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• Fælles forståelse af udfordringer og muligheder
• Dialog/samskabelse
• Handling
• Konkurrenceudsættelse



Nøgletal – Himmerland Boligforening

Ca. 7.000 boliger – i 64 afdelinger

Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer

Repræsentantskab med 134 medlemmer

Afdelingsbestyrelser med 207 medlemmer

44 ansatte i administrationen

71 ansatte ejendomsfunktionærer

10 boligsociale medarbejdere

Boligprogram for nybyggeri 2011-14: ca. 1.500 boliger

Samlet aktivitetsniveau for nybyggeri og renovering i 
2011-2020: ca. 5,5 mia. kr.

Projekter i pipeline: ca. 500 boligenheder
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Bølge 1 

Finanskrise
Uddannelsesboom

Ungdomsboliger













Ungdomsboliger –
rapport fra Hausenberg

Anviser best practise for 
nybyggeri og beskriver 
sammenhæng mellem 

fysisk miljø og 
ungdomskultur

”Hvad vil de unge ha’?”



Ungdomsboliger –
Konklusioner fra konferencen

 Gode beliggenheder (bynært eller tæt ved uddannelser)
 Identitet – fortælleværdi
 Forskellighed i størrelser og pris
 Større enheder – samlede ungdomsboligmiljøer
 Fleksibilitet – tilpasningsmuligheder til fremtiden
 Rum til fællesskabet







Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2013
Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2014

Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2015

Betonelementprisen 2015



Larsen Waterfront



Vækstaksen
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+ BUS – linieføring/Vækstakse





Dimension Design



Spritfabrikken



AAU – udbygning langs buslinien



Bølge 2

Lavt renteniveau
Nye investeringspolitikker

Byggeboom











Årets Byggeri i Danmark 2015
Architecture af Necessity 2016





Tårne på Blåkildevej



Astrupforbindelsen - Førerløse busser





Tornhøj









Bølge 3

Ændret demografi
Tilbagetrækningsreformer

Seniorer



Seniorerne og lønarbejdet

Per HarboesgaardJensen, AAU



To fortællinger – om livet efter arbejdslivet

Hvad man ”mister”
Lille fortælling

Hvad man ”får”
Stor fortælling

Identitet i 40 -50 år:
> Mening og mål

> Gøre en forskel

> Kolleger - netværk

> Daglig rytme struktur

> Færre penge at leve for

Frihed og 37 timer til:

> Rejser og fritid

> Børnebørn - familie

> Hobby og havearbejde

> Gøre i stand og rydde op

> Nyde otium

Udfordringen i den nye livsfase:
Hvordan genfinder man noget af det, man har MISTET – og kombinerer det med friheden, man har FÅET?

En 3 karriere.dk





Sankelmarksgade - Teatergården



Blåkildevej



Blåkildevej



Et kig ind i fremtiden

LINK Arkitektur



Fyrkildevej







Familierne

Udskydelse overgang til 
ejerbolig

Fremrykning af 
seniorbolig

Hvem bor i lejeboligen nu og i fremtiden?



• Giver det mening for jer at se de almene 
boligorganisationer som by- og boligudviklere ?

• Vil I helst se os som konkurrenter lokalt – eller som 
en samlet sektor ?

• Hvordan foregår dialogen med boligorganiationerne i 
jeres kommune ?



Tak for ordet …
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