
eningens strategi om at bidrage til en 
alsidig og harmonisk boligmæssig ud-
vikling i hele kommunen.

– Vi har ikke udlejningsproblemer i 
de mindre byer. Ja, heller ikke i Aars. 
Næsten alle vore boliger er udlejet. Et 
minimalt antal lejligheder afventer, at 
kommende lejere får solgt deres hus, 
siger Brian Larsen.

På baggrund af presset på boligmar-
kedet opfordrer Brian Larsen poten-
tielle lejere til at melde sig ind i bolig-
foreningen. Det vil nemlig resultere i, 
at lejerne som medlem får en højere 
placering på ventelisten og dermed 
større mulighed for at vælge den bolig, 
man ønsker.

   På kortet angives med røde prik-
ker, hvilke byer, der i 2020 får bygget 
nye lejeboliger. Endvidere er angivet, 
hvor i de enkelte byer, der bliver opført 
boliger.



Aars Boligforening er langt  fremme i kampen 
  mod klimaforandringer og  skader

Ud fra devisen ”Det er bedre at fore-
bygge end at helbrede” har Aars Bolig-
forening med formanden, Niels Krogh 
Madsen, i spidsen skruet op for ind-
satsen mod følgerne af de stadig mere 
kradsbørstige klimaforandringer. Aars 
Boligforening er eksempelvis gået til 
kamp mod oversvømmelser.

Niels Krogh Madsen har siden 2014 
aflagt besøg hos boligforeningens af-
delinger for at danne sig et overblik 
over, hvilke foranstaltninger, som er 
nødvendige for at sikre afdelingerne 
mod ekstreme oversvømmelser fra de 
stigende vandmængder, som  følger i 
kølvandet på de voldsomme klimatiske 
udsving.

Oversvømmelsesrisikoen
skal imødegås effektivt
– Vi kan ligeså godt se i øjnene, at vi i 
fremtiden må leve med et uregerliget 
vejr. Hvad var der ikke sket, hvis vi 
samtidige med dette års rekordstore 
regnmængder havde haft hård frost, 

så vandet ikke kunne synke ned i jor-
den, spørger Niels Krogh Madsen.
Derfor finder Aars Boligforening det 
vigtigt at tage fat om nældens rod og 
sørge for at være så godt forberedt 
som muligt til at imødegå oversvøm-
melserne. Det gælder om at være pa-
rat til at bortlede vandet så effektivt 
som muligt.

Niels Krogh Madsen har noteret, hvor-
dan risikoen er for oversvømmelser i 
de enkelte afdelinger.

Størstedelen af afdelingerne har ikke 
problemer med oversvømmelser. Så-
dan hedder det i formandens rapport 
eksempelvis: ”Der skønnes ikke fare 
for oversvømmelse”. Op mod en fjer-
dedel af afdelingerne kan dog få pro-
blemer. Om disse kan det f.eks. hedde: 
”Der bør ses på området af en tekniker 
sammen med Kommunens afløbsaf-
deling, da der er fare for oversvøm-
melse”.

– Det er ikke nødvendigvis meget dyrt 
at forbedre vandafledningen fra de 
ramte afdelinger. I al fald kan det blive 
langt dyrere, hvis vi lader stå til, fast-
slår Niels Krogh Madsen. F.eks. kom-
mer vor afdeling Falken i Løgstør let i 
farezonen, da vand fra Limfjorden ved 
højvande kan trænge op i gaderne. 
Derfor har vi sikret  ejendommen ved 
hovedindgangen i Rådhusgade med 
nedstøbning af profiljern, hvor der 
hurtigt kan nedsættes plader til at 
holde vandet tilbage fra gang og ele-
vatorskakt.

Billig sikring mod vandet
i afdelingen Falken, Løgstør
Niels Krogh Madsen understreger, at 
en sådan foranstaltning ikke koster 
det hvide ud af øjnene.

– Da vi gennemførte den løsning i 
2015, kostede det kun cirka 24.000 kr. 
Derfor vil jeg sammen med boligfor-
eningens bygningsinspektør Svend 
Baggesen besøge de afdelinger, som 

ligger nærmest for en sikring, siger 
Krogh Madsen.

Hvor formandens screening rejser 
problemer, er det nemlig vigtigt at få 
en teknisk vurdering af, hvad der skal 
til for at løse problemet.  

Takket være formandens utrættelige 
arbejde er Aars Boligforening en af de 
danske boligforeninger, der er længst 
fremme i kampen mod klimaændrin-
gerne. Niels Krogh Madsen har en solid 
baggrund for at tackle den slags pro-
blemer, da han i over 40 år har arbejdet 
som arkitekt og bygningstaksator for 
forsikringsselskaber landet over.

– Klimabetingede ødelæggelser har 
vore beboere, kommunerne og for-
sikringsselskaberne en stor fælles 
interesse i at bekæmpe. Det gælder 
bare om at tage fat, slutter Aars Bo-
ligforenings formand, Niels Krogh 
Madsen.

Når vandet kommer
Niveau 1
Når man kender situationen gennem 
vejrmeldinger og højtvandsvarsel, så 
har man nogle timer til at forberede sig 
for sikring mod vandindtrængning.

Niveau 2
Ved tøbrud kender man i de fleste til-
fælde også situationen gennem vejr-
meldinger og snemængder.
Hvis der ligger megen sne i området og 
vejmeldinger varsler kraftig stigning i 

temperaturen fra frost til tø, har man 
også tid til at forberede sig på evt. 
store mængder smeltevand.

Niveau 3
Kraftige regnskyl/skybrud kan komme 
efter varsel ved vejrmeldinger, men 
disse kan også komme helt uventet. 
Det er en vanskelig situation at stå 
over for.
Det skal tilstræbes at udføre en natur-
lig afledning af vandet, væk fra bebyg-

gelsen, til lavere liggende arealer. Dette 
skal der tages hensyn til ved projekte-
ring af nye bebyggelser. 

Ved eksisterende bebyggelser skal for-
holdene undersøges nærmere, og tiltag  
til fremtidig virkning skal vurderes og 
iværksættes

Afløbsledningerne kan vi ikke stole på, 
da de kan gøre ondt værre ved opstuv-
ning. Ved renovering af eksisterende 
bebyggelse skal der tages behørigt 
hensyn til fare for oversvømmelse.

Niels Krogh Madsen har optegnet føl-
gende niveauer i kampen mod over-
svømmelser:

Niels Krogh Madsen har samlet screenin-
ger fra boligforeningens afdelinger i 
denne mappe.

Her ser Aars Boligforenings formand, 
Niels Krogh Madsen, på stemme-
værket ved Tvebjerg i Aars.

8 9
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              BLIV GÅVÆRT
   I AARS BOLIGFORENING
  ..OG TILBYD ET AKTIVT OG HYGGELIGT GÅFÆLLESSKAB

Det eneste det kræver af dig er:
Deltagelse i et 3 timers inspirations-
kursus. At du reklamerer for din/jeres
gåtur. Have lyst til at være en god vært,
dvs. byde velkommen, præsentere
turen og sige tak for i dag.

Bevæg dig for livet hjælper med:
Praktiske redskaber til at planlægge og

afkvikle gåtur. Praktiske redskaber til at
udvikle dit potentielle fællesskab og
evt. bidrage med nye aktiviteter. Design
og trykning af flyers, plakater, postkort.

Hvis du er interesseret så kontakt:

David Møller mail: david.moeller@dgi.dk
senest den 20. februar 2020



11

nu er aars Boligforenings 24 nye 
boliger på Mortensgade i Farsø 
så langt fremme, at boligforenin-
gen kan præsentere dem ved at 
åbent-hus arrangement

Lørdag den 1. februar 2020  

kl. 10.00-13.00

Ved den lejlighed åbner boligfor-
eningen en bolig på hver etage, 
så interesserede kan stifte be-
kendtskab med indretning og 
materialevalg.

INDBYDELSE TIL ÅBENT-HuS
i Mortensparken, Farsø 

lørdag den 1. februar 2010

Et glimt fra køkken/alrummet i Mor-
tensparken.

– Vi har valgt at imødekomme ønsker 
fra flere om at præsentere det ende-
lige resultat, oplyser direktør Brian 
Larsen, aars Boligforening. Indflyt-
ningen i Mortensparkens etape et 
finder sted 1. marts 2020. Vi er langt 
fremme med at indgå lejekontrakter, 
og vi glæder os til at få vor første afde-
ling i Farsø beboet

I forbindelse med åbent-hus arran-
gementet står boligforeningen klar til 
at besvare spørgsmål om afdelingen, 
hvis lejligheder er  97-101 kvadratme-
ter. Desuden er det muligt at få oplys-
ninger om de nye boliger i Farsø hos 
aars Boligforening, tlf.98 62 24 13.

Her et glimt fra altanen på første 
sal  med udsigt til Farsø Kirke.

Sådan tager indgangssiden 
på første sal sig ud. 

Lej en af vore moderne kvalitetsboliger i Mortensgade FARSØ C

BO
GODT

Mortensgade FARSØ C

BLIV
MEDLEM



Fandt selv sin nye nabo
og vandt weekendophold
Minna Vraa – medlem af afdelingsbe-
styrelsen i aars C – skaffede afdelin-
gen en ny lejer og vandt et gavekort til 
et weekendophold fra aars Boligfor-
ening. 

Den nye lejer, Lise Christensen, flyt-
tede ind i aars C til oktober.

Minna Vraa og Lise Christensen har 
begge før pensionisttilværelsen i 
mange år arbejdet som ekspedienter i 
aars. De to sporty piger kender hinan-
den  fra Fodslaw, petanque og svøm-
ning m.v.

– Så vi havde ikke svært ved at snakke 
lejlighed, fortæller Minna Wraa. 

Lise Christensen er glad for, at hun fik 
værdifulde boligoplysninger.

– Det er guld værd at få rådgivning fra 
en, som man har kendskab og tillid til, 
understreger Lise Christensen. 

Direktør Brian Larsen, er også godt til-
freds med, at boligforeningens lejere 
er gode ambassadører, som spreder 
budskabet om mulighederne for at leje 
boliger hos aars Boligforening.
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Minna Vraa vandt tilskud til et weekendophold, da hun foreslog sin 
veninde, Lise Christensen, at leje en bolig i Aars C. Præmien overræk-
kes her af kontorassistent Bettina Andreassen.

Lise Christensen og Minna Vraa har kendt 
hinanden i mange år.

Sidste ledige bolig i Aars C blev udle-
jet takket være mund-til-øre metoden.


