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PILEVEJ
Investerer 300 mio. kr. i Aalestrup
I løbet af de kommende år investerer Boligforeningen 300 mio. kr. i Aalestrup. 
En stor del af boligerne i Aalestrup  renoveres, så de lever op til fremtidens 
boligstandarder.  Det største projekt er en komplet opdatering af boligerne 
på Pilevej i Aalestrup, men der er flere andre projekter i gang.

Læs mere på side 6

Nye boliger til leje i Aars
Første etape af boligerne på Klokkelyngen i Aars er 
udlejet. I april begynder udlejning af de sidste 20 
boliger på Klokkelyngen, der forventes at være klar 
til indflytning midt i november.

Læs mere på side 4

Nye landsbyprojekter
Aars Boligforening oplever fortsat en god interesse 
for at leje boliger i mindre byer.  
32 nye boliger på vej.

Læs mere på side 5
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VELKOMMEN TIL AARS BOLIGFORENING:

Mandag til torsdag ................. kl. 10.00 - 15.00
Fredag .......................................... kl. 10.00 - 12.00

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

      Følg os på facebook

Nye medarbejdere
Jan Christensen
Jan Christensen blev ansat i juni som en 
del af grønt team. Han er 53 år og bor med 
sin kone Berit i Aalborg. Sammen har de 
3 voksne børn samt et barnebarn. Jan er 
oprindeligt uddannet pølsemager og har 
derudover arbejdet i en del år som inspek-
tør i en fodboldklub. I 2021 afsluttede han 
sin eksamen med en flot bronze medalje 
og kan nu også kalde sig ejendomsservice-
tekniker. Jan bruger fritiden med at hygge 
hjemme i haven og derudover er han fod-
boldtræner og -dommer. 

Andreas Brunsgaard Larsen
I oktober startede Andreas Brunsgaard 
Larsen, som også er en del af grønt team. 
Han er 26 år og bor i Nibe med sin kæreste 
Nina og lille pige Alma. I fritiden spiller 
Andreas håndbold i Nibe Håndboldklub 
og hygger med familien og vennerne.  
Andreas er udlært ejendomsservicetekni-
ker og kommer fra en lignende stilling i 
Himmerland Boligforening.

Linette Farsø Bjerregaard
I administrationen har vi siden 10. august 
2020 haft Linette som praktikant, mens 
hun har læst en finansbachelor. Hun er 
siden oktober 2021 blevet ansat som kon-
torelev. Linette er oprindeligt fra Aars men 
bor nu i Klarup, med sin kæreste Daniel og 
lille pige Emilie.  Linette nyder at bruge sin 
fritid på en løbetur samt hygge med fami-
lien. 

Boligforeningens
bestyrelse: 

•  Jørn Jensen,  
Tofteparken 89,  Aars  
(formand)

•  Grethe Olesen,  
Valnøddeparken 23, Hornum

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

•  Kjeld Jensen,  
Hans Egedes Vej 107 H,  Aars

•  Leif  Thomsen,  
Kirkegade 13.4.5,  Aars

•  Per Danielsen,  
Hans Egedes Vej 109 B, Aars

•  Henning Kristiansen, 
Mortensgade 3 C, 2. 1, Farsø

Direktør 
• Brian Larsen, Aars
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Nyt boligprojekt i den 
vestlige del af Farsø

Fortsat stor efterspørgsel efter lejeboliger i Farsø bety-
der, at Boligforeningen nu sætter fart i to nye projekter.

- Vi er allerede godt i gang med projekteringen af 
Mortensparkens etape 2, hvor vi opfører 21 nye boliger, 
og inden nytår planlægger vi at begynde byggeriet af 
7 nye rækkehuse på Idunsvej i det vestlige Farsø, siger 
Boligforeningens formand, Jørn Jensen, der forventer 
at de nye rækkehuse er klar til indflytning sommeren 
2024.

Rækkehusene bliver en del af Farsøs nye boligkvarter, 
og med en placering tæt på skole og idrætsfaciliteter 
er der tale om meget attraktive boliger.

- Rækkehusene på Idunsvej opføres i et plan og bliver 
på 94 veldisponerende m2. Hertil kommer carport og 
redskabsrum, så vi forventer at boligerne vil være in-
teressante for både unge familier, og ældre par, der 
ønsker en lejebolig, fortæller Jørn Jensen fra Bolig-

foreningen, der allerede har fået de første henvendel-
ser fra interesserede lejere. 

Vi forventer at lejlighederne er klar til indflytning i lø-
bet af 2024, og opfordrer interesserede til allerede nu 
at skrive sig på venteliste. For der skal nok blive rift om 
lejlighederne, uddyber  Jørn Jensen.

Med de nye projekter vil Boligforeningen i løbet af en 
kort årrække have bygget mere end 50 boliger i Farsø, 
og dermed være en vigtig part i bestræbelserne på at 
trække flere indbyggere til Farsø.

- Boligforeningen vil gerne være med til at skabe 
grundlaget for fortsat vækst i Farsø, der jo er en af 
kommunens fire hovedbyer, forklarer Jørn Jensen og 
fortsætter, så når vi bygger rækkehuse på Idunsvej 
og lejligheder i Mortensparken skaber vi et varieret  
boligudbud, der forhåbentlig gør Farsø endnu mere 
attraktiv for tilflyttere. 

Kort nyt
•  Aars Boligforening har fra den 1. januar 2022 fusio-

neret med Boligselskabet Grundtvigsvej, der hidtil 
har administreret udlejning af 9 velbeliggende 
parcelhuse på Grundtvigsvej. Disse huse vil fremov-
er kunne lejes af medlemmer af Aars Boligforening.

•  300 af boligforeningens 
medlemmer fik i slutnin-
gen af 2021 en oplevelse 
ud over det sædvanlige, 
da Karen Marie Lillelund 
gæstede Vesthimmer-
lands Musikhus ALFA. 

Latteren rungede, men Karen Marie Lillelunds 
foredrag om “Humor, kommunikation og det gode 
naboskab” gav også stof til eftertanke blandt delt-
agerne.

•  Husk at “Synes godt om” Aars Boligforening på  
Facebook. Her får du bl.a. informationer om ledige 
boliger, nye boligprojekter og andre nyheder.

•  I løbet af 2022 vil Aars Boligforening arbejde med 
muligheden for udelukkende at kunne kommu-
nikere med beboere og medlemmer elektronisk. 
Det vil sige, at al information fra Boligforeningen 
i fremtiden kommer i e-boks eller på mail. Er man 
fritaget for e-boks vil breve dog fortsat blive sendt 
med post.  
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Boligforeningens nyeste projekt i Aars, 54 boliger på 
Klokkelyngen, tegner til at blive en stor succes. Første 
etape af boligerne på Klokkelyngen er allerede udle-
jet, og i april begynder udlejning af de sidste 20 bol-
iger, der vil være indflytningsklar midt i november.

Klokkelyngen har en ideel placering ved Gislumvej ikke 
langt fra den nye omfartsvej. Det betyder, at man her 
får en bolig tæt på naturskønne områder, samtidig 
med at man hurtigt kan komme på vejen til Farsø, Vi-
borg eller Aalborg. 

- Vi forventer at Klokkelyngen vil være attraktivt for 
børnefamilier, men også for par, hvor børnene er fly-
ttet hjemmefra og hvor man ikke har brug for så 
meget plads, forklarer direktør Brian Larsen fra Bo-
ligforeningen. De store 4-værelses boliger i to plan er 
med sine 110 m2 velegnede til børnefamilier, mens de 

Nye boliger til leje i Aars

lidt mindre 2-værelses boliger på 73 m2  vil være 
en ideel bolig for en eller to personer. 

Boligerne på Klokkelyngen opføres i flotte 
lyse og moderne materialer. Indendøre 
bliver boligerne udstyret med HTH-ele-
menter i køkken og bad. Gulvet i stuer 
og værelser udføres i smukt ege-
lamelparket.

- Vi er sikre på, at de sidste bo-
liger på Klokkelyngen hurtigt 
bliver udlejet, så interessere-
de skal nok ikke vente alt 
for længe med at kon-
takte Boligforeningen, 
slutter Brian Larsen
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Aktive landsbyer 
tiltrækker nye beboere
De aktive landsbyer i Aars Boligforenings område 
har en særlig charme, hvor nærmiljøet er i fokus. 
Mange tiltrækkes af roen og fællesskabet, som er 
de mindre byers styrke. Derfor er det naturligt, at 
Boligforeningen også tilbyder boliger i områdets 
mindre byer.

- Vi har et bredt udbud af især parcel- og række-
huse i de mindre byer; boliger der passer til såvel 
den unge familie, der søger trygheden og lands-
byfællesskabet, men også til ægtepar, som ønsker 
en mindre bolig i nærområdet, siger direktør Brian 
Larsen, der nu kan løfte sløret for at nye landsby-
boliger er på vej i de kommende år.

- Boligforeningen planlægger at opføre dobbelt-
huse med i alt 14 boliger i Blære og Hornum, lige-
som der også er et projekt i støbeskeen med 18 
boliger i Haverslev, kun 5 minutters kørsel fra mo-
torvejen, forklarer Brian Larsen. 

- Og så er der også 19 enfamilies-træhuse på vej 
i Gedsted, Vegger, Haubro og Hvalpsund - det vil 
sandsynligvis dække behovet for landsbyboliger i 
den nærmeste fremtid,  slutter Brian Larsen.

Type Antal Vær.

A 6 3
B 12 3
C 16 4
D 8 2
E 12 2

 54

KLOKKELYNGEN

= UDLEJET
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I løbet af de kommende år investerer Boligforeningen 
300 mio. kr. i Aalestrup. Det største projekt er en kom-
plet opdatering af boligerne på Pilevej i Aalestrup, 
men der er flere andre projekter undervejs.

- Boligerne på Pilevej er oprindeligt bygget i slut-
ningen af 70’erne, og med næsten 50 år på bagen 
trænger de til en større renovering. Vi vælger så at to-
talrenovere boligerne. Det betyder, at der kommer nye 
køkkener og badeværelser, tag og vinduer bliver skiftet 
ligesom der også kommer nye el-installationer. Kort 
sagt bevarer vi bare væggene - alt andet bliver nyt, 
forklarer Brian Larsen fra Boligforeningen.

Renoveringen af rækkehusene på Pilevej er en lang 
proces og status lige nu er, vi afventer den endelige 
godkendelse fra Landsbyggefonden. Så snart den er 
der, er vi klar til at gå i gang, så der kan stå 39 top-

På Vestergade er håndværkerne i fuld gang med 
at opføre 16 nye moderne boliger til beboere med 
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Disse boliger 
skal afløse de eksisterende botilbud som i dag er 
spredt på tre forskellige adresser i Aalestrup.

- I første kvartal af 2023 går vi i gang med at om-
danne botilbuddene på Borgergade, Kirkevej og 
Lucernevangen til nye, attraktive familieboliger, og 
vi forventer at nye beboere kan flytte ind i løbet af 
2024, forklarer Brian Larsen og fortsætter, kan man 
ikke vente så længe med at få en ny bolig i Aalestrup 
er der dog andre muligheder, for vi har netop påb-
egyndt byggeriet af 7 familieboliger på Borgergade. 
De er klar til indflytning om ca. 9 måneder.

Boligforeningen kan tydeligt mærke, at Aalestrup er 
en by i vækst, og at der skabes mange nye arbejds-
pladser i området.

- Det er også årsagen til at vi investerer så kraftigt i 
Aalestrup-området, for alle undersøgelser viser, at et 
varieret boligudbud er med til at sikre fortsat vækst 
og tiltrække nye indbyggere, slutter Brian Larsen

Kontakt Aars Boligforening på  
tlf. 98 62 24 13 og hør mere om  

mulighederne for at leje en bolig  
i Aalestrup

moderne og velindrettede rækkehuse med carport og 
redskabsrum klar til indflytning.

- Det er ikke helt gratis at renovere rækkehusene på 
Pilevej, men da Landsbyggefonden går ind i projek-
tet, kan vi holde huslejen på et niveau, så prisen for 
en ny bolig på Pilevej, fortsat vil være meget attraktiv 
konkluderer Brian Larsen.

Plejeboliger omdannes til familieboliger

Boligforeningen investerer  
300 mio. kr. i Aalestrup
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Hjertestartere  
giver tryghed 
Aars Boligforening har investeret i 10 hjertestart-
ere, der nu sættes op på nøje udvalgte steder i Bo-
ligforeningens ejendomme.

- Hvert år rammes mere end 4.000 danskere 
af uventet hjertestop. I dag er det kun 10%, der 
overlever, men hvis der bruges en hjertestarter 
vil op mod 50% overleve et hjertestop. Derfor 
vil vores hjertestartere blive placeret, hvor de er 
tilgængelige for alle og lette at finde. Det vil ty-
pisk være ved siden af en dør, for enden af en byg-
ning eller tæt på et fælleslokale, forklarer Beboer- 
og driftskoordinator Bettina Andreassen fra Aars 
Boligforening , og tilføjer at alle boligforeningens 
ansatte naturligvis vil få instruktion i, hvordan en 
hjertestarter benyttes.

Alle Boligforeningens hjertestartere bliver tilmeldt 
det landsdækkende netværk af hjertestartere, 
så Hjerteløbere eller andre nemt kan finde den 
nærmeste hjertestarter.

- Selv om det er en stor investering vi foretager, 
vil det være det hele værd, hvis vi kan give ekstra 
tryghed for boligforeningens lejere og måske med-
virke til at redde liv, slutter Bettina Andreassen.

Effektiv drift giver 
mere bolig for pengene
De seneste år har Aars Boligforening haft fokus på at 
fastholde en effektiv drift, så lejerne får endnu mere 
bolig for pengene.

- Sidste år installerede vi 17 robotplæneklippere, der 
i dag sørger for at græsarealerne altid er velplejede. 
Samtidig fik vi organiseret ejendomsfunktionærenes 
dagligdag lidt anderledes, så der stadig er tid til at 
hjælpe beboerne med både indvendig og udvendig 
vedligeholdelse af boligerne, siger Inspektør Henrik 
Larsen. 

Boligforeningen har netop oprettet sin helt egen 
rengøringsenhed, der fremover varetager rengøring 
af fællesarealer som trappeopgange,  festlokaler og 
de gæsteværelser, som beboerne kan leje. 

- Alle disse tiltag giver en større fleksibilitet og sikrer 
en pæn besparelse, som kommer de enkelte afde-
linger til gode. Når afdelingerne sparer penge et sted, 
bliver der jo mulighed for at investere i andre tiltag - 
og vi vil altid gerne høre ønsker fra beboerne, slutter 
Henrik Larsen.

Ejendomsfunktionær Jan Christensen foran Himmerlandsparken, 
hvor robotplæneklipperen er sat i drift.
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ØstrupØstrup

HvalpsundHvalpsund
GedstedGedsted

FjelsøFjelsø

AalestrupAalestrup

SimestedSimested

HvamHvam
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FORDELE VED AT BO I AARS BOLIGFORENING:

•   Huslejen dækker hele din boligudgift, bortset fra dit forbrug. Du betaler kun 
for det, du får!

•   Du får ingen ekstra udgifter, hvis toilettet går i stykker eller taget bliver utæt.

•   Du kan - hvis du har, eller får brug for det - søge om boligstøtte og indskudslån 
hos kommunen. Se mere på www.borger.dk

•   Fælles grønne arealer, bygninger, vandhaner, døre og lign. vedligeholdes af  
boligforeningen.

•   Du skal ikke tegne en bygningsforsikring - HUSK dog en indboforsikring!

•   Du kan få indflydelse på livet i boligforeningen, hvis du vælger at deltage  
i beboerdemokratiet.

Boliger til alle
Kontakt os og hør om dine muligheder

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


