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Vil du være en af de første til at bo i Aars Boligforenings næste store 
flagskib, Klokkelyngen i den sydlige del af Aars?

Her opføres 34 boliger i etape et og 20 
boliger i etape to, i alt 54 nye boliger.

Byggeriet sker på en 4800 kvadrat-
meter stor grund, som Aars Boligfor-
ening har købt af Vesthimmerlands 
Kommune. Projektet startede sidste 
efterår og skal være afsluttet decem-
ber 2022.

Interessen for Klokkelyngen er stor, og 
mange medlemmer er allerede skrevet 
på ventelisten  til en af boligerne. Er 
du interesseret i projektet, så henvend 
dig til Boligforeningen, hvor du kan få 
flere oplysninger og evt. blive medlem.

- Vi har bestræbt os på at imødekomme 
de fremtidige lejeres behov ved at til-

Naturskønne Klokkelyngen i Aars 
skyder op med bynært miljø

byde fem forskellige boligtyper, oply-
ser direktør Brian Larsen, Aars Bolig-
forening.

Budgettet for opførelsen af Klokkelyn-
gen er på 95 millioner kr.  Byggefirmaet 
Knudsgaard A/S fra Højslev ved Skive 
er totalentreprenør på projektet.

Læs mere side 6 - 7

Klokkelyngen fotograferet fra syd. Til højre 
Gislumvej og til venstre Banestien. 

(Foto: Søren Friis)
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Velkommen til Aars Boligforening:

Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 - 15.00
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 - 16.00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00 - 12.00

Kirkegade 3 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 24 13 
www.aarsbo.dk

      Følg os på facebook

Boligforeningen i Aars
valgte erfaren formand
Aars Boligforening valgte 9. septem-
ber 2020 Jørn Jensen, Tofteparken 68, 
Aars. til ny formand efter Niels Krogh 
Madsen, der efter 18 år på posten ikke 
ønskede genvalg.

Med Jørn Jensen ved roret får bo-
ligforeningen en erfaren formand. 
Allerede før han i 1987 flyttede fra 
Frederiksværk til Aars var han enga-
geret i den lokale Boligforening på 
Sjælland. 

I Aars var Jørn Jensen, indtil han blev 
formand for hele Boligforeningen , af-
delingsformand for de 92 lejere i Tof-
teparken.

Jørn Jensen er fra Horsens og hans 
hustru fra Vendsyssel, hvorfor det var 

Den ny formand, Jørn Jensen, sørger her for, at den afgåede formand, Niels Krogh Mad-
sen, sættes op på væggen i Aars Boligforenings kontor, hvor samtlige formænd i forenin-
gens 75-årige er anbragt.

naturligt at bosætte sig i Aars, som 
ligger midt imellem. Parrets store fri-
tidsinteresse er at campere, og de har 
besøgt mange danske og udenlandske 
campingpladser.

Jørn Jensen er mester på Jernstøbe-
riet Dania i Aars.

Fra mit arbejde i den almene boligsek-
tor ved jeg, at det kræver et stort plan-
lægningsarbejde, tid og tålmodighed 
at få projekterne realiseret, under-
streger Jørn Jensen. Men det gælder 
om ikke at give op, men fortsætte kam-
pen for bedre boliger.

Boligforeningen har valgt Mogens 
Friis Jensen, Kærvej 49, Aars, til næst-
formand.

Boligforeningens 
bestyrelse:

Aars Boligforenings 
bestyrelse består af følgende:

•  Jørn Jensen,  
Tofteparken 89, Aars (formand)

•  Grethe Olesen,  
Valnøddeparken 23, Hornum

•  Hans E. Klausen,  
Jernbanegade 2D, 3. 5, Aalestrup

•  Mogens Friis Jensen,  
Kærvej 49, Aars (næstformand)

•  Bruno Hald,  
Himmerlandsparken 17,  31, Aars

•  Leif Thomsen,  
Kirkegade 13, 4. 5,  Aars

•  Per Danielsen,  
Hans Egedes Vej 109B, Aars.

 Direktør: 
• Brian Larsen, Aars
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Aars Boligforenings formand Jørn Jensen, og direktør Brian Larsen foran Sahls Hus, som netop er solgt til Franz Struntze.

Læge Sahls hus i Aars
bliver hjemsted for ny cafe
En af Aars bys mest historiske byg-
ninger, Sahls Hus Kirkegade 2, Aars, 
bliver nu til cafe, oplyser den nye ejer, 
Franz Struntze, Aars, som netop har 
købt bygningen af Aars Boligforening.

Huset er opført af den første læge i 
Aars, islændingen Stefan Stefansson 
i 1899. Da Stefansson gik på pension 
i 1929 blev han afløst af læge Otto Ti-
etze, som i 1950 solgte det til læge N.H. 
Sahl. Sidstnævnte drev sin lægeprak-

sis i bygningen til 1964, da han sam-
men med lægerne E. Robert Andersen 
og Torben Bjørnshave åbnede ny klinik 
på Kirkegade. Sahl ejede bygningen 
Kirkegade 2 og brugte den som pri-
vatbolig frem til den blev solgt til Aars 
Kommune i 1986

Aars Boligforening købte ejendom-
men af kommunen i 1992 og anvendte 
den som administrationsbygning, ind-
til foreningen november 2015 flyttede 

til sine nuværende administrationslo-
kaler i Aars C, Kirkegade 3.

Foruden Sahls Hus har Franz Sahl 
erhvervet 224 kvadratmeter kon-
torlokaler i Aars C, som er udlejet til 
Nordea.

Endvidere har Franz Struntze købt 162 
kvadratmeter af Aars C på 2 a Nibevej. 
Dette areal er udlejet til et advokat-
firma, som rykker ind 1. juli.
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Aars Boligforenings nye ejendomsin-
spektør, Henrik Larsen, har indgående 
kendskab til arbejdsområdet inden 
for den almennyttige boligsektor fra 
ansættelse som ejendomsinspektør 
hos Himmerland Boligforening i Aal-
borg fra 2012 til 1. februar 2021, da han 
startede i Aars. Med bopæl i Aars ser 
Henrik Larsen frem til at arbejde i lo-
kalområdet.

Hertil kommer, at han er en kendt pro-
fessionel trænerprofil inden for fodbold.

Glæder sig til at arbejde 
i Aars Boligforening
Henrik Larsen er født i Vadum og udlært 
kleinsmed på Toppenbergs Maskin-
fabrik, Aalborg. Herefter arbejdede 
han som rejsemontør for et kølefirma 

på anlæg i Danmark og udlandet, 
bl.a. i Grønland. Senere blev den nye 
ejendomsinspektør salgskonsulent i 
samme firma. Fra 2008 til 2012 var han 
energi- og servicechef hos DLG Aars.

Ny ejendomsinspektør fra 
Aars med lokalt kendskab

Henrik Larsen er via sit fodbold-engage-
ment et kendt ansigt i nordjysk fodbold, 
bl.a. med et års professionel ansæt-
telse som træner hos Vendsyssel FF.

Henrik Larsen har gennemført inspek-
tør- og driftslederuddannelsen, og i 
forbindelse med sin fodboldkarriere 
har han gennemgået elitetrænerud-
dannelsen. 
Henrik Larsen bor sammen med sin 
familie i Aars, hvor samleveren Lisbet 
er skolesekretær på Østermarkskolen.

- Aars Boligforening er inde i en spæn-
dende udvikling både med hensyn til 
nybyggeri, renovering og vedligehol-
delse. Det er spændende at blive en del 
af det, og være med til at påvirke den 
gode udvikling fastslår Henrik Larsen.

Aars Boligforenings nye ejendomsinspek-
tør, Henrik Larsen, foran Søndergade 32, 
Aars, som er under renovering.

Flere nye boliger i Farsø
Planlægningen af Mortensparken etape to er i fuld gang. Billedet viser en del af grunden til etape to. De 21 boliger får fælles ele-
vator sammen med beboerne i etape et. Aars Boligforenings direktør, Brian Larsen, ses her ved Elevatortårnet til venstre.
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BOLIGER TIL ALLE
Kontakt Boligforeningen og hør om dine muligheder.

Som lejer hos Boligforeningen klarer viceværten  
al ind - og udvendig vedligeholdelse. 

Hjælpen er ikke længere væk end et telefonopkald til viceværten.

Løgstør

Gundersted

Vegger

Blære

Hornum

AarsHaubro

Farsø
Vognsild

Østrup

Hvalpsund
Gedsted

Fjelsø

Aalestrup

Simested

Hvam
Hvilsom
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Få en bolig på Klokkelyngen 
- Aars Boligforenings 
nye flagskib

Der er travlhed på byggepladsen.

Der er stor efterspørgsel på Aars Boligforenings nye boliger på Klokkelyngen

Der skal være flere forskellige bo-
ligtyper at vælge imellem. Som det 
fremgår af skitserne over lejligheds-
typerne i dette blad bestræber Aars 
Boligforening sig på at imødekomme 
de forskellige lejeres behov, under-
streger Aars Boligforenings direktør, 
Brian Larsen. Derfor fordeles de 54 
boliger på Klokkelyngens på fem for-
skellige boligtyper, som kommer til at 
bestå af 2, 3 og 4 værelses lejemål.

Klokkelyngen opføres i det natur-
skønne område ved indfaldsvejen på 
Gislumvej i udkanten af Aars by. Her-
fra er der mange gode stiforbindelser 

til byens indkøbsmuligheder, institu-
tioner og idrætsfaciliteter samt nem 
adgang til den nyetablerede omfarts-
vej. Boligerne bliver opført som 1 og 2 
plans bygninger, således har flere af 
dem egen have og carport.

- Bliv medlem af Boligforeningen og 
få flere oplysninger om de nye boliger, 
opfordrer Brian Larsen. 

Klokkelyngens etape et, som består af 
34 boliger, bliver færdig i andet kvartal 
næste år. De sidste 20 boliger i etape 
to skal være indflytningsklar ved ud-
gangen af 2022.
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Få en bolig på Klokkelyngen 
- Aars Boligforenings 
nye flagskib

KLOKKELYNGEN 

Type Antal Vær. 

A 6 3

B 12 3

C 16 4

D 8 2

E 12 2

 54

A - 95 m2

B - 78 m2

C - 110 m2

D - 67 m2

E - 73 m2
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Fem centrale lejemål 
klar til udlejning i august

Brian Larsen i det tidligere fagforenings-
kontor på Søndergade 32 i Aars.

Der bliver fem nye lejligheder i ejendommen Søndergade 32,Aars.

Aars Boligforening er godt i gang med at 
omdanne ejendommen  Søndergade 32 
i Aars til fem nye almennyttige boliger.

Boligforeningen klar til
at bygge i lokalbyerne

Klar til flere træhuse.

Der starter byggerier i:
- Gedsted - fem boliger
- Hvalpsund - seks boliger
- Vegger - fire boliger
- Haubro - fire boliger

Der afventes et par planmæs-
sige detaljer, før de syv boliger i 
Aalestrup kan påbegyndes.

Aars Boligforening er klar til at starte byggeri 
flere steder i Boligforeningens område.

Søndergade 32 er opført i 1932 og rum-
mede fra starten Aars tekniske Skole og 
den lokale handelsskole.

Senere blev bygningen købt af Hjemme-
værnsdistrikt Himmerland, og da Hjem-
meværnet flyttede til Tolstrup Byvej, 
erhvervede Aars Boligforening ejen-
dommen.1993 - 2005 var størstedelen 
af bygningen udlejet til Kvindeligt Ar-
bejdsforbund, ligesom Murerforbundet 
og Tømrerforbundet en overgang lejede 
sig ind. Senere har huset lagt hus til et lo-
kalt advokatkontor samt samlingslokale 
inden for psykiatrien. Efter planen skal 
de fire to-værelses lejligheder og den 
ene tre-værelses lejlighed være klar til 
udlejning lige efter sommerferien.
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Etablering af Himmerlandsparken var 
det bedste, som skete i min formandstid

Hvad er værre for en by end at blive 
ladt tilbage med nogle gamle, ned-
slidte erhvervsbygninger, som står og 
forfalder?

Aars Boligforenings afgåede formand, 
Niels Krogh Madsen, frygtede et så-
dant scenarium, da svineslagteriet 
Danish Crown i Aars i 1999 lukkede 
virksomheden midt i byen  for at satse 
på  fortsat drift andetsteds. 

Men i stedet for at synge med på di-
verse klagesange og lade stå til, ka-
stede Boligforeningens formand sig 
ind i kampen for at få det bedste ud 
af tingenes tilstand i tæt samarbejde 
med kommunen og Sparekassen Him-
merland.

Himmerlandsparken
var min største sejr
- Derfor anser jeg det for min største 
sejr som boligforeningsformand, at 
jeg sammen med gode lokale kræfter 

fik omdannet et nødlidende erhvervs-
område og et gammelt baneareal til 
immerlandsparkenet et attraktivt bo-
ligområdedet attraktive boligområde 
Himmerlandsparken med 134 lejemål, 
understreger Niels Krogh Madsen. 

På den måde lykkedes det at undgå 
det skræmmebillede, som truede ud-
viklingen i Aars.

Niels Krogh Madsen har i sine 18 år 
som formand for Aas Boligforening 
udført et stort stykke arbejde. Bolig-
foreningen har realiseret mange gode 
projekter, så foreningen i dag admini-
strerer 1212 lejemål.

Aars Boligforening har været på for-
kant med mange forskellige projekter 
som f.eks.  træhuse. Ikke kun områ-
dets hovedbyer har fået del i udviklin-
gen. Der er også opført almennyttige 
boliger i områdets lokale byer.

Plan for hindring
af oversvømmelser
Niels Krogh Madsen er en kreativ sjæl. 
Han har f.eks.  lavet en tilpasningsplan 
mod oversvømmelse for samtlige af-
delinger. Det er almindeligt kendt, at 

vejret er under forandring, bl.a. med 
kraftige vinde og megen nedbør

Det er vel anbragt at gennemgå be-
byggelserne med henblik på at undgå 
oversvømmelser. Efter besøg hos de 
32 afdelinger har Krogh Madsen lavet 
en rapport, som angiver nødvendig-
heden af forskellige tiltag for at sikre 
bebyggelserne. Der skal tages stilling 
til forskellige handlemuligheder: 
    - at gøre noget, 
    - at gøre noget nu eller 
    -  at sætte professionelle på straks. 

Det kræver ikke altid store investe-
ringer, men derimod omtanke.

Krogh Madsen drev eget arkitektfirma 
i Aars 1965-2000. 

- Jeg har betragtet det som et privile-
gium at arbejde som formand hos Aars 
Boligforening, betoner Krogh Madsen. 
Tak for godt samarbejde i årenes løb.

Nu har den 85-årige tidligere formand 
bedre tid til andre gøremål end Bolig-
foreningen, herunder at spille golf. Men 
der er næppe tvivl om, at kreativiteten 
stadig vil banke på og skabe forbedrin-
ger i Aars Boligforenings område.

Niels Krogh Madsen takker af efter en 
formidabel indsats. Her er den afgåede 
formand fotograferet ved Himmerlands-
parken.

Aars Boligforening fik i 2011 Aars Erhvervsråds iværksætterpris. Skulpturen pryder Him-
merlandsparken.
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Bygger nye boliger 
for millioner

Direktør Brian Larsen og formand Jørn Jensen drøfter de nye projekter.

Aars Boligforening mærker for alvor, 
at det går stærkt på boligområdet. Der 
er så godt som udsolgt på alle hylder. 
I øjeblikket kan Boligforeningen alene 
tilbyde ledige lejligheder til indflytning 
med få dages varsel i Farsø og Løg-
stør.

- Derfor er det på sin plads, at vi har 
gang i byggeprojekter med lejeboliger 
til et par hundrede millioner, som bliver 
færdige inden for de nærmeste år, si-
ger direktør Brian Larsen, Aars Bolig-
forening. Vi kan konstatere, at et sti-
gende antal interesserede indbetaler 

det årlige medlemsbidrag og dermed 
bliver medlem af Aars Boligforening. 
Bidraget sikrer, at medlemmerne kom-
mer på en venteliste, der matcher de-
res ønsker og behov. Udlejningen sker 
efter anciennitetsprincippet. 

Boliger på Klokkelyngen
og Søndergade på vej
Når medlemmerne melder sig aktivt 
boligsøgende, samarbejder Boligfor-
eningen og medlemmerne om at finde 
den rigtige bolig i forhold til medlem-
mernes ønsker, f.eks. om placering, 
husleje og størrelse. 

- Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for 
at imødekomme de boligsøgendes øn-
sker og behov. Heldigvis er 54 boliger 
på Klokkelyngen i Aars stærkt på vej, 
og allerede til august får vi fem cen-
tralt beliggende boliger til rådighed i 
Søndergade 32 midt i Aars, pointerer 
Brian Larsen.

Boligdirektøren understreger, at der 
helst skal være et varieret boligudbud 
til rådighed. Ellers går det ud over er-
hvervsudviklingen og dermed beskæf-
tigelsen.



11

PER DANIELSEN, anlægsgartner, flyttede til Aars i 
2009.

Han er fra Fjerritslev og blev uddannet greenkeeper i 
2002. Per Danielsen har været ansat på golfbanerne i 
Fjerritslev og Løgstør, før han i ni år var beskæftiget som 
medhjælper hos Jens Bigum i Gislum.

Nu arbejder Per Danielsen hos Thorhauge Anlægsgart-
neri i Sørup, og de grønne fingre fornægter sig heller ikke, 
når han holder fri i hans og sygeplejerske Kirstens flotte 
have ved et af de af Aars Boligforenings opførte træhuse. 
Parret glæder sig til normale tider, så de kan besøge et 
af deres årlige rejsemål, en lille sydspansk landsby. Han 
befinder sig godt, når han ind imellem tager en tur på sin 
motorcykel.

Per Danielsen, som er 53 år, finder arbejdet i Boligforenin-
gens bestyrelse spændende og er godt tilfreds med den 
gode modtagelse, han har fået af den øvrige bestyrelse.

LEIF THOMSEN, nyt bestyrelsesmedlem i Aars Bolig-
forening, er en travl og aktiv person.

Det nye bestyrelsesmedlem er fra Gundersted. Efter sko-
legang på den lokale skole hjalp Leif Thomsen på sin fars 
landbrug. Efter at være vendt hjem fra militærtjeneste i 
Viborg, kom han i tømrerlære hos Mølgaard Bjerglund i 
Aars, hvor han blev udlært i 1967. 
Den 1. februar 1973 startede han Aars Tømrer- og Sned-
kerfirma Leif Thomsen, som fra 1975 fik til huse på Ny-
gårdsvej i Aars. I 2002 afhændede Leif Thomsen firmaet.

For fem år siden flyttede Leif Thomsen og Birthe fra de-
res villa  på Kærvej til en af Aars Boligforenings pent-
houselejligheder på Kirkegade 13 i Aars C.

Den 79-årige Leif Thomsen er aktiv i Lions Club, ikke 
mindst i forbindelse med organisationens loppemarked. 
Endvidere har Leif Thomsen til nytår været medlem af 
Vesthimmerlands Kommunes Ældreråd i 12 år.

Nye i bestyrelsen

Per Danielsen - ny i bestyrelsen.

Boligforeningen har nøje fulgt myndighedernes anvisninger. Her Brian Larsen med det 
obligatoriske mundbind.

Leif Thomsen har en af byens bedste udsigter fra sin bolig i 
Aars C.

Boligforeningen kom godt gennem Coronakrisen
Aars Boligforening er indtil nu kommet 
godt gennem Corona-krisen.

- Det er lykkedes for os at yde den 
nødvendige beboerservice, selv om vi 
har arbejdet bag en lukket dør og i vid 
udstrækning har kommunikeret med 
beboerne via telefon og mail, oplyser 
direktør Brian Larsen. Vi har arbejdet 
på en lidt anden måde end sædvanligt, 
og en del af arbejdet er udført fra med-
arbejdernes hjemmearbejdsplads.



A
a

rs
 B

o
g

try
k 

&
 O

ffs
e

t ·
 9

8 
62

 1
7 

11
   

   
 M

a
rti

n 
G

le
ru

p
 In

fo
rm

a
tio

n 
·  

40
 4

5 
69

 3
8

Farsø-par nyder 
Mortensparken

Brian Larsen fra Aars Boligforening hygger sig med Karen og Laurids Wirenfeldt.

Vicevært Anette Mortensen tager sig af 
utæt vandhane. Karen Wirenfeldt brygger kaffe.

Laurids Wirenfeldt slapper af.

Karen og Laurids Wirenfeldt, inkar-
nerede Farsøborgere,  har svært ved 
at få hænderne ned, når de fortæller 
om deres  dejlige tre-værelses lejlig-
hed i Mortensparken i Farsø. Forleden 
havde parret besøg af direktør Brian 
Larsen og vicevært Anette Morten-
sen fra Aars Boligforening i forbin-
delse med praktiske gøremål omkring 
en mindre skelforandring og en defekt 
vandhane.
Den 1. marts 2021 kunne Karen og Lau-
rids Wirenfeldt ligesom afdelingens 
øvrige beboere fejre et-årsdagen for 
indflytning. Ja, de var de første lejere, 
som flyttede ind.

- Det er ingen hemmelighed, at det før-
ste jeg tænker på, når jeg vågner om 
morgenen er glæden over vor dejlige 
lejlighed. Man bliver simpelt hen i godt 
humør, når man slår øjnene op for den 
pragtfulde udsigt og sætter morgen-
kaffen over, fortæller Karen Wiren-
feldt.
Før hun gik på pension har Karen Wi-
renfeldt været flittig på arbejdsmarke-
det med beskæftigelse bl.a.  på Søper-
len i Farsø samt  hos bager Bundgaard 
og på  svineslagteriet i Aars.
Laurids har heller ikke ligget på den 
lade side, men har arbejdet som murer 
- heraf 27 år som selvstændig indeha-
ver af sit en-mands murerfirma.
- Vi har boet flere steder i Farsø, før 
vi flyttede til vor nuværende drømme-
bolig i Mortensparken, siger Laurids 
Wirenfeldt. Der er adskillige fordele 
ved at bo her, f.eks. at lejligheden er 
så godt lydisoleret, at vi næsten ikke 
kan høre klokkerne fra Farsø Kirke få 
meter fra vores bolig.
Karen og Laurids Wirenfeldt frem-

hæver som en af de øvrige fordele, at 
de kan få hjælp fra Boligforeningens 
viceværter til ud- og indvendig ved-
ligeholdelse. Endvidere er der kort 
afstand til Indkøbsmuligheder i butik-
kerne, og der er et stille og roligt miljø 
med mulighed for samvær med de øv-
rige lejligheder.
- Vore tre børn glæder sig ligesom os 
selv over, at vi har alle tiders lejlig-
hed her i Aars Boligforenings afdeling 
Mortensparken, siger det tilfredse 
Farsø-ægtepar. De to ser frem til dej-
lige sommerdage, hvor de på terras-
sen kan nyde morgenkaffen, som Ka-
ren brygger kl. 5.30, så den er klar, når 
Laurids dukker op en time senere.
Karen er 74 år og Laurids Wirenfeldt 
77 år. Parret har fem børnebørn.
Mortensparken, etape 1, omfatter 24 
lejligheder, hvor der er mulighed for at 
få en lejlighed til indflytning i løbet af 
få dage.

LEJ EN MODERNE BOLIG I MORTENSPARKEN, FARSØ C
Vi fremviser gerne 1 til 1 - Kontakt os på tlf. 98 62 24 13 eller aars@aarsbo.dk 

Se mere på www.aarsbo.dk         Følg os på facebook


