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Gang i
beboerdemokratiet
I dette nummer af dit beboerblad kan du finde tid og sted for afdelingsmødet i din afdeling. Jeg er meget glad for, at vi nu igen
kan holde rigtige afdelingsmøder. Fællesskab er bare ikke rigtig
det samme, når det er formidlet gennem en skærm.
ALBOA består af 75 afdelinger, og samtlige afdelinger holder
ifølge planen afdelingsmøder i august og september. Afdelingsmødet er på mange måder grundstenen i vores beboerdemokrati. Det er her, man som beboer kan stille forslag, rejse debatter og selv stille op til bestyrelsen. For mange er det også en god
måde at få information om økonomien i afdelingen. Ofte er der
også information og snak om fremtidige planer for renoveringsarbejder i afdelingen. Alt det og meget andet kan man få mere
at vide om, hvis man møder op til afdelingsmødet.
Afdelingsmødet er også stedet, hvor du kan stille forslag. Det
er muligt for alle beboere at stille forslag til afdelingsmødet. Vi
har i denne udgave af BO MED lavet en skabelon, som du kan
anvende, hvis du ønsker at stille et forslag.
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Mødet er også et ritual. Det er den dag, vi der bor i samme afdeling, mødes for at opretholde og udvikle det fællesskab, som
vi er en del af. Og det er der heldigvis mange, der gør – nogle
steder kommer der få mennesker, andre steder kommer der
mange mennesker. Men fra tidligere år ved vi, at omkring 2000
mennesker årligt deltager i afdelingsmøderne. Beboerdemokratiet lever.

Michael Korsholm (ansvarshavende)
Martin Krabbe (redaktionssekretær)
tlf. 30 56 74 08
Poul Ankersen tlf. 26 87 48 13
Tekla Pryds
Lasse Bertelsen
Gorm Svane
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Og det skal det blive ved med. Et godt og levende fællesskab er
en central del af det almene dna. Jeg vil opfordre alle beboere
til at møde op til afdelingsmødet i deres afdeling. Corona skal
ikke have lov at kvæle vores beboerdemokrati. Som en beboer
sagde til mig engang: Gør noget ved din boligforening, før den
gør noget ved dig.

KONTAKT:
Alle skriftlige henvendelser vedrørende
bladet kan ske til boligforeningens kontor:
Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J
Tlf. 87 406 700
inside@alboa.dk
www.alboa.dk
Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke
tages som udtryk for ALBOAs officielle standpunkt. Gengivelse er tilladt med
kildeangivelse, medmindre andet er anført
- kontakt evt. Martin Krabbe.
Ret til ændringer forbeholdes.

Michael Korsholm
Formand

Af Martin Krabbe

Afdelingsmøder i
ALBOA 2021
I 2020 måtte ALBOA aflyse stort set al mødeaktivitet.
Det gjaldt også afdelingsmøderne, hvor der
samlet set er over 2000 deltagere årligt.
Men i 2021 er vi tilbage med 75 afdelingsmøder,
som finder sted i august og september.
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ALBOA var nødt til at aflyse alle afdelingsmøderne i 2020. Det var trist for beboerdemokratiet og
for livet, trivslen og fællesskabet i afdelingerne.
Men i år er vi – indtil videre – klar til at åbne
dørene for afdelingsmøderne. De fleste afdelingsmøder ligger i september, hvor forsamlingsforbuddet er ophævet.
På de følgende sider kan du se, hvor og hvornår der er afdelingsmøde i din afdeling. Du kan
også læse om, hvordan du stiller et godt forslag.
Og så har vi lavet en skabelon, som du kan bruge,
hvis du ønsker at stille et forslag.

•

Hvis du har et forslag, skal du sende det til
ALBOA. ALBOA skal have forslaget i hænde
senest 14 dage før mødet i din afdeling. Du
kan sende dit forslag til ALBOA eller via mail
til forslag@alboa.dk

•

En uge før mødet modtager du den endelige
dagsorden inklusive forslag i din postkasse.

Kastanje
r&
Kirsebæ
r
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•

Som beboer i en afdeling har du altid ret til
at møde op til afdelingsmødet. Alle myndige
i husstanden har ret til at deltage. Hver husstand har to stemmer til mødet.

Corona-situationen er usikker, og selvom det
tegner godt, så kan vi ikke udelukke, at der
kan opstå situationer, hvor vi vil være nødt til
at aflyse eller udsætte afdelingsmødet. I så
fald får du besked.
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MØDEPLAN FOR AFDELINGSMØDER I 2021
Afdeling
Nr.

Navn

Dato

Sted

001

Grundtvigsvej

man. 20.09.21

Beboerhuset Runde Gård

19.00

002

Højbjergparken

tors. 09.09.21

Selskabslokalet Frederiksparken

17.00

003

Runde Gård

tirs. 21.09.21

Beboerhuset Runde Gård

18.00

004

Frederiksparken

man. 06.09.21

Selskabslokalet Frederiksparken

17.00

005

Øster Alle

ons. 22.09.21

Beboerhuset Runde Gård

19.00

006

Hømosevej

tors. 16.09.21

Beboerhuset i Høvænget

17.00

007

Saralystparken II og III

tirs. 21.09.21

Selskabslokalet Saralyst Allé 43

19.00

008

Byvangen

ons. 15.09.21

Viby Folkebibliotek

19.00

009

Saralystparken I

tors. 23.09.21

Selskabslokalet Saralystparken 27

17.00

010

Lykkesholms Alle

man. 13.09.21

I lokalet ved vaskehuset

17.00

011

Vestergårdsparken

ons. 22.09.21

Viby Folkebibliotek

17.00

012

Grønnegården

ons. 01.09.21

Beboerlokalet, Skanderborgvej 243, kld.

19.00

013

Stenkildeparken

ons. 08.09.21

Viby Folkebibliotek

18.00

015

Dalvangen

tirs. 07.09.21

Selskabslokalet Frederiksparken

17.00

016

Høvænget

tors. 02.09.21

Beboerhuset i Høvænget

17.30

017

M. P. Hansensvej

tors. 16.09.21

Selskabslokalet Rundhøj 14

17.00

018

Ny Vestergårdspark I

tors. 09.09.21

Fælleslokalet Damagervej 9, kld.

17.00

019

Ny Vestergårdspark II

man. 06.09.21

Fælleslokalet Damagervej 9, kld.

17.30

020

Elverdalsparken

tors. 23.09.21

Selskabslokalet L.A. Ringsvej 52

19.00

021

Gartnervænget

ons. 08.09. 21

Selskabslokalet Tranbjergparken

19.00

022

Olaf Rudes Vej

fre. 10.09.21

Selskabslokalet L.A. Ringsvej 52

19.00

023

Rundhøj I

man. 13.09.21

Selskabslokalet Rundhøj 14

18.30

024

Søndervangen

man. 13.09.21

Basen, Søndervangen 34A

19.00

025

Rundhøj II

tors. 02.09.21

Selskabslokalet Rundhøj 14

19.00

026

Kjærslund

tors. 23.09.21

New York 1 & 2, Søndervangsskolen

19.00

027

Ny Vestergårdspark III

ons. 08.09.21

Fælleslokalet Myrholmsvej 12, kld.

18.00

028

Gyvelparken

tors. 02.09.21

Selskabslokalet Gyvelparken

17.00

029

Kærgårdsparken

man. 30.08.21

Solbjerg Forsamlingshus

17.00

030

Rundhøj Kollegiet

tirs. 14.09.21

I baren

17.00

033

Abildgade

tors. 09.09.21

Abildgården

17.00

034

Vårkjærparken

tirs. 07.09.21

Ravnsbjergkirkens mødesal

19.00

035

Kalkærparken

man. 20.09.21

Selskabslokalet Urmagertoften 25

19.00

036

Byagerparken

tors. 16.09.21

Egelundsparkens beboerhus, Byagervej 102

19.00

037

Vejlby Vest

man. 13.09.21

Beboerhuset Vest'n

19.00

038

Tranbjergparken

tirs. 07.09.21

Selskabslokalet Tranbjergparken

18:00

039

Hjulbjergvej

tirs. 31.08.21

Fælleshuset Hjulbjergvej

17.30

040

Håndværkerparken I

fre. 17.09.21

Selskabslokalet Urmagertoften 25

19.00

041

L. A. Ringsvej

man. 13.09.21

Selskabslokalet L.A. Ringsvej 52

17.00
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Afdeling
Nr.

Navn

Dato

Sted

042

Egelundsparken

tirs. 14.09.21

Beboerhuset Egelundsparken, Byagervej 102

19.00

043

Håndværkerparken II

ons. 08.09.21

Selskabslokalet Urmagertoften 25

19.00

044

Fiskergade

ons. 01.09.21

Fælleslokalet st. A

17.00

045

Håndværkerparken III

tirs. 21.09.21

Spisesalen

18:00

046

Hirsevænget

man. 13.09.21

Selskabslokalet Hirsevænget

19.00

047

Råhøjparken

man. 06.09.21

Fælleshuset, Råhøjparken 228

19.00

048

Virkelyst

tors. 02.09.21

Gyvelparken

14.00

049

Håndværkerparken IV

ons. 22.09.21

Fælleshuset Pottemagertoften 170

18.00

050

Beboerhuset P4

tors. 23.09.21

Beboerhuset P4

19:00

051

Rybo

tirs. 07.09.21

Ved postkasserne

17.00

052

Katrinebo

ons. 08.09.21

Fællesrummet Katrinebjergvej 128

17.00

053

Håndværkerparken V

tirs. 14.09.21

Beboerhuset P4

19.00

054

Bavnebakken

tors. 16.09.21

Fælleshuset, Bavnebakken 80

17.30

057

Ingerslev Boulevard

ons. 08.09.21

Ingerslev Boulevard 8, lejlighed ?

19.00

058

Damtoften

man. 20.09.21

I afdelingens fælleslokale

17.00

059

Generatoren

man. 20.09.21

Selskabslokalet Gyvelparken

17.00

060

Håndværkerparken VI

man. 06.09.21

Pottemagertoften 4

19.00

061

Stavtrup Vænge

tirs. 07.09.21

Fælleshuset stavtrupvej 101

19.00

062

Absalonsgade

man. 06.09.21

I vagtstuen

17.00

063

Bøgeskovparken

man. 06.09.21

Fælleshuset, Bøgeskovparken 113

18.00

064

Børupvænget

tirs. 21.09.21

Selskabslokalet Børupvej

19.00

065

Skejbyparken bofællesskab

tors. 16.09.21

Afdelingens fælleshus

19.00

066

Håndværkerparken VII

tors. 09.09.21

Beboerhuset P4

19.00

067

Kunneruphøj

tirs. 31.08.21

Beboerlokalet, Bavnebakken 80

17.30

068

Holme Parkvej

tirs. 31.08.21

Afdelingens fælleshus

17.00

069

Håndværkerparken VIII

tirs. 14.09.21

Afdelingens fælleshus

19.00

070

Jegstruphøj

tors. 16.09.21

Afdelingens fælleshus

17.00

071

Porskær

tirs. 07.09.21

Afdelingens fælleshus

14.00

072

Klokkeblomstvej

tors. 23.09.21

Fælleshuset, Klokkeblomstvej

17.00

073

Frisenholt +55

tirs. 14.09.21

Afdelingens fælleshus

19.00

074

Frisenholt familieboliger

tors. 02.09.21

Afdelingens fælleshus

19:00

076

Engelundsvej +55

tors. 09.09.21

Fælleshuset, Engelundsvej 230

17.00

077

Hvidmosegård

man. 27.09.21

Afdelingens fælleshus

17.00

078

Engelundsvej familieboliger

tirs. 21.09.21

Fælleshuset, Engelundsvej 230

18.00

079

Pilevangen

tors. 23.09.21

Fælleshuset

17.00

080

Salamanderparken

man. 20.09.21

Fælleshuset Salamanderparken

19.00

081

Svaneparken

tirs. 14.09.21

Fælleshuset

18.00

082

Bofællesskabet Stenhøj

tirs. 14.09.21

Bofællesskabets Fælleshus, Beder

17.00
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Tidspunkt

Sådan stiller du et
godt forslag på dit
afdelingsmøde
Har du et ønske om, at noget skal ændres i din afdeling?
Så lav et forslag til det årlige afdelingsmøde.
Her kan du læse, hvordan du gør.
Gode råd til et godt forslag
Hvis du er usikker på, hvordan du stiller et godt
forslag, så fortvivl ikke. Vi har nemlig samlet
en række gode råd, som kan hjælpe dig med at
skrive et forslag, der kan komme til afstemning
på mødet.
1. Formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal
kunne forstå, hvad forslaget går ud på.
2. Forslaget skal være skrevet så præcist og entydigt, at man kan stemme JA eller NEJ til det.
3. Skriv hvorfor du stiller forslaget - Hvorfor
mener du, at de andre beboere skal stemme
JA til dit forslag?
4. Hvis et forslag koster noget, skal prisen
oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der
træffes beslutning på et afdelingsmøde.

Snart ruller afdelingsmøderne henover ALBOAs
75 afdelinger. Det årlige afdelingsmøde er din
mulighed for at være med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i din afdeling.
Det er nemlig på afdelingsmødet, at I vedtager
afdelingens budget og beslutter regler for vedligeholdelse og fornyelser. Og det er også her, at
din stemme kan blive hørt – og det gør du helt
konkret ved at stille et forslag på afdelingsmødet.

Et forslag kan for eksempel lyde således:
”Jeg foreslår, at det skal være tilladt at holde en hund
per bolig i afdeling xx. Jeg synes, at det er en god ide,
fordi hunden er godt selskab - og så er den en god investering i forhold til sundhed og social kontakt”.

Hvad kan du foreslå?
Det er ikke muligt at ændre på ejendomskatten.
Det er heller ikke muligt at ændre på, om der
skal være renovation i jeres afdeling eller ej. Men
ellers eksisterer der som sådan ingen grænser.
Du kan for eksempel foreslå, at det skal være
lovligt at holde husdyr i afdelingen, at alle opgangsdøre skal males i en særlig farve, eller en
ændring i vasketiderne.

Husk desuden at skrive dit navn og adresse på
forslaget. På modstående side har vi lavet en
skabelon, som du kan anvende. Du kan eventuelt
udfylde, affotografere og så sende forslaget til
forslag@alboa.dk

Du kan godt stille et forslag, selvom du ikke
møder op til afdelingsmødet. Men det er en god
ide at møde op for at præsentere og uddybe dit
forslag forud for afstemningen.

Initiativ
& Ideer
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Afstemning

Jeg/vi foreslår det, fordi …

Forslagsstiller

Økonomi

Jeg/vi foreslår, at vi…

Begrundelse

Forslag om

Forslag til afdelingsmøde
i afdeling

Hvad koster det? Hvad betyder det for huslejen?

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på mig/os, der stiller forslaget

Dato

Fakta

Mulig uddybning, link eller lignende.

9

Beboerarrangementer – ALBOA plus

Rundvisning på MOMU:

Magt i Oldtiden
Søndag den 27. juni klokken 13.15
Magt kommer ikke bare af sig selv. På denne rundvisning gennem MOMUs oldtidsudstillinger, rejser du
bagud i tiden for sammen med museets dygtige guider at finde arnestedet for magten i Danmark. Hør om
Margrethe I’s konsolidering af magten i sit storrige. Hvorfra hun får magten, og hvordan Danmark bliver
samlet i vikingetiden. Kom tæt på de store offerfund fra Illerup Ådal, Grauballemandens ofring som en
magtdemonstration og jernalderens mange krige, og lær mere om hvordan bronzealderens gravhøje er
et udtryk for brug af magt. Og ikke mindst, hvor al den magt kommer fra? Hvad satte egentlig gang i hele
denne gigantiske magtintrige, som trækker spor helt op til vores liv?
Vi har plads til 20 deltagere. Rundvisningen tager en time. Vi mødes lige inden for indgangen.

Stik til søs i
fantasien på Aarhus
Søfartsmuseum
Søndag den 4. juli klokken 13.30
Få et unikt indblik i liv og historie på
verdenshavene i almindelighed og på Aarhus
Havn i særdeleshed, når ALBOA plus inviterer
ombord på Aarhus Søfarts Museum.
Rundvisningen tager cirka en time. Herefter byder Søfartsmusset på smørrebrød & drikkevarer,
som er gratis for deltagerne i rundvisningen.
Vi har plads til 30 mennesker. Adressen er
Hvensgade, Pier 3 – Museet har til huse i 14 containere – kig efter flagene. Parkér eventuelt ved
grillbaren Havnens Perle og gå resten af vejen.

Om ALBOA plus
Gratis og unikke oplevelser i fællesskab – vi kalder det ALBOA+
Trivsel og fælleskab er er centrale værdier for ALBOA. Og det er
ikke bare noget, vi siger. Vi stræber efter hvert år at arrangere
15-18 begivenheder, som du som beboer i ALBOA kan deltage i.
Tilmelding:
Tilmeldingen åbner mandag den 21. juni klokken 18.00.
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Maksimalt to
pladser per husstand. Al tilmelding sker via ALBOAs hjemmeside:
www.alboa.dk/alboaplus
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Rundvisning
på AROS:

Få et
frisk blik
på Afrika
Lørdag den 10. juli
klokken 13.30

Ud fra mediedækningen skulle man ikke tro det, men Afrika er andet end hungersnød og borgerkrig. Det kan du forvisse dig om, hvis du besøger udstillingen ’This is not your Africa’ på
kunstmuseet ARoS. ALBOA inviterer på rundvisningen i udstillingen. Efter endt rundvisning
er du fri til at opleve museet på egen hånd.
Vi har plads til 20 mennesker. Rundvisningen tager cirka en time. Vi mødes inde i ARoS ved
billetsalget.

Rundvisning på
Naturhistorisk
Museum
Søndag den 8. august klokken 13.30
Oplev den smukke universitetspark og et af Aarhus
mest hyggelige museer. Naturhistorisk Museum
har brugt coronapausen til at lave en opgradering
af flere af sine udstillinger. Vi får en rundvisning.
Vi har plads til 25 deltagere. Rundvisningen tager
en time. Vi mødes ved billetsalget.

Generel information om arrangementer i ALBOA plus
Coronasituationen er stadig usikker. Alle arrangementer kan blive skåret ned i størrelse eller
helt aflyst afhængig af, hvordan smitten udvikler sig. Sker det, vil vi give dig besked.
Vi beder dig selv være opmærksom på regler med hensyn til coronapas og lignende
foranstaltninger.

11

Tekst og foto: Martin Krabbe

Vild med vilje
i ALBOA
Sommeren er over os, og det har ALBOAs
beboere mange steder benyttet sig af.

Mange beboere har haver eller altankasser, hvor
de grønne fingre kan finde afløb, men flere steder er beboere også gået løs på fællesområderne,
hvor der er anlagt nye bed, plantet blomster og
planter. I Håndværkerparken har en gruppe
samlet sig under mottoet ’Vild med vilje’. En af
gruppens deltagere er Åse Breitenstein, som har
boet i området siden 1994.
”Vi er en gruppe af beboere, som arbejder for
at gøre vores boligområde lidt grønnere og lidt
mere herligt. Vi har indgået i dialog med vores
ejendomsfunktionærer og de gartnere, som
holder vores fælles grønne områder. Og på den
baggrund har vi altså fået lov til at plante blomster på områder, som tidligere bare var græs.”

Her er det perlehyacint, som er plantet i en smal rabat.

”Vi har kæmpemæssige arealer, som bare
bliver plæneklippet. Det er grønne ørkener, hvor
biodiversiteten er minimal. I min afdeling er
der meget lidt variation i vegetationen – vi har
ahorntræer, lidt æbletræer og et par japanske
kirsebærtræer, som ikke bærer bær. Af hække
er der kun bøgehæk, ligusterhæk og lidt uægte jasminhæk. Det er ikke fordi, der skal være
brændenælder overalt, men der kunne sagtens
være meget mere forskelligt. Jeg bliver frygtelig
ked af, når det hele er sten og fliser og græsgrønt.
Jeg synes, vi skal have nogle flere farver og mere
biodiversitet ind i Håndværkerparken.”

Grønne ørkener
Flere steder i Håndværkerparken har beboerne
altså selv opgravet dele af græsplæner for at
plante blomster og lave bede, og der er nok at
tage fat på, mener Åse Breitenstein.

At så et frø
Gruppen har nedsat sig og opildner hinanden
til at deltage og gøre noget ved det. Et opslag på
Facebook har allerede sikret op mod 200 påskelilje-løg, som gruppen vil udplante til efteråret.
Gruppen arbejder på den lange bane, fortæller
Åse Breitenstein.
”Vi er en ny bevægelse, og det kommer til at
tage tid. Og det er også vigtigt for mig at sige, at
vi går en behersket vildere vej. Vi vil gerne gøre
os nogle erfaringer, inden vi tager vilde skridt.
Sådan er det, når man sår et frø – man ved
ikke, om det bliver til noget, men man gør det jo
alligevel.”

Åse Breitenstein har plantet påskeliljer på
Håndværkerparkens fællesarealer
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Kammertonen
er bedre!
Den hårde tone bekymrer ALBOAs
ejendomsfunktionærer.

Vicevær
& Varmet

Af Betina Højmark

Blandt ALBOAs frontpersonale – ejendomsfunktionærerne, er der en voksende bekymring. Den
hårde tone er blevet en stor del af arbejdsdagen.
Det er desværre beboere, der har taget den hårde
tone i brug og kan virke truende i deres adfærd.
Tillidsmand Jimmi Lytje hører det fra sine kolleger, men har også mærket det på egen krop.
”Vi der arbejder i ALBOA er glade for kontakten til beboerne, men det dur altså ikke, at mange af os får ondt i maven, fordi vi frygter at møde
en bestemt beboer, der taler grimt til os.”

det naturligvis ikke sammen. Beboerne er ikke
personalets arbejdsgivere, det er ALBOA. Det er
et stigende problem på sociale medier og i samfundet, at tonen er blevet hård. Det mærker de
fleste, der arbejder i et servicejob. I det seneste
år er der opstået mange frustrationer på grund
af Coronavirussen: Vi skal arbejde hjemme, og
vores børn har været i hjemmeskole. Samtidig
har vores øvrige sociale liv været begrænset. Naboen og overboen er måske også hjemme, og der
er mere larm, fordi vi er flere samlet i ejendommen. Det tærer naturligvis på de fleste.
Vi skal alle være trygge og have det godt, hvor
vi bor og arbejder. Så lad os sammen hjælpes ad
med at holde kammertonen, så bliver ALBOA et
endnu bedre sted at være.

ALBOA er arbejdsgiver
De beboere der har en hård tone overfor personalet, mener ofte, at de har ret til at diktere,
hvad der skal udføres af arbejde. Sådan hænger
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Fuldmånesang i
Håndværkerparken
En gang om måneden – når månen er
allerstørst – mødes en snes beboere ved søen i
Håndværkerparken for at synge til fuldmånen.

Traditionen begyndte for over tre år siden, fortæller Inger Lodberg, som i sin tid tog initiativ til
fuldmånesangen.
” Jeg har altid godt kunnet li at synge, og jeg
kan også godt li at mærke fællesskab. Jeg synes,
det er vigtigt, så jeg vil gerne være med til at
skabe det. Og kunne man så kombinere sang og
fællesskab, så var min lykke jo gjort. Jeg spurgte
omkring mig, og jeg fik et par stykker med, og
siden da er det vokset til en lille, fast tradition,
som trækker 10-20 mennesker af huse.”
I begyndelsen fandt fællessangen sted på en
fast dato hver måned, men efterhånden opstod
ideen om at knytte fællessangen til fuldmånen.
”Vi er virkelig ikke særlig okkulte, men mange
aftensange har en dejlig, mørk og melankolsk
klang, og månen optræder i mange sange, så vi
blev enige om, at det kunne være sjovt at synge
under fuldmånen. På den måde følger vi også en
lidt anden cyklus end kalenderens, og så er der
jo et spændingsmoment i, om månen nu også
viser sig. Ydermere er vi jo heldige at have en flot
sø, som vi kan synge ved.”

De næste datoer for
fuldmånesangen er:
• 24/6
• 23/7
• 22/8
Altid klokken 20.30
ved søen for enden af
Pottemagertoften.

Blodmåne gav rekord
Rekorden for deltagelse var i juni 2018, da der
var tørke og en gigantisk blodmåne, fortæller
Inger Lodberg.
”Den dag var vi over 50 mennesker. Til hverdag er vi 10-20 mennesker afhængig af vejret.
Vi mødes hele året rundt, uanset om det regner
eller er tåget. Vi har også sunget inde i et affaldsskur.”
Håndværkerparken har et stærkt, lokalt fællesskab og et aktivt beboerhus, og fuldmånesangen er bare et blandt mange initiativer, fortæller
Inger Iodberg.
”Vi gør det grundlæggende, fordi det er sjovt,
og fordi man bliver glad af at synge. Det giver en
følelse af sammenhæng og fællesskab. Min erfaring er, at det synge sammen og at høre historier
sammen, det kan noget, som vi som mennesker
har grundlæggende brug for. Der kommer altid
nogen, som ikke synger med eller synger meget
lidt med. Og det er helt ok.”
Gruppen mødes helt året rundt uanset vejrliget. Selve seancen tager 15-20 minutter. Der er
altid hunde med, og alle er velkomne. Begivenheden bliver annonceret på Håndværkerparkens
Facebook-side.
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ALBOA åbner igen
for udlejning af beboerhuse,
gæsteværelser og selskabslokaler
– men først fra mandag den 2. august
ALBOA har besluttet, at det fra mandag den 2.
august igen skal være muligt at leje beboerhuse,
gæsteværelser og selskabslokaler.
ALBOA ville i sagens natur gerne kunne åbne
tidligere, men det er ALBOA, der har ansvaret
for driften, og således for at brug af fællesarealer,
beboerlokaler, igangsætning af aktiviteter sker
forsvarligt i forhold risikoen for smittespredning
og i forhold til overholdelse af forsamlingsforbuddet. ALBOA kan ikke sikre, at især forsamlingsforbuddet overholdes. Derfor åbner ALBOAs
lokaler først på almindelig vis, når forsamlingsloftet helt forsvinder. Altså fra mandag den 2.
august.

Siden fredag den 14. maj har det været muligt at
reservere lokaler på mitALBOA. Men altså først
fra og med mandag den 2. august og frem.
Der vil være aktiviteter i nogle beboerhuse inden
2. august. Disse aktiviteter er altid sat i gang og
styret af en medarbejder fra ALBOA.

For alt ovenstående gælder, at Coronasituationen stadig er usikker og kan udvikle sig
på nye måder. Vi må derfor tage forbehold for
yderligere nedlukninger og forsamlingsforbud.

Kvarterhuset Basen i Søndervangen er et af de steder, som
fra mandag den 2. august igen åbner for udlejning.

Smil
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Meld dig til ALBOAs
store bocciastævne!
Nu har du mulighed for at få en dejlig
dag med boccia, mad og gode naboer.
ALBOA inviterer nemlig til det årlige bocciastævne,
som finder sted:

lørdag d. 21. august fra kl. 10.00 til cirka 15.30
Stævnet foregår ved fælleshuset i Høvænget, Viby.
Udover mulighed for at kaste med kugler og forsøge at ramme
grisen, tilbyder vi både morgenmad og frokost til deltagerne.
Alle beboere i ALBOA er meget velkomne.
Tilmelding sker på telefon 86 14 80 84
eller ved at udfylde talonen nedenfor og sende den til:
Kjeld Baarstrøm, Hømosevej 24, 8260 Viby.
Der skal være tre deltagere per hold.
Vi serverer morgenmad fra kl. 9.15-10.15 samt frokost.
Hvis du og dit hold ønsker morgenmad, skal du angive det ved
tilmeldingen. Husk at angive kontaktperson.
Sidste tilmelding er lørdag den 31. juli 2021.

Tilmelding
Denne kupon udfyldes og afleveres/sendes til:
Kjeld Baarstrøm, Hømosevej 24, 8260 Viby J – senest lørdag den 31. juli.
Holdnavn:
Kontaktperson:
Ønsker I morgenmad, sæt X:

alboa.dk

