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Aalborg BF. af 1941 (80 
lejemål)

Arbejderbevægelsens 
kollegium (198 boliger)

Boulevardkollegiet
(24 ungdomsboliger)

Bakkebo 
Afd. 1 og 2 (189 lejemål) 

Hasseris Boligselskab

- Administrerer 2238 lejemål 
Heraf er ca. 70% nyrenoverede

- LBF-renoveringer + social indsats

Skelagergårdene i Hasseris 
393 boliger (2009-2011)

Grønnegården i Skalborg
492 boliger (2015-2018)



Arkitektur…der forandrer

• Tegnet af arkitekt Jacob Blegvad

• Opført fra 1970 - 74

• Højt beliggende i udkanten af Hasseris

• Beliggenheden en styrke

• Bebyggelsen danner 6 ”gårde”; A – F

• Renoveret 2009-2011

• Før: Et problemramt og område m. dårligt image 

• Fra 443  393 boliger (1-rums boliger sammenlagt)

• Vægt på god arkitektur og tryghed

• Tilgængelighed - elevatorer i alle vestblokke



SKELAGERGÅRDENE
….indikatorer på en forandring 

2009 2017

- FRAFLYTNING: 39% 13%

- UDSÆTTELSER: 15-20 0-1

- TAB FRAFLYTNING: 1,6 mill. 49.000

- RESTANCER: ca. 50.000 4-5.000

- BEBOERKLAGER: 10



INDSATSEN
….som vi ser den

FASE 1 – RENOVERINGEN ER KUN BEGYNDELSEN
- FYSISKE FORANDRINGER….vigtige valg og en ny start

- SOCIAL INDSATS …håndtering – men også nye netværk

- IDENDITET OG IMAGE…spirer til en tro på fremtiden

FASE 2 – DET LANGE TRÆK
- DE SMÅ TRÅDE….giver beboerne en god grund til at blive

- RUM, PLADS OG KULTUR TIL DE FRIVILLIGE…de er vigtige

- DE MANGE SMÅ SKRIDT…vi sår, vander, gøder



Skelagergårdene
- EN BOLIGRENOVERINGS GØDENDE EFFEKT PÅ BEBOERTRIVSLEN



Seniorerne har fundet en oase!



”Blomster” i Skelagergårdene

* Fælleshus
* Multihus
* Mulighedernes Park
* Gårdlaug
* Havebyen
* Frivillighed
* Husdyr
* Afdelingsbestyrelsen prioriterer fællesskabet højt
* Hasseris Boligselskabs nye husorden



Huse, som driver fællesskaber frem

 Fælleshuset  Multihuset 



Mulighedernes Park; fra mark til park



Gårdlaug; beboerne som trivsels-gartnere

* 6 mindre gårde med hver sit laug
* Årstidsarbejde med bede og kummer
* Få faste traditioner 
* Spontane træf



Havebyen; her avles naboskabet

* Havebyen opstod i 1990.
* Den ligger på kommunal grund og tæller 29 parceller
* Hver parcel er 10 x 10 m, og den må rumme en bygning på 

max. 10 m2

* Prisen er Kr. 250,- årligt



Frivilligheden; tryllestøvet i området

Attraktivt
område

Færre fraflytninger

Mindre ensomhed &
færre klager

Kendskab til hinanden Hvis der er noget, 
Aktiviteter der modvirker ensomhed,

er det FRIVILLIGHED!



Naiii, sikken sød hund; hvad hedder den?



Hvordan går det så?

 %-vis antal beboere, som yder 
en frivillig indsats, 2014 & 2018:

18 %

42 %

 %-vis antal beboere, som IKKE 
føler sig ensomme i 2014 & 2018

30 %

82 %



Lykken er……

 Når husregler understøtter det sociale liv
 Når boligselskab og beboerdemokrati prioriterer liv i området; helt 

konkret ved at afsætte midler til det
 Når de fysiske rammer understøtter udfoldelse
 Når frivilligheden blomstrer
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