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Velkommen til 2016 og årets første nummer af Magasinet PLUS. I dette
nummer har vi valgt at sætte særligt fokus på flygtningekrisen, som faktisk
kan mærkes helt ind i Plus Bolig.
Aalborg er den kommune i Danmark, som for tiden modtager flest flygtninge.
Kommunen gør en stor indsats for, at flygtningene bliver integreret på en god
måde. Det sker blandt andet ved, at flygtningene ikke bliver klumpet sammen
i en ghetto, men derimod helst kommer til at bo blandt danske naboer fx i Plus
Bolig. Vi har som ansvarligt boligselskab et godt samarbejde med kommunen
om den opgave.
I dette nummer af Magasinet PLUS kan du møde nogle af de flygtninge, som
allerede er flyttet ind i en lejlighed i Plus Bolig. Og du kan møde nogle af de
beboere i Plus Bolig, der har fået flygtninge som naboer.
Verden er lige nu vidne til en af de mest alvorlige flygtningekriser nogensinde.
Midt i krisen er det utroligt opløftende at læse om de gode eksempler på,
hvordan flygtningene bliver positivt modtaget i Plus Bolig. Det er i alles
interesse, at flygtningene bliver godt integreret, og gode naboer er vigtige
for, at flygtningene hurtigt kan blive en positiv del af det danske samfund.
God læselyst!
Henrik Thomsen
Direktør i Plus Bolig
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Gurli Joensen er koordinator for
modtagelsen af flygtninge i
Aalborg Kommune.

Flygtninge til Aalborg

Flere flygtninge
i Plus Bolig
Verden oplever lige nu den største flygtningekrise siden
2. verdenskrig, og det kan også mærkes i Plus Bolig.

F

or første gang i mange år kommer der nu flygtninge til
Aalborg Kommune, og et mindre antal af de flygtninge,
som Aalborg tager imod, kommer til at bo i Plus Bolig.
De første flygtninge flyttede allerede ind i boligselskabet
for mere end et år siden.
”Det kan tydeligt mærkes, at kommunen på det seneste
har fået brug for boliger til flygtninge. Siden sommeren
2014 er der flyttet flygtninge ind i flere af vores
afdelinger,” siger Birgitte Ljørring, der er udlejningsassistent
i Plus Bolig.
Hun vurderer, at der i alt i løbet af det seneste halvandet år er flyttet flygtninge ind i 15-20 lejligheder i forskellige afdelinger af Plus Bolig. De fleste
kom i efteråret 2014, mens der kun flyttede et mindre antal ind i løbet af
2015.
Ifølge Birgitte Ljørring har modtagelsen af flygtningene i Plus Bolig indtil
videre været ganske uproblematisk.
”Vi har ikke oplevet problemer af nogen art. Det er vores klare indtryk, at det
er gået ret godt i de afdelinger, hvor der er flyttet flygtninge ind. Det er nok
fordi, at vores beboere har været gode til at tage imod de nye naboer,” siger
Birgitte Ljørring.
En stor opgave
Når flygtningene kommer til Aalborg, har de fået asyl i Danmark. Det
betyder, at de danske myndigheder har undersøgt, at der er tale om
flygtninge, som opfylder kravene til at få asyl.
Omkring halvdelen af de flygtninge, der kommer til Aalborg i disse år, er fra
Syrien. Den næststørste befolkningsgruppe er flygtninge fra Eritrea.
Når flygtningene har fået asyl i Danmark, bliver de fordelt rundt til landets
kommuner, som herefter har ansvaret for, at de bliver integreret på en god
måde i det danske samfund.
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Det er Udlængestyrelsen, der fordeler flygtningene. Aalborg modtog 49
flygtninge i 2014, 587 flygtninge sidste år, og i løbet af 2016 kommer der
yderligere 855 flygtninge til kommunen.
Det er en stor opgave for kommunen, der forinden slet ikke har modtaget
nye flygtninge i omkring ti år.
”Vi vil gerne have, at flygtningene så hurtig som muligt bliver en positiv del
af kommunen, og det sker bedst, hvis de kommer til at bo i en permanent
bolig fx i et boligselskab som Plus Bolig,” siger boligkoordinator Lone Jacobi
fra boliganvisningen hos Aalborg Kommune.
For dyre boliger
Ifølge reglerne har kommunen anvisningsret til hver fjerde lejlighed, som
bliver ledig i Plus Bolig og i byens øvrige almene boligselskaber. Det
betyder, at kommunen har mulighed for at bruge hver fjerde ledige lejlighed
i boligselskaberne til flygtninge eller andre borgere, der akut mangler en
bolig.
Indtil videre har det dog kun været en mindre del af de ledige lejligheder i
Plus Bolig, som kommunen har kunnet bruge til flygtninge.
”Flygtningene er ofte enlige mænd, og de bor på helt almindelige vilkår og
betaler selv indskud og husleje af deres integrationsydelse. De har ikke ret
mange penge, og de fleste af lejlighederne i Plus Bolig og de andre boligselskaber er simpelthen for dyre i forhold til, hvad flygtningene kan betale,”
siger Lone Jacobi.
Ifølge tal fra Aalborg Kommune er det lykkedes at finde permanente boliger
i byens boligselskaber til godt halvdelen af de flygtninge, der er kommet til
kommunen siden 1. juli 2014.
”I begyndelsen kunne vi godt følge med og finde permanente boliger til alle,
men det kan vi ikke længere,” siger konsulent i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gurli Joensen, der er koordinator for modtagelsen af
flygtninge i Aalborg Kommune.

Der kommer mange flygtninge til Danmark i disse år. Også til Aalborg, der
efter en årrække som såkaldt 0-kommune, nu igen modtager flygtninge.
I 2014 modtog Aalborg 49 flygtninge, i 2015 kom der 587 flygtninge og
i 2016 skal kommunen efter planen tage imod 855 flygtninge.
Aalborg Kommune anslår, at der indtil videre er flyttet 300-350 flygtninge – enlige og familier – ind i lejligheder i de almene boligselskaber i
kommunen. Resten bor fortrinsvis i midlertidige gennemgangsboliger,
indtil der kan findes ledige og egnede permanente boliger.
Omkring 50 procent af flygtningene i Aalborg er fra Syrien – 35 procent
er fra Eritrea.

855

587
”Der er flyttet flygtninge
ind i 15-20 lejligheder
i Plus Bolig.”
Vil gerne integreres
På grund af den akutte mangel på egnede boliger i boligselskaberne, har
kommunen været nødt til at omdanne blandt andet det tidligere Kærby
Hvilehjem, en fløj på Hals Hotel og snart også Park Hotel i Aalborg til
såkaldte ”gennemgangsboliger” til flygtningene.
”Men der er kun tale om midlertidige boliger, hvor flygtningene skal bo,
indtil vi kan finde permanente boliger typisk i boligselskaberne, som de
kan flytte ind i,” siger hun.
Aalborg Kommune tror på, at integrationen fungerer bedst, når en
flygtning bor blandt danskere, og derfor prøver kommunen, så godt det
kan lade sig gøre, at sprede flygtningene, så det ikke kun er få afdelinger
i et boligselskab, der modtager alle flygtninge.
”Vi oplever, at flygtningene meget gerne vil integreres. De er generelt
hurtige til at lære dansk, og de vil gerne møde deres danske naboer og
blive en del af samfundet,” siger Gurli Joensen.

Flygtninge i Farsø og Støvring
Det er ikke kun i Aalborg, der kommer flere flygtninge. De to nordjyske
kommuner Vesthimmerland og Rebild modtog sidste år hver omkring
100 flygtninge. I år kommer der efter planen yderligere 171 flygtninge til
Vesthimmerlands Kommune og 157 flygtninge til Rebild Kommune.
I Vesthimmerlands Kommune er Ove Flak formand for Farsø Boligselskab,
som administreres af Plus Bolig:
”Vi kan endnu ikke mærke, at der er kommet flere flygtninge til

49

2014 2015 2016
kommunen. Der er flygtninge, som bor i boligselskabet, men ikke flere
end tidligere,” siger Ove Flak.
Heller ikke i Støvring Boligselskab i Rebild Kommune kan man mærke, at
der er kommet flere flygtninge til kommunen.
”Kommunen har ikke haft brug for at placere flygtninge hos os.
Det skyldes formentlig, at der i andre dele af kommunen faktisk er en
del ledige boliger, som de har kunnet bruge,” siger Thorkild Bækkelund,
som er formand for Støvring Boligselskab, der også administreres af
Plus Bolig.
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Afdelingsformænd:

Bank på døren
hos flygtningene

Jytte Tofte er formand for en af
de afdelinger, hvor der allerede er
flyttet flygtninge ind.

+ + + + + +

Det er altid en god ide at tage godt
imod nye naboer, og det gælder også,
hvis den nye nabo er en flygtning.
+ + + + + +
Giv en kop kaffe og måske en hjælpende hånd, hvis der er flyttet en
flygtning ind i din afdeling. Sådan lyder rådet fra formændene i nogle af
de afdelinger i Plus Bolig, som allerede har fået flygtninge som naboer.
”Det må være i alles interesse, at også flygtninge, der kommer til at bo i
Plus Bolig, føler sig godt modtaget, så de kan blive en positiv del af den
afdeling, de bor i,” siger Jytte Tofte, der er formand for Plus Boligs afdeling
45 på Hellevangen/Beatesmindesvej i Gug.
”Hvis der flyttede en flygtningefamilie ind som mine naboer, så ville jeg
gå ind og banke på og sige velkommen,” siger hun.
Har ikke hørt om problemer
Afdelingen er Plus Boligs største med i alt 366 boliger. Jytte Tofte har
kendskab til, at der er flyttet nogle få flygtninge ind i afdelingen, men
selvom hun er formand, ved hun ikke præcist hvor mange, det drejer sig
om.
”Bestyrelsen får ikke direkte besked, når der flytter en flygtning ind i
afdelingen. Vi får navnene på nye beboere, men et udenlandsk klingende
navn betyder jo langtfra, at det er en flygtning. Så vidt jeg ved, bor der i
vores afdeling indtil videre en enkelt eller to familier, der er flygtninge fra
Syrien,” siger Jytte Tofte.
Hun medgiver, at hendes budskab om at tage godt imod flygtninge kan
være nemmere sagt end gjort. Det kan fx være lidt svært at kommunikere,
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hvis den nye nabo ikke taler dansk endnu, eller det kan måske også virke
som om, at de nye naboer helst holder sig for sig selv.
”Det er altid en god ide at tage godt imod nye naboer, og det gælder også,
hvis der flytter en flygtning eller en flygtningefamilie ind. Jeg tror desuden,
at det vil kunne tage eventuelle problemer i opløbet, hvis vi fra starten
sørger for at få dem med i fællesskabet i afdelingen,” siger Jytte Tofte,
som understreger, at hun ikke har hørt om nogen problemer i relation til
flygtningene i sin egen afdeling.
Holder sig lidt for sig selv
Det har man heller ikke i afdeling 30 på Tove Ditlevsens Vej, som er den
afdeling i Plus Bolig, hvor der bor flest flygtninge. De fleste kom i
efteråret 2014, da Aalborg Kommune brugte sin anvisningsret til at placere
flygtninge fra Syrien i otte af de mange lejligheder, der dengang var ledige,
efter at afdelingen netop var blevet renoveret.
”Flygtningene skaber absolut ingen problemer hos os i dagligdagen,” siger
afdelingsformand Lasse Rosenlund.
Når der flytter nye beboere ind på Tove Ditlevsensvej, tager to medlemmer
fra bestyrelsen altid på besøg og byder velkommen, og på den måde, har
Lasse Rosenlund mødt og hilst på de fleste flygtninge i afdelingen.
”De er søde og venlige men holder sig måske lidt for sig selv. Det er jo
faktisk lidt en skam,” siger han.

Han nævner, at der fx ikke var nogle flygtninge med, da der blev holdt
afdelingsmøde i september.
”Som andre beboere bør de også være en del af de beslutninger, der tages
i afdelingen. Måske kan vi gøre det tydeligere for dem næste gang, at det
er vigtigt, at de deltager i beboerdemokratiet,” siger Lasse Rosenlund.
Han er meget, meget flink
Der er også flyttet en flygtning ind i afdeling 64 Clementshus i Hasseris,
som er en af de mindste afdelinger i Plus Bolig.
”Han er en utrolig sød og rar mand,” siger afdelingsformand Jeanne
Dyrskjøt, om den syriske flygtning, der flyttede ind i en af afdelingens 12
boliger for lidt mere end et år siden:
”I begyndelsen hilste vi kun på hinanden, når vi mødtes på trappen, og han
sagde ikke så meget. Men nu hvor jeg har lært ham at kende, er vi blevet
gode naboer. Han er meget, meget flink.”
Da Jeanne Dyrskjøt alligevel skulle have nogle naboer til middag ikke lang
tid efter, at den syriske flygtning var flyttet ind, bankede hun på og
inviterede ham med. Og det blev en rigtig hyggelig aften, husker hun.
”Siden er han kommet til mig, når han har brug for hjælp eller skal have
forklaret et brev. Og jeg har sørget for at tage ham med til vores
sommerfest og til beboermøder. Jeg vil gerne hjælpe ham med at blive
integreret, og jeg er glad for ham som nabo,” siger hun.

”Det er vigtigt, at
flygtninge bliver en
positiv del af den
afdeling, de bor i,”siger
afdelingsformand
Jytte Tofte.

Bank altid på og
byd velkommen,
når der kommer nye
naboer, lyder rådet
fra Jytte Tofte.
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Gode naboer
er vigtige
for flygtninge
Aalborg Kommune håber, at beboere i Plus Bolig og andre boligselskaber
vil tage godt imod, hvis en flygtning flytter ind i den afdeling, hvor de
bor. Naboerne spiller nemlig en nøglerolle, for at flygtninge kan blive godt
integreret i det danske samfund, lyder det fra kommunen.
”Det er vigtigt, at flygtninge, der kommer til Aalborg, hurtigt bliver en del
af det lokale liv, og der kan gode naboer gøre en stor forskel,” siger Ken
Nielsen, der er frivillighedskonsulent i Aalborg Kommune og arbejder med
at få de flygtninge, som kommer til byen, til at blive integreret så godt
som muligt.
Efter en del år uden nye flygtninge, har Aalborg fået ansvaret for at
modtage og integrere flygtninge igen. Sidste år kom der 587 flygtninge,
og i år vil der efter planen komme yderligere 855 flygtninge, der får asyl i
Danmark, til kommunen.
En kop kaffe
En stor del af de flygtninge, der foreløbigt er kommet til Aalborg, er blevet
anvist en lejlighed i et boligselskab i kommunen herunder også i Plus
Bolig.
”Det er en god løsning, for de har langt større chance for at blive integreret
i byen og lokalsamfundet, hvis de bor blandt helt almindelige
aalborgensere,” siger Ken Nielsen.
Hvis man skulle få en flygtningefamilie som nabo i sin afdeling i Plus
Bolig, så er det Ken Nielsens råd, at man betragter dem som en hvilken
som helst anden ny nabo.
”Tag kontakt til dem og inviter dem på en kop kaffe. Selvom man kan have
lidt naturlig berøringsangst i forhold til bare at banke på og sige hej, så
skal man ikke holde sig tilbage. Det er vores erfaring, at de fleste
flygtninge har et stort ønske om at lære danskere at kende,” siger han.
Helt banale ting
Det vil også være godt, hvis man som nabo er ekstra opmærksom på, at
flygtningene kommer med til arrangementer og aktiviteter i afdelingen.
Det kan være, at der er brug for en ekstra påmindelse, eller lidt hjælp til at
forstå, hvordan tingene hænger sammen.
”Inddrag dem gerne, når der skal arrangeres fastelavnsfest eller sættes
telt op til sommerfesten. Det er sådan nogle helt banale ting, det drejer
sig om,” siger Ken Nielsen.
Alle flygtninge i Aalborg kommer på et særligt introduktionsforløb, hvor
de blandt andet lærer om danske traditioner og kultur og om, hvordan fx
foreningslivet fungerer. Og når de flytter ind i en bolig, får de også hjælp til
at forstå, hvordan tingene foregår i den afdeling, hvor de skal bo.
”Herefter er det vores håb, at flygtningene får nogle gode relationer til
naboerne og bliver en del af lokalsamfundet. Derfor er det meget, meget
vigtigt med gode naboer,” siger Ken Nielsen.
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Ken Nielsen arbejder med at
få nye flygtninge til at blive
integreret i Aalborg.

”Flygtninge har et stort
ønske om at lære
danskere at kende.”
Hvis din nabo er flygtning
Her er nogle gode råd til at være en god nabo:
+ Betragt den nye nabo som en hvilken som helst anden ny nabo.
+ Tag selv kontakt og inviter på en kop kaffe.
+ Tilbyd din hjælp – hold dig ikke tilbage.
+ Husk at inddrage flygtninge i arrangementer i afdelingen.

Syrisk
madaften
i Vejgaard

Duften fra de fremmede krydderier, den arabiske kyllingeret i ovnen og
risretterne i gryderne, breder sig fra køkkenet og ind til de dækkede borde i
fælleshuset i Plus Boligs afdeling på Tove Ditlevsens Vej.
Aref Yahya Asman er sammen med en håndfuld af sine syriske naboer og
venner i fuld gang med at tilberede maden til aftenens store middagsbuffet.
Også nogle af de danske naboer hjælper til i køkkenet. En af dem er Jacob
Møller, som sammen med Aref Yahya Asman har arrangeret den syriske
madaften. Han er lettet over, at cirka 50 voksne og børn fra afdelingen er
mødt frem.
”Jeg må indrømme, at jeg har været lidt bange for, at der ikke ville komme
ret mange. Men opbakningen er heldigvis god, og det er bare dejligt,” siger
Jacob Møller.
På flugt fra Islamisk Stat
De to nyrenoverede højhuse på Tove Ditlevsens Vej udgør den afdeling i
Plus Bolig, hvor der er flyttet flest flygtninge ind i det seneste års tid.

Stemningen var god og snakken
gik lystigt, da Jacob Møller og
flygtningen Aref Yahya Asman
inviterede naboerne på syrisk mad
og dansk hygge i fælleshuset.
Da renoveringen af afdelingen blev afsluttet i efteråret 2014, var der
mange ledige lejligheder, og Aalborg Kommune valgte at udnytte sin
anvisningsret til at placere flygtninge fra Syrien i otte af lejlighederne.
Og i sommer kom også 33-årige Aref Yahya Asman til.
”Jeg er glad for at bo på Tove Ditlevsens Vej, og jeg er meget lykkelig for,
hvordan Danmark har taget godt imod mig. Det må du altså huske at skrive,”
siger han.
Aref Yahya Asman er kurder og er flygtet fra præsident Assads brutale
regime og fra terrorbevægelsen Islamisk Stat, som begge bombede og
erobrede det område, hvor han havde boet i den nordlige del af Syrien.
Han er uddannet farmaceut, og før krigen havde han et apotek i Syrien.
Når han ikke modtager danskundervisning i Aalborg, er han i praktik på
Sejlflod Apotek i Storvorde. Han håber, at han på sigt kan komme til at
bruge sin uddannelse i Danmark, når han helt har fået styr på det
danske sprog.
”Jeg vil gerne arbejde, så jeg kan klare mig selv. Jeg er ikke flygtet for
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"De er utroligt
gæstfrie, og
så laver de
mad, der bare
smager så
godt."
at få kontanthjælp i Danmark. Det gælder alle syrere. Vi er flittige og vant
til at arbejde, og vi er kun flygtet, fordi der er krig i vores land,” siger
Aref Yahya Asman.

Wesal Mohammad og
Heidi Dohn foreviges inden
den syriske middag.

Blevet gode venner
På Tove Ditlevsens Vej har beboerne en ugentligt fællesspisning i
fælleshuset, og en aften mødte Aref Yahya Asman uanmeldt op med juice
og en roulade, og det var hér, han mødte Jacob Møller.
”Dengang kunne Aref næsten ikke tale dansk. Nu er han blevet meget
bedre,” siger Jacob Møller, der i dag er blevet gode venner med sin syriske
nabo.
”Vi besøger tit hinanden, og han har flere gange inviteret mig til middag
oppe i sin lejlighed. Jeg har også mødt nogle af hans syriske bekendte. De er
utroligt gæstfrie, og så laver de mad, der bare smager så godt,” siger Jacob
Møller. Han er med i afdelingsbestyrelsen på Tove Ditlevsens Vej, hvor han
har fået opbakning til at arrangere den syriske madaften i fælleshuset.
”Ideen med arrangementet er simpelthen at give de danske og de syriske
naboer en hyggelig mulighed for at lære hinanden at kende,” siger Jacob
Møller.
Aref Yahya Asman, som har været med til at arrangere og købe ind til
middagen, fortæller, at han meget gerne vil lære nogle flere danske naboer
at kende.
”De fleste danskere er søde og venlige, men de er også lidt lukkede og svære
at komme i tale med,” siger han.
Et godt initiativ
Sådan er det ikke til den syriske madaften. Under middagen er stemningen
god og snakken går lystigt, og for de beboere, der har valgt at deltage i
middagen, virker det som om, at mødet med de nye naboer har haft en
positiv effekt.
”Det er hyggeligt, og det er dejligt, at danskerne kan lide maden,” siger
Wesal Mohammad, en kurdisk kvinde, der også er flygtet fra krigen i Syrien
og som har boet på Tove Ditlevsens Vej i lidt mere end et år. Det er hende,
der har lavet den lækre humus til buffeten.
Wesal Mohammad er faldet i snak med Heidi Dohn, som bor i samme blok
som hende.
”Det er et godt initiativ. Jeg har da hilst på nogle af syrerne tidligere, men
jeg har ikke rigtigt talt med dem før i dag. Det er spændende at lære dem at
kende,” siger Heidi Dohn, der holder meget af det gode naboskab på
Tove Ditlevsens Vej.
”Vi har generelt et rigtigt godt forhold til hinanden, og det må de syriske
flygtninge hellere end gerne være en del af,” siger hun.
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En krydret kyllingeret med
yoghurt, løg og kartofler
bæres ind til buffeten.

Fællesfoto inden den
syriske middag.
Jacob Møller og Aref Yahya Asman
i køkkenet inden middagen.

Aref Yahya Asman
33-årige Aref Yahya Asman flygtede fra krigen i Syrien, efter at den
by, han boede i, var blevet erobret af Islamisk Stat.
Han har stadig kone og to små piger i Syrien, og han har søgt om
familiesammenføring, så de også kan komme til Danmark.
Aref Yahya Asman kom til Danmark for cirka et år siden og boede
først på flere asylcentre forskellige steder i Danmark, inden
Udlændingestyrelsen i juni sidste år sendte ham til Aalborg.
Siden har han boet i en lejlighed i Plus Boligs afdeling på Tove
Ditlevsens Vej.

Den lækre humus gøres klar.

Så er middagen i gang i fælleshuset
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•
37-årige Basel Turkmani
bor i en lille toværelses
lejlighed i Clementshus,
afdeling 64 i Plus Bolig.

Syrisk flygtning i Aalborg:

Jeg er meget
taknemmelig

"Jeg kunne godt
tænke mig at være
med til at bygge
mit land op igen,
når krigen er slut."

Basel Turkmani havde et godt liv i Syrien, inden
krigen brød ud. Han drømmer stadig om, at han
engang kan rejse hjem og være med til at bygge sit
hjemland op igen efter krigen. Men lige nu bor han i
Aalborg i en lejlighed i Plus Bolig.

37-årige Basel Turkmani er en af de mange millioner syrere, der er blevet
gjort til flygtning på grund af krigen i Syrien. I oktober 2014 fik han asyl i
Danmark, og Udlændingestyrelsen placerede ham i Aalborg. Siden har han
boet i en lille toværelses lejlighed i Clementshus, som er en lille afdeling i
Plus Bolig med 12 lejemål, der ligger fredeligt midt i villakvarteret Hasseris.
”Jeg er meget taknemmelig for, at Danmark har taget imod mig, og jeg er
glad for at bo i Aalborg,” siger Basel Turkmani.
Han taler allerede udmærket dansk i forhold til, at han kun har været i
landet i relativt kort tid. Tre dage om ugen går han til danskundervisning
på Sprogcenter Aalborg, og to dage er han i praktik i en virksomhed. Han
gør meget ud af at forklare, at han gerne vil være en positiv del af det
danske samfund.
”Jeg vil gerne have et arbejde og skabe mig et liv i Danmark. Det er min
drøm lige nu,” siger han.
Et almindeligt liv
Basel Turkmani kommer fra byen Homs i Syrien. En by, der tidligere var
kendt for de grønne parker og udendørs kaffebarer, men som i dag er
gennembombet og sønderknust efter flere års belejring og kampe mellem
oprørere og regeringsstyrker.
Før krigen var Basel Turkmani en succesrig forretningsmand i Syrien. Han
havde egen virksomhed med flere afdelinger i landet, som arbejdede med
genanvendelse af jern og plastik. Forretningen gik godt, og samtidigt havde
han også held med privatlivet og blev i 2011 gift med Farah, som han havde
været kæreste med i nogle år.
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”Selvom landet var styret af en diktator, så kunne man leve et nogenlunde
almindeligt liv i Syrien dengang. Vi havde et godt liv inden krigen,” siger han.
På flugt fra Assad
Basel Turkmani har ikke selv deltaget aktivt i krigen, men han fortæller, at
han blandt andet har givet husly og hjulpet familier og hustruer til mænd,
der har kæmpet mod regeringsstyrkerne og præsident Bashar al-Assad.
”Jeg vidste, at regeringsstyrkerne var ude efter mig, og en dag blev jeg
ringet op af en ven i politiet, som advarede mig og sagde, at jeg skulle flygte
straks, ellers ville jeg blive arresteret,” fortæller Basel Turkmani.
I de første ni måneder var han på flugt inden for Syriens grænser.
Til sidst boede han i byen Yabroud, som var kontrolleret af oprørerne, men
da Assads regeringsstyrker i foråret 2014 efter voldsomme bombardementer erobrede byen flygtede Basel Turkmani og mange andre indbyggere over
bjergene til nabolandet Libanon.
Har stadig mareridt
Flugten fortsatte via Egypten med skib til Italien. En sejltur på otte dage
sammen med 450 andre flygtninge, som stadig giver ham mareridt.
”Vi var på havet i otte dage uden mad og drikke og uden toilet. Jeg ved,
at der var nogle, der ikke overlevede turen, og som kaptajnen kastede
overbord. Det var en frygtelig tur, og jeg kan stadig vågne om natten her i
Aalborg og mærke, at sengen vipper,” fortæller han.
Efter nogle dage i Italien fortsatte rejsen op gennem Europa med tog.
Lidt tilfældigt endte han med at komme til Danmark, hvor han søgte asyl.

Udsigten fra Basel Turkmanis
lejlighed i Homs før krigen.

”Jeg stod egentlig af toget i Tyskland, men der var så mange flygtninge, at
jeg valgte at rejse videre til Danmark,” siger han.
Via Sandholmlejren nord for København blev han sendt til et asylcenter i
Brovst, hvor han boede nogle måneder indtil han fik asyl og besked på, at
han nu skulle bo i Aalborg.
Elsker stadig Syrien
Da Basel Turkmani flygtede var det oprindeligt planen, at hustruen Farah
skulle følge efter, når han først var ude af landet. Men planen gik i vasken,
og i dag bor hun stadig i Syrien i skjul hos noget familie.
”Jeg er i kontakt med min kone hver dag via internettet. Hun fortæller, at
hun nu tit kan høre bomber fra der, hvor hun bor,” siger Basel Turkmani,

Samme gade efter
bombardementerne.

der for mere end et år siden har søgt om ægtefællesammenføring, hvilket
vil give hustruen lov til at rejse til Danmark og flytte sammen med ham i
Aalborg. Han har endnu ikke fået svar på sin ansøgning.
”Jeg tænker på hende hele tiden, og jeg håber, at hun snart kan få lov til at
komme til Danmark. Det er det vigtigste lige nu,” siger han.
Selvom han godt ved, at freden i Syrien efter al sandsynlighed har lange
udsigter, vil han ikke afvise, at han en dag vil rejse hjem igen.
”Jeg er glad for, at jeg har fået asyl i Danmark, og jeg håber, at jeg og min
kone kan skabe os en god fremtid her i Aalborg. Men hvis det bliver muligt
engang, kunne jeg godt tænke mig at være med til at bygge mit land op
igen, når krigen er slut. Jeg elsker jo stadig Syrien,” siger Basel Turkmani.
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JURA i FAMILIEFORHOLD

” Vi hjælper med skilsmisse, bodeling,
børn, arv og testamente ”
med stolte håndværksmæssige traditioner
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el-artikler & belysning
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Book et uforpligtende møde,
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EL SALG AALBORG

100 ÅR

Halkjærsvej 8A, 9200 Aalborg SV
aalborg@hustomrerne.dk

Otto Mønsteds Vej 6 / 9200 Aalborg

Susan Sørensen
Advokat (H)
sus@ht-law.dk
Mobil 25 34 24 44

Lene Astrup Treffer
Advokat (H)
lat@ht-law.dk
Mobil 25 34 22 34

Linda Giessing
Advokat (L)
lg@ht-law.dk
Mobil 91 54 44 44

Og husk, at til alle beb
oere i Plus Boligs afd
elinger
tilbyder vi at udarbe
jde testamente til en
fast pris på:
kr. 3500,- Ring og lav
en aftale!

Telefon: 98 18 00 11
Mail: salg@elsalgaalborg.dk

KVALITET TIL TIDEN gennem næsten 100 år!
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HAVNEHUSET, STRANDVEJEN 4, 9000 AALBORG, TLF. 96 30 42 30
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Få hjælp til
at kvitte
tobakken
Et nyt samarbejde mellem Aalborg
Kommune og Plus Bolig tilbyder en
gratis håndsrækning til beboere, der
gerne vil holde op med at ryge.

T

re ud af fire rygere vil gerne kvitte tobakken, men det er
svært at holde op med at ryge. Nu er der hjælp til rygere
i Plus Bolig, der ønsker at komme ud af deres nikotinafhængighed.
Plus Bolig har lavet et samarbejde med Aalborg
Kommunes Sundhedscenter, som i den kommende tid vil
tilbyde gratis rygestopkurser til alle beboere i Plus Bolig.
”Hvis der er beboere i Plus Bolig, der ønsker at stoppe med
at ryge, så vil vi gerne gøre det lettere for dem. Vi ønsker, at vores beboere
har det godt. Ikke kun, at de har en god bolig, men også, at de
har et godt liv,” siger Brian Bonde Andersen, der er administrationschef i
Plus Bolig.
Begynder i Aalborg SØ
I Aalborg Kommune er projektleder Mads Borgstrøm-Hansen glad for
samarbejdet med Plus Bolig.
”Vi har rigtig gode erfaringer med at holde rygestopkurser i nærheden af,
hvor folk bor. Det skal være let at få hjælp til at droppe tobakken, og derfor
er vi glade for, at vi kan holde kurser i Plus Boligs fælleslokaler,” siger han.
Det er cirka 15 procent af befolkningen i Aalborg, der ryger dagligt.
Kommunen har som erklæret mål om at få andelen ned på 12 procent i
2017.
Det er planen, at første sted med rygestopkurser i Plus Bolig vil blive i
fælleslokalerne på Hellevangen, hvor kurset primært vil henvende sig til
beboere i området. I løbet af den kommende tid vil der blive sat opslag op i
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Mads Borgstrøm-Hansen fra
Aalborg Kommune er glad for
samarbejdet med Plus Bolig.

Gratis rygestop i Plus Bolig
opgangene i Aalborg SØ, der fortæller om rygestopkurserne.
Bagefter kommer der også kurser i resten af byen. Der er allerede lavet
aftaler med en række forskellige afdelinger i Plus Bolig om at lægge
fælleslokaler til rygestopkurserne i takt med, at kommunens rygestopkonsulenter er klar til at starte nye kursusforløb.
”Der skal være otte deltagere til at starte et hold. Vi begynder i Aalborg
SØ, men bagefter vil vi gerne starte rygestopkurser alle de steder i Plus
Bolig, hvor der er deltagere til det,” siger Mads Borgstrøm-Hansen.
Et otte ugers forløb
Rygestopkurserne, der nu bliver tilbudt til alle rygere i Plus Bolig, er
udviklet af Kræftens Bekæmpelse.
Forløbet begynder med en indledende samtale med en rygestoprådgiver,
hvor man blandt andet finder frem til hvilken slags afhængighed, man har
til tobakken.
Selve rygestopkurset kører som et otte ugers kursus med et gruppemøde
hver uge sammen med de andre deltagere. Ved møderne vil der være
forskellige oplæg fra rygestoprådgivere om emner, der er relevante, når
man gerne vil lægge tobakken på hylden.
”Det bliver ikke kedelig tavleundervisning. Tværtimod er det ideen, at
kurserne i høj grad skal foregå ved, at deltagerne diskuterer og udveksler
erfaringer med hinanden om, hvordan det er at stoppe med at ryge,” siger
Mads Borgstrøm-Hansen.
Det er frivilligt, hvor mange møder man vil deltage i, og deltagerne
behøver ikke at begynde med det første møde.

”Det er meget fleksibelt. Du kan komme med på kurset løbende, og
man begynder bare, når man er motiveret til at stoppe,” siger han.
Hver anden holder helt op
Ifølge Mads Borgstrøm-Hansen er rygestopkurset alle tiders chance for
rygere i Plus Bolig til at komme nikotintrangen til livs én gang for alle.
Aalborg Kommunes Sundhedscenter har kørt lignende kurser i flere år,
og resultaterne er gode.
”I gennemsnit er det cirka hver anden deltager, der har succes med at
holde op med at ryge på grund af kurset,” siger han.
92 procent af deltagerne gennemfører kurset, og 49 procent er stadig
røgfri et halvt år efter kurset.
”Det er et meget flot resultat, ikke mindst i lyset af, at det ofte er
mennesker, der har røget i mange år, der deltager i vores kurser,” siger han.
I forbindelse med rygestopkurserne i Plus Bolig bliver deltagerne tilbudt
op til otte ugers gratis forbrug af nikotinsubstitution i form af fx
nikotintyggegummi, sugetabletter eller plastre. Det er ifølge Mads
Borgstrøm-Hansen ofte en god hjælp i den første svære tid med
abstinenser.
Men først og fremmest mener han, at de gode resultater skyldes, at
rygestopkurset bliver holdt lokalt, hvor deltagerne bor, som det også vil
være tilfælde med kurserne i Plus Bolig.
”Vores erfaring er, at det har en utrolig god effekt, at deltagerne er
sammen med deres naboer og oplever, at der er andre, der er i præcis
den samme situation som dem selv,” siger Mads Borgstrøm-Hansen.

I løbet af 2016 vil der blive holdt rygestopkurser i Plus Bolig-afdelinger
i hele byen.
Alle rygere i Plus Bolig kan være med, og det er gratis at deltage.
Der skal være otte deltagere for at starte et hold.
Efter planen bliver kurserne holdt i fælleslokalerne i disse afdelinger:
Louisegade – afdeling 4
Sankelmarksgade – afdeling 6
Præstemarken – afdeling 13
Doravej – afdeling 26
Hellevangen/Beatesmindevej – afdeling 45
Follingsvej – afdeling 55
Løvstikkevej/Ananasvej – afdeling 60
I takt med at rygestopkurserne bliver udbudt, kommer der nærmere
oplysninger om kurserne blandt andet via opslag i opgangene.
Er der ikke rygestopkursus i din afdeling, kan du deltage i naboafdelingen.

Vil du deltage
Har du spørgemål, eller ved du allerede, at du gerne vil deltage i et
rygestopkursus, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter
Aalborg allerede nu på telefon 22772102.
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Svømmepige
på 91 år
Trods et langt, aktivt liv og en
operation i knæet kan Elly
Hjørnebo ikke undvære
sine to ugentlige svømmedage.

18 + MAGASINET PLUS · Januar · 2016

MAGASINET PLUS · Januar · 2016 + 19

D

et er ikke til at se, at det er en kvinde på mere end
halvfems år, der svømmer frem og tilbage i det
store bassin i Haraldslund Svømmehal. 91-årige Elly
Hjørnebo holder sig godt og virker i det hele taget en
del yngre, end hun er.
”Jeg kan godt lide at holde mig i form. Sådan har det
altid været. Det er nok lidt af en livsstil,” siger hun.
Hver mandag og fredag tager Elly Hjørnebo bussen
fra lejligheden på Hellevangen i Gug til Haraldslund i
Vestbyen for at svømme mindst en halv kilometer.
”Tidligere kunne jeg svømme flere kilometer, men jeg
blev opereret i knæet for nogle år siden, og derfor svømmer jeg ikke så langt
længere. Men jeg skal op på i hvert fald 20 baner. Ti baner brystsvømning og
ti baner rygcrawl,” siger hun.

Efter knæoperationen tager
trappen til 2. sal et par minutter.

Svømmede over Limfjorden
Ud over de to svømmedage går Elly Hjørnebo hver uge også til gymnastik,
hun tager til sociale arrangementer i den lokale kirke, og så mødes hun i tide
og utide med de mange venner og veninder, hun har blandt naboerne på
Hellevangen.
”Jeg kan godt lide, at der sker noget hele tiden. Jeg tror, at jeg har brug for at
være aktiv,” siger hun.
Elly Hjørnebo har i det hele taget aldrig været bange for at kaste sig ud i nye
udfordringer.
Da der for nogle år siden blev holdt et svømmearrangement i Aalborg, hvor
det for første gang i mange år igen blev muligt at svømme over Limfjorden,
meldte hun sig straks og gennemførte den barske svømmetur, selvom hun på
det tidspunkt var 83 år. Faktisk gik det så godt, at hun gentog bedriften året
efter som 84-årig, hvor hun dog endte med at blive samlet op af en følgebåd,
inden hun var kommet helt over fjorden.
”Det var lidt hårdt at kæmpe mod den stærke strøm, og der var brandmænd i
vandet, der viklede sig om arme og ben. Men det var sjovt,” siger hun.

Udsigten er fin
fra lejligheden
på 2. sal.

Har aldrig kedet mig
Elly Hjørnebo er født i Nibe, opvokset i Sdr. Kongerslev og flyttede som ung til
København for at uddanne sig til pædagog. Her blev hun gift for første gang,
men parret var ”alt for unge”, og det holdt kun kort. Herefter flyttede hun
alene til Grønland ”for at tjene penge til et hus og en bil”, og blev så glad for
at være der, at hun endte med at blive boende i otte år. I Grønland mødte hun
sin anden mand, som ikke lever længere, men som hun nåede at være gift
med i mere end 30 år.
”Jeg synes, at jeg har oplevet utroligt meget i mit liv. Jeg har aldrig kedet mig,”
siger Elly Hjørnebo.
Hun har boet mange forskellige steder i både Danmark, i Grønland og også i

Bent og Helga er
nogle af naboerne
og vennerne på
Hellevangen.

Elly Hjørnebo svømmer
hver mandag og fredag.
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Efter svømningen slutter
Elly Hjørnebo altid af i
varmtvandsbassinet.

Spanien, hvor hun levede sammen med sin mand i en årrække, indtil
han fik en psykisk sygdom, der kom til at slide så meget på deres
forhold, at de til sidst blev skilt.
”Da min mand blev syg, tog vi hjem til Danmark og endte med at
flytte ind i en stor lejlighed på Beatesmindevej. Efter nogle år var vi
dog nødt til at gå fra hinanden, og vi flyttede i hver sin lille lejlighed
på Hellevangen i samme afdeling i Plus Bolig. Og det er stadig her, jeg
bor,” siger hun.
Så længe jeg kan
Det er nu mere end 20 år siden, at hun flyttede ind i lejligheden på
2. sal i Plus Bolig afdeling 45.
”Jeg er meget, meget glad for at bo her. Jeg har mange venner og
bekendte blandt naboerne, som jeg tit ser. Så jeg har et travlt liv, og
det er godt,” siger hun.
Men selvom Elly Hjørnebo stadig holder sig aktiv med både svømning
og gymnastik, så kan hun godt mærke, at knæoperationen for et par

år siden har lagt en dæmper på de fysiske udfoldelser.
”Jeg havde en lang pause, hvor jeg dappede rundt i lejligheden på
krykker og ikke kunne komme ud. Men så lod jeg bare døren stå åben,
og så kom naboerne og besøgte mig. Det er sådan nogle dejlige
naboer, jeg har,” siger hun.
Trapperne til lejligheden på 2. sal er efter operationen dog begyndt at
blive en udfordring. Nogle gange drømmer hun om en lejlighed i
stueplan, men det skal helst være i samme blok, hvor alle vennerne
bor, og det tror hun ikke er realistisk.
”Nej de, der bor i stuen, er jo alle sammen yngre end mig, så der bliver
nok ikke noget ledigt i mange år,” siger Elly Hjørnebo, der med sin
gode form endnu godt kan klare trappen til 2. sal, hvis hun bare går
langsomt og måske tager sig en pause.
”Jeg ville godt nok være meget ked af, hvis jeg ikke kunne bo her. Her
er så dejligt, og så længe jeg kan klare det, bliver jeg boende, hvor jeg
bor,” siger hun.
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Vores serviceafdeling beskæftiger ca. 20
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ære i at udføre aftalt arbejde til aftalt tid. I øvrigt er vi
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mindre hovedentrepriser. Vi er medlem af Dansk
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Malet med garanti

Kuben Management er en engageret
samarbejdspartner med fokus på
udvikling, helhed og bæredygtighed
inden for det byggede miljø.
Kuben Management faciliterer udviklingsprocesser
i forbindelse med bolig- og byomdannelse.
Vi tilbyder bistand inden for administrativ, teknisk
og social bygherrerådgivning samt proces- og
projektudvikling i forbindelse med nybyggeri,
renovering og udvikling af by- og boligområder.
Læs yderligere på www.kubenman.dk
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Skadeservice Danmark er
landets førende virksomhed
inden for akut hjælp
til behandling og udbedring
af brandskade, vandskade,
skimmel, fugtskader og
mange andre skader.

• Brand/sod
• Vand
• Fugt
• Skimmel
• Graffitti

Døgnet rundt • Danmark rundt • Året rundt
www.skadeservice-danmark.dk

Skibbrogade 3 · 9000 Aalborg · Tlf.: 98 77 89 99 · Fax 98 77 89 50

SOLSIDENS
MALERFIRMA A/S

soren-enggaard.dk

v/Jan og Ronnie Thomsen

Har du brug for en pålidelig
og erfaren maler og en fast
serviceaftale?
– Lav en aftale med Solsidens
Malerfirma allerede i dag på
telefon 20 82 19 09 eller 20 84 59 01.

166 ungdomsboliger for Plus-Bolig, Beddingen Aalborg
Toppenberg H.O.K. har udført Luknings-, snedker og
inventarentreprisen

Hvorfor vælge Solsidens Malerfirma?

Vi sprøjtemal
er!

Vi har 30 års er
faring
i sprøjtemaling
af forskellige
emner. Næsten
alt kan lade
sig gøre. Lake
ring af døre,
møbler køkken
er på
vores værksted
.

mere at bygge på

• Vi leverer høj kvalitet
• Til den rigtige pris og til tiden – hver gang!
• Vi er et gammelt, velrenommeret malerfirma
• Vores medarbejdere er dygtige og erfarne og til at snakke med
• Professionel rådgivning er en del af vores gode service!
Medlem af:

www.solsidensmalerﬁrma.dk
Solsidens Malerfirma A/S · Nordkær 4 · 9362 Gandrup
T: 20821909 / 20845901 E: solsidensmalerfirma@mail.dk
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Nye regler for
boligstøtte

Fremover kan boligstøtten blive ændret måned
for måned, hvis indkomsten ændrer sig:

Boligstøtten vil
fremover kunne svinge
op og ned, hvis din
indkomst ændrer sig
i løbet af året.

1. januar

1. februar

1. marts

Udbetaling
af boligstøtte

Udbetaling
af boligstøtte

Udbetaling
af boligstøtte
Eventuel regulering af
boligstøtten for januar.

I midten af februar beregnes den præcise boligstøtte for januar ud
fra indkomstoplysninger fra SKAT.
Hvis boligstøtten i januar viser sig at have været for lav eller høj, bliver
der udbetalt mere eller mindre i boligstøtte 1. marts.

Indkomsten kan svinge,
hvis personer i husstanden fx er:
Fra nytår er der kommet nye regler for boligstøtte. Reglerne betyder, at
nogle lejere vil opleve, at boligstøtten kan stige eller falde i løbet af året.
”Hidtil er boligstøtten blevet efterreguleret én gang årligt, men fremover vil
støtten blive reguleret måned for måned. Det er en forbedring for lejerne,
fordi det giver en mere præcis udbetaling af boligstøtten,” siger chefkonsulent Søren Lyngsaa Madsen fra Udbetaling Danmark, som administrerer
udbetalingen af boligstøtte til de cirka 550.000 hustande, der modtager
boligstøtte i Danmark.
Boligstøtte er et tilskud fra det offentlige, som mange lejere får som hjælp
til at betale huslejen.

beløb tilbage, hvis de gennem året har fået for meget boligstøtte udbetalt.
”Jeg mener, at de nye regler er en fordel for lejerne, fordi de slipper for store
tilbagebetalinger,” siger Brian Bonde Andersen, der er administrationschef i
Plus Bolig.
Rent teknisk er det Plus Bolig, der får udbetalt boligstøtten for lejerne,
hvorefter støtten trækkes fra huslejen.
”Hvis du som beboer, der modtager boligstøtte, oplever, at din huslejeindbetaling stiger eller falder en smule, så skyldes det altså ikke nødvendigvis,
at huslejen er ændret, men at boligstøtten er blevet reguleret. Det hele
fremgår af huslejeopkrævningen,” siger han.

Boligstøtte afhænger af indkomst
I Plus Bolig er det 60-65 procent af alle lejere, der modtager boligstøtte,
viser tal fra boligselskabet.
Støtten er indkomstreguleret. Hvor meget man kan få i boligstøtte, er altså
afhængig af hvor stor indkomst, der er i husstanden i form af løn, pension,
SU eller andre indtægter.
”Hvis husstandens indkomst svinger i løbet af året, så kan boligstøtten
fremover også kunne svinge op eller ned,” siger Søren Lyngsaa Madsen.
Udbetaling Danmark får hver måned oplysninger fra SKAT om langt de
fleste danskeres indkomster. Oplysningerne bruger Udbetaling Danmark til
at regne ud, hvor meget boligstøtte hver enkelt lejer skal have udbetalt.
”Oplysninger fra SKAT er i dag ret pålidelige. Det gør, at vi kan beregne
boligstøtten meget præcist måned for måned,” siger Søren Lyngsaa Madsen.

Indført en bagatelgrænse
For mange beboere, der modtager boligstøtte, betyder de nye regler ikke
nogen ændring.
Det gælder, når indkomsten er helt stabil fx for lønmodtagere med fast løn,
pensionister med den samme månedlige pensionsbeløb eller studerende,
som kun har SU.
”Hvis husstandens indkomst hver måned er den samme, så vil boligstøtten også være den samme,” siger Søren Lyngsaa Madsen fra Udbetaling
Danmark.
Der er desuden indført en bagatelgrænse, der betyder, at boligstøtten
kun bliver reguleret måned for måned, hvis der er tale om større udsving i
indtægterne.
Den helt præcise genberegning af boligstøtten vil stadig bliver foretaget en
gang om året, når årsopgørelsen fra SKAT er klar. I løbet af 2017 vil
Udbetaling Danmark sende et brev med den endelige opgørelse af boligstøtten for 2016.

Reguleres hver måned
Tidligere har Udbetaling Danmark først lavet en efterregulering, når hele
året var gået, og derfor har nogle lejere oplevet, at de skulle betale større
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+ Lønmodtager og får udbetalt feriepenge
+ Timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
+ Lønmodtager og har tillæg eller ekstraarbejde
+ Kontanthjælpsmodtager
+ På dagpenge eller efterløn, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger
+ Forældre til store børn, som har skiftende fritidsarbejde
+ Studerende med skiftende fritidsarbejde

Din indkomst kan være stabil,
hvis personer i husstanden fx er:
+ Pensionist og kun får folkepension og pension fra ATP
+ Lønmodtager, der altid har det samme udbetalt
+ Studerende, der kun har SU

Udbetaling Danmark får automatisk oplysninger fra SKAT om de
fleste indkomster. Der er dog nogle oplysninger, der kan påvirke din
boligstøtte, som Udbetaling Danmark stadig skal have besked på fx:
+ Indkomst fra selvstændig virksomhed
+ Indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver
+ Ændringer i, hvor mange personer I er i husstanden
+ Flytning, også selv om du har givet besked til folkeregistret
+ Ophold i udlandet mere end seks måneder
+ Udlejning af hele eller dele af din bolig
Husk, at der skal gives besked om alle personer i din husstand.
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Der er forskel
på forbindelser
Ti afdelinger i Plus Bolig har indtil videre
fået fibernet fra Bredbånd Nord

INVITA
Det personlige køkken
Kom ind til INVITA og lad os stå for totalentreprisen.
Vi har egne håndværkere og montageledere som
styrer hele processen for dig.

Med fiberbredbånd får du hastighedsgaranti og en stabilitet, der når
helt nye højder - selv når hele familien er på nettet på samme tid.
Nu er mulighederne ubegrænsede – det er bare at gribe dem.

■ Køkken
■ Bad
■ Garderobe

Hør om du kan
få fibernet:
Spørg i din afdeling
eller ring til os på
98 88 99 90

Invita Aalborg
City Syd
Stenbukken 11
9200 Aalborg
Tlf. 98 17 77 33
www.invita.dk

Tlf. 98 88 99 90 | bredbaandnord.dk
2015-01-28_annonce_plus-bolig_210x127_aalborg.indd 1

17-12-2015 09:01:23

malerspand
,

Malerspand.dk er din lokale
Malermester & Maler i Aalborg

ropgave
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a
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t
ve løs
Skal du ha
rådighed
il
t
id
lt
a
i
v
står
Ingen maleropgave er for lille og ingen er for stor.
Mere end 25 år med tilfredse kunder.
Har du en maleropgave så bare kontakt os,
og vi vil løse den.

Hjulmagervej 7 9000 Aalborg
jan.als@stofanet.dk
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Vestergade 75
9400 Nørresundby
T: +45 60 124 142
malerspand@malerspand.dk

Vestervang 18 · 9640 Farsø
perhougaard@mail.tele.dk
Tlf. 98 63 25 35 / 23 30 67 35
www.phmal.dk

Gør det selv?
Vi har også en Flügger farver butik
på adressen til Gør det selv-folket.
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EnEstE sPiLLEstEd i dAnmARK

Isshow I vInterferIen!
Brian Bonde Andersen er
administrationschef i Plus Bolig.

Sådan kommer
du på venteliste
Ønsker du at blive skrevet op på
ventelisten sker det via boiaalborg.dk,
hvor du også betaler første års gebyr
på 200 kroner.

Snehvide
på is
Aalborg Kongres & Kultur Center præsenterer
RussiAn iCE stARs

Fe/fortæller:
Laura Kold

torsdag 25. februa
r kl. 15
torsdag 25. februa
r kl. 19
Fredag 26. februa
r kl. 15
Fredag 26. februa
r kl. 19
Lørdag 27. februa
r kl. 15

i AALBoRgHALLEn

Billet: A: 380,- B: 330,- C: 290,- Børn (u. 15 år) halv pris.

Her finder du os:

Europa Plads 4 · Aalborg · Billetkontor: tlf. 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · akkc.dk
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Flere lejere bør
overveje ventelisten
Passer din bolig præcist til dit nuværende behov? Eller hvad med i
fremtiden, hvis dine behov ændrer sig? Plus Bolig anbefaler sine lejere at
overveje at skrive sig på ventelisten boiaalborg.dk, også selvom de ikke går
med aktuelle flytteplaner.
”Vi oplever jævnligt, at der er lejere i Plus Bolig, der gerne vil flytte til en ny
bolig, men som ikke har husket at skrive sig på ventelisten. Det er et
problem, for så står de jo bagerst i køen til den bolig, de ønsker sig,” siger
Brian Bonde Andersen, der er administrationschef i Plus Bolig.
Man skal stå på ventelisten for at kunne søge bolig hos boiaalborg.dk, og jo
længere tid, man har været skrevet op, desto længere fremme står man på
listen. Derfor er det en god ide at skrive sig op i god tid, så man kan optjene
anciennitet.
En billig forsikring
Der er cirka 1.150 beboere i Plus Bolig, som er medlemmer af boiaalborg.dk.
Det betyder samtidig, at der er mere end 2.000 lejemål, der ikke er på
ventelisten, som både er venteliste til boligerne i Plus Bolig og også giver
adgang til boliger i de fleste af byens øvrige boligselskaber.
Den fælles venteliste åbnede 1. marts 2015, og siden er flere tusinde nye
medlemmer strømmet til. Tal fra boiaalborg.dk viser dog, at beboere i Plus
Bolig kun udgør 40 af de nye medlemmer på ventelisten.
Brian Bonde Andersen mener, at langt flere beboere i Plus Bolig med fordel
burde skrive sig på listen.

”Det koster kun 200 kroner i gebyr om året at stå på ventelisten. Jeg mener,
at det er en billig forsikring, som gør chancen væsentligt større, den dag
man pludselig har brug for en ny bolig,” siger han.
Også for store børn
En af fordelene ved at bo i et boligselskab er, at det er muligt og relativt
nemt at flytte til en anden bolig, hvis ens behov ændrer sig. Det kan være,
at man har brug for mere eller mindre plads, fordi man er blevet gift eller
skilt, har fået børn eller har børn, der flytter hjemmefra. Det kan også være,
at man er blevet ældre og har brug for bolig, der er mere tilgængelig.
”Man ved ikke altid på forhånd, hvornår behovet for en ny bolig opstår,” siger
Brian Bonde Andersen.
Han minder om, at også børn kan blive skrevet op på ventelisten, når de er
fyldt 15 år.
”Selvom du bor hjemme hos mor og far, kan det være en god ide at komme
på ventelisten. Så står man bedre, når man på et tidspunkt har brug for sin
egen lejlighed,” siger han.

• Læs mere på boiaalborg.dk
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Jane Christensen blev
genvalgt som formand
for Plus Bolig.

Repræsentantskabet
i boligselskabet har
valgt en ny og slankere
bestyrelse med kun
ni medlemmer.

Den nye
bestyrelse
Til venstre:
+ Jane Christensen (formand)
Præstemarken – afdeling 13
+ Per Louis Nielsen
Gustav Thostrups Vej - afdeling 50
+ Christoffer Kronborg Hagen
Follingsvej – afdeling 55
I midten:
+ Jytte Tofte
Hellevangen – afdeling 45
+M
 ia Dahl Mikkelsen
Løvstikkevej – afdeling 60
+S
 øren J. Jensen
Ejendomsservicetekniker og
medarbejderrepræsentant
+B
 runo Andersson
Godfred Hansens Vej - afdeling 51

Ny bestyrelse i Plus Bolig
Plus Bolig har slanket sin bestyrelse. Hidtil har boligselskabets bestyrelse
bestået af 13 medlemmer, men fremover vil der kun være ni medlemmer i
bestyrelsen – otte beboerrepræsentanter og en repræsentant for medarbejderne.
Den nye bestyrelse blev valgt på et repræsentantskabsmøde torsdag den
10. december.
Her blev Plus Boligs formand Jane Christensen samtidig genvalgt som
formand for boligselskabet, der 1. januar kunne fejre, at det nu er fire år
siden, at de tre boligselskaber Cimbria, Boligselskabet af 1951 og Aalborg
Boligselskab af 1956 fusionerede og blev til Plus Bolig.
”Det har fra starten være planen, at vi med tiden skulle have en mindre
bestyrelse. Nu har bestyrelsen fået den rette størrelse, så vi kan arbejde
mere effektivt, og det er jeg meget tilfreds med,” siger Jane Christensen.
Erfaring og nye kræfter
Mens formanden blev genvalgt uden modkandidater, var der hård kamp om
de øvrige pladser i bestyrelsen. I alt 15 kandidater stillede op til de resterende
syv pladser i bestyrelsen, der repræsenterer beboerne i Plus Bolig.
Kampafstemningen endte med, at repræsentantskabet valgte en ny
bestyrelse, der består af en god blanding af både erfarne medlemmer og
nye kræfter.
En af de nye kræfter er 40-årige Christoffer Kronborg Hagen, der har boet i
København i hele sit liv, indtil han for fem år siden flyttede til Aalborg. Han
bor sammen med sin kæreste og en bonusdatter på Follingsvej i Plus Bolig
afdeling 55.
”Jeg er imponeret over den udvikling, som Plus Bolig er inde i. Med fx vores
nybyggeri af boliger er vi i høj grad med til at sikre, at Aalborg er en attraktiv
by både for nuværende borgere og tilflyttere. Jeg vil gerne bidrage til, at den
positive udvikling i Plus Bolig og i kommunen fortsætter,” siger Christoffer
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Kronborg Hagen, der arbejder som HR-ansvarlig i logistik- og transportfirmaet DHL
Bedre kommunikation
Et andet medlem af den nye bestyrelse er 34-årige Mia Dahl Mikkelsen,
der sammen med sine to børn bor på Løvstikkevej i Plus Bolig afdeling 60.
Hun har allerede været med i bestyrelsen i én periode og er glad for også
fremover at sidde med, når der skal træffes beslutninger.
”Jeg er især optaget af, at kommunikationen ud til afdelingerne gerne
må blive bedre. Det er vigtigt, at beboerne ikke føler, at de får trukket
beslutninger ned over hovedet, som de ikke forstår, fordi det ikke er blevet
kommunikeret godt nok ud. Det er noget af det, jeg især vil arbejde for i den
kommende periode i bestyrelsen,” siger Mia Dahl Mikkelsen.
Bedre kommunikation ud til afdelingerne er også en af mærkesagerne for
78-årige Vagn Lambek, der fik flest stemmer blandt alle kandidaterne til
bestyrelsen.
”Det var slet ikke meningen, at jeg ville stille op igen, for jeg nærmer mig
jo de 80 år. Men min kone ved, hvor meget jeg er optaget af arbejdet i
bestyrelsen, så det var hende, der sagde, at jeg skulle stille op. Det er jeg
utrolig glad for, at jeg gjorde,” siger Vagn Lambek, der sammen med konen
bor på Peter Bruuns Vej i Plus Bolig afdeling 47.
”I den nye bestyrelse vil jeg først og fremmest arbejde for, at vi skal have
mere åbenhed omkring vores beslutninger og mere information ud til
afdelingerne. Det er noget, som afdelingsbestyrelserne hungrer efter,” siger
han. Derudover vil han arbejde for, at det er trygt og godt for alle at bo i Plus
Bolig.
”Jeg synes, at vi er et fantastisk godt boligselskab, og det skal vi blive ved
med at være,” siger Vagn Lambek.

Til højre:
+V
 agn Lambek
Peter Bruuns Vej - afdeling 47
+A
 age Grøndahl Andersen
Scheelsmindevej – afdeling 57

Hvad laver
bestyrelsen?
Det er bestyrelsen i Plus Bolig, der har
det overordnede ledelsesansvar for
boligselskabet. Bestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for driften,
udlejningen, regnskabsaflæggelse,
lejefastsættelse og den daglige
administration.

CHRISTOFFER KRONBORG HAGEN
Bestyrelsesmedlem Christoffer Kronborg Hagen
bor på Follingsvej i Plus Bolig afdeling 55.

MIA DAHL MIKKELSEN
Bestyrelsesmedlem Mia Dahl Mikkelsen
bor på Løvstikkevej i Plus Bolig afdeling 60.

VAGN LAMBEK
Bestyrelsesmedlem Vagn Lambek bor på
Peter Bruuns Vej i Plus Bolig afdeling 47.
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Tryg med fjernovervågede
røgalarmer fra ista

Effektiv træning
på den halve tid

Kompatibel
med ista radiator
radionetværk

•
•
•
•

Fjernovervågning og løbende funktionstest
Færre fejlalarmer med intelligent røgdetektering
LED-lys for bedre orientering i tilfælde af brand
10 års levetid på batteri

Var nytårsforsættet mere motion og færre kilo på
sidebenene i 2016? Magasinet PLUS har bedt fysioterapeut
Anne-Mette Dissing om et godt råd til bedre træning.

ista er certificeret af
Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut

Varmekontrol A/S er
en del af ista-gruppen

Kontakt din administration for mere information.

KVALITET & NYTÆNKNING

Varmekontrol A/S
Hobrovej 317 A · DK9200 Aalborg SV
Tlf. +45 96 30 24 44 · Fax +45 98 12 61 44 · v@rmekontrol.dk
www.varmekontrol.dk

Lektor og ph.d.
Anne-Mette Dissing fra
Fysioterapeutuddannelsen
i Aalborg.
Hun forsker i effekten af
HIT-træning på mennesker
med Type 2 diabetes.

1

Ny forskning viser, at Høj Intensiv Træning (HIT)
er langt mere effektiv end almindelig motionstræning. HIT er en særlig træningsform, hvor
man giver den fuld gas i korte intervaller på fx
30 eller 60 sekunder med korte pauser mellem
intervallerne.
”Det giver en bedre kondition og mere fedtforbrænding på kortere tid, når pulsen kommer
helt op under træningen,” siger lektor og ph.d.
Anne-Mette Dissing fra
Fysioterapeutuddannelsen i
Aalborg.

Med HIT kan man skære mindst det halve af
sin træningstid og alligevel få mere vægttab og
bedre kondition end med træning ved almindelig
intensitet.
”Tyve minutters HIT tre gange om ugen er nok.
HIT kan bruges af alle, uanset om man er veltrænet eller utrænet,” siger Anne-Mette Dissing.
Gode HIT-øvelser
Du kan bruge HIT i alle former for træning. Her til
venstre er fem øvelser, som Anne-Mette Dissing
har udvalgt.
Du laver hver øvelse i 30 sekunder og holder 15
sekunders pause og så videre til næste øvelse.
Runden med de fem øvelser skal gennemføres
mindst fire gange.
Pulsen skal HELT op, så du sveder
meget, hyperventilerer og kun
kan svare med enstavelsesord.

Squat

2

5

Fem gode
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Triceps

Lunges

Også løb, cykel eller gang
Man kan også bruge HIT,
når man går, løber eller
cykler.
Først 60 sekunder ved
så høj belastning, at
sveden hagler, og du
kun kan svare med enstavelsesord. Derefter 60
sekunder ved meget lav
intensitet.
Gentag denne cyklus ti
gange.

Step

3
Sprællemand

4
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”Tyve minutters
HIT tre gange
om ugen er nok."
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Wintergarten Berlin er garanti
for et show i verdensklasse.
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Berlin er verdensberømt for sine flotte varietéshows. En af de mest kendte
varietéer er Wintergarten Berlin, som gennem en årrække har præsenteret
det ene flotte show efter det andet i den tyske hovedstad.
Til april flytter Wintergarten sit anmelderroste rockvarietéshow Forever
Young hele vejen fra Berlin til Aalborg.
Plus Bolig har købt en hel forestilling for at invitere beboere og medarbejdere til en enestående oplevelse i Aalborg Kongres & Kultur Center.
”Vi vil gerne være med til at give vores lejere en særlig oplevelse. Det bliver
en unik aften, som jeg håber også vil bringe vores lejere og medarbejdere
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Sådan kommer du
med til varietéshow

Ernst Trillingsgaard glæder mig til at byde
beboere og medarbejdere i Plus Bolig
velkommen til varietéshow i verdensklasse.

Der venter en forrygende oplevelse langt
ud over det sædvanlige, når Plus Bolig
torsdag den 14. april inviterer beboere og
medarbejdere til et flot, festligt og
fantastisk show i Aalborg Kongres &
Kultur Center – helt gratis.

GR

på tværs af alle afdelinger i Plus Bolig tættere sammen,” siger direktør i
Plus Bolig Henrik Thomsen.
Cirkus, artisteri og rockmusik
Det er direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center, Ernst Trillingsgaard, der
nu for tredje gang henter et show fra Wintergarten Berlin til Nordjylland.
”Jeg har selv oplevet Forever Young i Berlin, og jeg kan garantere, at det
bliver et spektakulært varietéshow, der henvender sig til alle aldre - både
unge og ældre,” siger han.
Forever Young er en forrygende kombination af cirkus, artisteri og
rockmusik.
Showet er en hyldest til alle de største rock-klassikere fra 60’erne, 70’erne,
80’erne og 90’erne. En spændingsfyldt aften med akrobatik i verdensklasse til lyden af rock-klassikere fra blandt andre Bob Dylan, The Beatles,
Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie, The Police, Metallica
og Nirvana spillet live af fremragende musikere.
Varietéshowet bliver opført i Europahallen, hvor der er plads til næsten
400 tilskuere. Før showet bliver der serveret en lækker tapasbuffet.
”Jeg glæder mig til at byde beboere og medarbejdere i Plus Bolig
velkommen til et fabelagtigt flot show,” siger Ernst Trillingsgaard.

Vil du med til Wintergarten Berlins rockvarietéshow Forever Young i Aalborg Kongres
& Kultur Center skal du sende en mail til
vind@plusbolig.dk. Det er muligt at få to
gratis billetter per husstand og medarbejder
i Plus Bolig. Skriv om du gerne vil have én
eller to billetter.
Forestillingen foregår torsdag den 14. april i Europahallen i Aalborg
Kongres & Kultur Center.
Arrangementet begynder kl. 18.00, hvor der før showet bliver serveret en
lækker forårsinspireret tapasbuffet. Selve showet Forever Young begynder
kl. 20.00.
Der er plads til næsten 400 tilskuere til showet. Hvis efterspørgslen er større,
end der er billetter til, bliver der lavet lodtrækning blandt de tilmeldte om
billetterne.
• Sidste tilmeldingsfrist er den 31 januar.
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Vidste du…
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EN OPLEVELSE FOR LIV

…at der i flere afdelinger i Plus Bolig er ledige
garager, knallertrum eller lignende, som kan
lejes af beboerne.
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en seks-stjernet oplevelse

Lige nu er disse rum ledige:
+ 5 knallertrum i afdeling 25 Riishøjsvej.
+ 3 carporte i afdeling 45 Hellevangen/
Beatesmindevej.
+ 4 garager i afdeling 45 Hellevangen/
Beatesmindevej.
+ 40 knallertrum i afdeling 47 C. P. Holbølls
Plads/Peter Bruuns Vej/Carl Rothes Vej.
+ 3 scooterrum med el-opladning i afdeling
48 Hellevangen.

aaaaaa

Man skal selv bo i afdelingen, for at kunne leje.

Sådan får du fat i
dit teamkontor
Har du brug for at tale med det teamkontor,
der dækker din afdeling, så kan du
ringe eller møde op i kontortiden:

Alle hverdage: 10.30 - 11.30
Mandage også: 07.30 - 08.00
På andre tider kan du få fat i dit team ved at
sende en mail eller en sms. Så vender de tilbage.
Find numre og mailadresser til alle teamkontorer
under ”kontakt” på plusbolig.dk.

En god dag med
et godt formål
Annette Bjørn fra Plus Boligs afdeling på Hellevangen
fik samlet 2.600 kroner ind til det gode formål, da hun
den 3. oktober arrangerede Lyserød Lørdag i
afdelingens fælleshus for at støtte Kræftens
Bekæmpelses indsats mod brystkræft.
”Det var en rigtig god dag, og vi er selv ret stolte
over resultatet,” siger hun.
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Vores åbnin
g

stider:

Mandag: 09.
00
Tirsdag: 09. - 15.00
00 - 15.00
Onsdag: 09.
00
Torsdag: 09. - 15.00
00 - 17.00
Fredag: 09.
00 - 13.00

HAR DU EN GOD

HISTORIE…

… fra din afdelin

g i Plus Bolig?

Så hører vi gerne

fra dig!

Kontakt PLUS-r
edaktionen på
tip@plusbolig.d
k.

Like os på Facebook
På Plus Boligs Facebook-side finder du masser af
spændende indhold - nyt fra Plus Bolig, interessante
bolignyheder og sjove konkurrencer.
Gå ind Facebook og ”synes godt om” Plus Bolig.
Du finder os på facebook.com/plusbolig.

