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Et spændende forår
Når det er forår, glæder vi os over alt
det, der spirer og gror. Sådan har vi det
også i Midtjysk Boligselskab. Her har vi
nok at se til, for der er grøde på flere
områder og på flere planer. Vi kan ikke
mindst glæde os over de mange aktive
afdelingsbestyrelser, der gerne vil have
gang i renovering og fornyelse. Det er
vigtigt, for det er med til at vi får løftet
de ældre afdelinger. I denne udgave af
Midtjysk Nyt bringer vi et eksempel: Afdeling 25 i Silkeborg, hvor der efterhånden er blevet renoveret og fornyet på
en række afgørende punkter: Nye tag,
nye døre og vinduer, bedre isolering og
nu også nye indkørsler. Andre eksempler
på fornyelse kunne nævnes, og andre er
på vej - med den store opgave i Skanderborg som et renoveringens flagskib.
Der er også mange beboere, der
selv tager initiativ til fornyelse inde i
deres bolig. Det er muligt på grund af
råderetten, og det hilser vi med stor
tilfredshed i bestyrelsen. Det skaber
mangfoldighed, hvor de enkelte bebo-

ere kan få en indretning, som de gerne
vil have det. Der kan installeres nyt køkken eller badeværelse, der kan fjernes
en væg og skabes helhed mellem køkken og stue osv. Beboerne betaler lånet
til ændringerne tilbage over huslejen,
men her er det lige vigtigt at huske på,
at individuelle ændringer helst ikke skal
gå ud over fællesskabet. Renoveringer
i afdelingen kan betyde højere husleje,
og det samme gør ændringer i egen
bolig under råderetten. Har man plads
i budgettet til begge dele, er det fint,
men hvis man føler sig tvungent til at
stemme imod renoveringer i afdelingen,
fordi man selv har fået nyt køkken, er
det selvfølgelig mindre heldigt.
Fornyelse og renovering er med til at
gøre disse måneder og år spændende i
Midtjysk Boligselskab, og det samme er
de byggeplaner, vi netop nu har gang
i. På samme måde, som de aktive afdelingsbestyrelser sprudler med virkelyst
og initiativer, når det gælder fornyelse,
opstår der også løbende planer om nye

Renovering i Skanderborg

Boliger i Hammel
Planerne om boligbyggeri i Hammel
skrider godt frem. Midtjysk Boligselskab
har underskrevet en betinget købsaftale
med sælger, og står dermed for at overtage en grund ved Nørreport centralt i
byen. Her skal et gammelt butikscenter
fjernes for at gøre plads til boligbyggeri.
Næste skridt bliver at finde frem til,
hvem der skal tegne, og herefter skal
projektet gå sin gang med byggeri inden for de nærmeste år. Den foreløbige
plan er at bygge 18 familieboliger, der
vil få en attraktiv beliggenhed tæt på
det hele i Hammel.

Materialet til udlicitering af den store
renoveringsopgave på Poul la Cours Vej
i Skanderborg er nu klart, og hermed er
det omfattende forberedende arbejde
kommet et stort skridt videre. Nu skal
de firmaer, der skal stå for det omfattende arbejde findes, og selve renoveringen forventes sat i gang 2017.
Renoveringen bliver den hidtil største
i Midtjysk Boligselskabs historie. Facaderne vil blive fornyet, lejlighederne
skal renoveres indvendigt, og en del

byggerier, der er kendetegnet af modet
til at tænke nyt. I denne situation er det
selvfølgelig tilfredsstillende, at vi nu
er flyttet sammen med Boligkontoret
Danmarks byggeafdeling i de midlertidige kontorer i Silkeborg. Vi siger tak
til Skanderborg for godt husly til administrationen gennem 40 år, og ser nu
frem til gode år i Silkeborg. Vore mange
beboere spredt over hele Midt- og Østjylland vil ikke mærke nogen forskel,
men for administration og daglig drift i
Midtjysk Boligselskab betyder det bedre
faciliteter og dermed bedre rum og
plads som udgangspunkt for at yde den
nødvendige service. Også derfor er det
et godt forår 2016.

Bjarne Almind
Johansen
Formand for
Midtjysk Boligselskab

af opgangene skal gøres handicapvenlige. Alle opgange skal desuden fornys
i en let og lys stil, og der installeres
elevatorer i hovedparten af byggeriet.
I forbindelse med renoveringen inde i
lejligheden vil der blive tale om genhusning, men alt det vil beboerne blive
orienteret om i god tid. Blandt andet på
grund af den store renoveringsopgave
og alt, hvad det medfører, vil Midtjysk
Boligselskab være til stede i området
med driftskontor på adressen Poul La
Cours Vej 21.

Poul La Cours Vej.
Klar til omfattende
renovering fra 2017.
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Horsens Kommune:
Vil I opføre 60 boliger i Lund?
Midtjysk Boligselskab er blevet opfordret til at stå for opførelse af nyt boligområde. Det sker efter de gode
erfaringer med Rødtjørnen, som har imponeret de kommunale politikere
Da der sidste år var rejsegilde på Rødtjørnen II i Torsted ved Horsens, var det
en tydeligt imponeret udvalgsformand
Ole Pilgård Andersen, der holdt talen.
For ham var byggeriet et eksempel på
nytænkning i alment boligbyggeri, og
han lagde ikke skjul på, at han håbede
på fortsat samarbejde med Midtjysk
Boligselskab.
- På den baggrund er vi naturligvis
glade for, at vi nu er blevet anmodet
om at stå for byggeri af 60 boliger ved
Provstlund Alle i Lund ved Horsens, siger formand for Midtjysk Boligselskab
Bjarne Almind Johansen.
- For os er det et eksempel på, at
godt byggeri kan føre mere med sig. Vi

er selv stolte af byggeriet i Torsted, der
er kvalitetsbyggeri hele vejen igennem,
og hvor der i både materialevalg og arkitektonisk udtryk er tænkt i nye baner.
Nu vil vi selvfølgelig gøre alt for at leve
op til tilliden og på samme måde sikre
godt alment byggeri i Lund. Vi ønsker
endnu en gang at vise, at vi sætter barren højt i Midtjysk Boligselskab, siger
formanden.
Byggeriet i Lund er på et forberedende stadie, men vil blive opført inden for
de kommende år. Der vil blive tale om
enten tæt-lav byggeri eller fritliggende
familiehuse, og der er fra kommunens
side planer om yderligere udvikling med
indkøbsmuligheder mv. i området.

Håndværkere ved rejsegildet på Rødtjørnen
II. Byggeriet i Torsted er blevet rost fra alle
sider, og Horsens Kommune ser på den baggrund gerne yderligere byggeprojekter med
Midtjysk Boligselskab i hovedrollen.

En festlig dag i Midtjysk Boligselskab
Det var lidt overvældende: Midtjysk
Boligselskab fejrede formanden Bjarne
Almind Johansen ved reception i Fælleshuset på Poul la Cours Vej i Skanderborg, og rigtig mange ønskede at sige
tillykke med de 70 år. Året var kun en
uge gammel, så på mange måder var
dagen også en form for start på 2016
med alle de udfordringer og initiativer,
der skal præge det.
Alt det kunne der snakkes nærmere
om over maden og rødvinden ved den
åbne reception. Blandt gæsterne var
nemlig både beboere og ledelse, og
der var mange både ansatte i Midtjysk
Boligselskab og repræsentanter fra de
kommuner, der er afdelinger i. Dermed
blev det en dag, hvor vigtige kontakter
kunne styrkes til gavn for dagligdagen.
Og fødselaren? Ham blev der sagt pæne
ord om i adskillige taler, og han var
naturligt nok glad for dagen:
- Ja, det er én af de dage, man aldrig
glemmer. Jeg er meget taknemmelig og
også lidt overrasket over det store fremmøde, siger Bjarne Almind Johansen, der
selvfølgelig også havde besøg af familie
med kone, børn, svigerbørn og børnebørn ved den festlige reception.

Forsamlingen rejser sig og skåler, mens fødselaren længst til højre beskedent holder sig i baggrunden. Til venstre formanden for Boligkontoret Danmark Lisbet Riis, der netop har holdt tale.

Også direktør i Boligkontoret Danmark Michael Demsitz havde nogle både pæne og
let drillende bemærkninger til fødselaren.

Topmøde på lederplan. Fra venstre forretningsfører i Midtjysk Boligselskab Annemette
Lehmann Bøgh, formand for Boligkontoret
Danmark Lisbet Riis, formand for Midtjysk
Boligselskab Bjarne Almind Johansen samt
administrerende direktør for Boligkontoret
Danmark Michael Demsitz.
MidtjyskNyt
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Kai og Merete giver Magnus en gyngetur. Der
er derudover to døtre i familien, men de er i
skole, mens dette foto tages. Husene er fra
først i halvfjerdserne, og udskiftning af tage,
døre og vinduer var tiltrængt.

Og så er det jo et
fredeligt kvarter ...
Fordelt over fem gader ved Nørreskov Bakke i Silkeborg ligger
Afdeling 25 med 10 parcelhuse.
Her er der de seneste år blevet
fornyet både det ene og det andet på husene, og her flytter man
ikke sådan lige fra. Tværtimod er
der lang venteliste
Vi mødes på Mirabellevej i den nordlige
del af Silkeborg. Her står afdelingsformand Jørgen Kjeldsen og venter, og
øjeblikket efter kommer driftschef Lars
Larsen fra Midtjysk Boligselskab kørende. Nu vil vi gå en tur for at se nærmere
på en lidt speciel afdeling.
- Ja, den består af 10 fritliggende parcelhuse på fem gader, så det er ikke en
samlet afdeling, fortæller Jørgen. Han
4
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bor selv sammen med sine kone Jytte i
nummer fire på Mirabellevej, og som de
andre huse i afdelingen har dette inden
for det seneste fået nyt tag og gavludhæng samt nye vinduer og døre.
- Vi forsøger at gøre husene så vedligeholdelsesfri som muligt, fortæller Lars
Larsen.
- Vindskeder og gavludhæng er i
fibercement, og vinduer og døre i træ/
alu, det vil sige med pulverlakerede
aluminiumprofiler udvendig og træ
indvendig. Vinduerne har ventilationsspalte og lavenergiruder, så det giver
besparelser på varmeregningen. Det
samme gør den 300 mm ekstra isolering,
der er kommet på loftet, siger Lars og
forklarer, hvordan konstruktionen med
vindbrædder mellem spærene forhindrer vinden i at blæse ind under isoleringen på loftet.

De nye tage blev lagt for et par år
siden, og inden da blev døre og vinduer
udskiftet over en flerårig periode.
- Så nu mangler vi bare at gøre græsplænerne vedligeholdelsesfri også, smiler Lars drillende til afdelingsformanden.
- Ja, det ville være rart, kommer det
omgående brummende fra Jørgen, der
netop har kæmpet en hård kamp for at
få fjernet plænens mos ...

Lang venteliste
Afdelingens huse ligger spredt mellem
andre huse, men med de nye tage er de
lette at genkende. De er alle på 106,5
kvadratmeter, men med råderetten og
dermed mulighed for selv at bestemme
over boligen indvendig, er der forskel
på indretningen. Det vil vi se nærmere
på under vores vandretur. Foreløbig går
vi til Morelvej, der ligger parallelt med

Afdelingsformand Jørgen Kjeldsen og driftschef Lars Larsen i én af
de nye indkørsler. Afdelingen har de seneste år fået lagt nye tage, er
blevet isoleret bedre og har fået nye døre og vinduer. Nu lægges der
nye indkørsler.

Mirabellevej. Her bor bestyrelsesmedlem
Tonny Gottenborg Harritz i nummer 3,
men han er på arbejde, så vi nøjes med
at se på indkørslen.
- Det er så det seneste, der er ved at
ske: Nye indkørsler ved alle husene, fortæller Lars og Jørgen.
De mange forbedringer på husene
sker som led i en 10 års plan, så der dels
er sparet penge op i afdelingen, dels er
der blevet ydet tilskud fra Landsbyggefonden. Alligevel har det været nødvendigt at låne med deraf følgende højere
husleje.
- Det har nu ikke fået nogle til at
flytte. I det hele taget er der stort set
ikke nogen, der flytter fra afdelingen,
siger Jørgen med et lunt smil. Og det
har han ret i. I Afdeling 25 bliver man
boende, og ventelisten er lang.
- Det er jo også et stille og roligt kvarter, tæt på det hele og alligevel sig selv,
siger Jørgen. Ud over ham og Tonny er
der endnu et bestyrelsesmedlem, Karen
Meldgaard. Og netop hos hende på
adressen Blommevej 2A er der fuld gang
i aktiviteterne. Der holder en lastbil og
en minilæsser, og i indkørslen går Mads
Papsø og Henrik Skov fra Elkjær Anlæg
og Entreprenører og jævner knust beton
ud og får det vibreret godt og grundigt
til et fast underlag i indkørslen, før der
skal ny belægning på.

Råderet og nyt køkken
Men hvem er det så, der bor i afdelingens 10 huse på Blommevej, Morelvej,
Vindruevej, Mirabellevej og Kvædevej?
- Ja, vi er jo da modne mennesker alle
sammen, siger Jørgen med hentydning
til, at en stor del af beboerne er lidt
oppe i årene. Der bor imidlertid også
nogle få børnefamilier i afdelingen,
tilføjer han, og vi går hen til Vindruevej
2 for at besøge én af dem.
- Her er der gjort brug af råderetten
til fornyelse inde i huset, og det er der

Kai Skou Kristensen i det køkken, familien på Vindruevej for et par
år siden fik installeret under råderetsordningen.

flere af beboerne her i afdelingen, der
har gjort. Med råderetten kan man jo
låne til at få lavet om indvendig og så
betale over huslejen. Det er en god ordning, som mange benytter sig af, siger
Lars, der de seneste år har haft omkring
250 sager, hvor beboere i Midtjysk Boligselskab har ønsket at benytte sig af
råderetten.
Vi ringer på hos Merete og Kai på
Vindruevej, og lidt efter åbner Kai Skou
Kristensen døren. Han er hjemme her
midt på dagen, fordi han har været på
natarbejde som værkfører i Horsens.
Merete, sønnen på 3 og pigerne på 8 og
12 år er derimod ikke hjemme.
Kai byder inden for, så vi kan se det
relativt nye køkken. Der er fjernet vægge, så stue og køkken går i et, og det
hele virker indbydende og let.
- Før havde vi en mindre stue og et
mindre køkken. Nu er det en større helhed, og vi føler, at vi på den måde har
fået mere plads. Og huslejestigningen
på 500 kroner om måneden er jo ikke
noget, vi tænker over i det daglige. Så
det er en god ordning, siger Kai.
Han fortæller, at familien er glad for
at bo på Vindruevej, og det er der flere
grunde til.
- Der er jo ikke ret meget larm eller
trafik, og så er der ikke langt til skolen.
Børnene kan cykle derover, siger han.
I det samme går yderdøren op, og det
er Merete, der kommer hjem med sønnen
Magnus. Og Merete mener ligesom Kai,
at det nye køkken og fjernelse af nogle
vægge har gjort en afgørende forskel:
- Vi føler det, som om vi har fået 10
kvadratmeter mere, end vi havde før.
Det har vi jo ikke, men sådan oplever vi
det, siger hun.

”Derovre bor vennerne”
Vi går ud i haven, hvor treårige Magnus
er klar til en gyngetur. Da familien flyttede ind i 2006, var der ikke så mange

børn i området, men det har ændret sig.
Der er sket udskiftninger, og der er kommet flere børnefamilier i kvarteret.
- Derovre bor Jeppe, siger Magnus,
og peger over på den anden side af vejen. Så står han lidt og kigger derover.
- Og der bor Mathias, tilføjer han så
og peger på et andet hus. Han har sine
gode venner lige omkring sig. Kan man
forlange mere? Vennerne bor ikke i
Midtjysk Boligselskabs huse, men det er
Magnus ligeglad med.
Vi går tilbage til udgangspunktet.
Her på Mirabellevej 4 bor den tidligere
halbestyrer og nuværende afdelingsformand Jørgen Kjeldsen og fru Jytte, og
det har de gjort i 11 år. De er glade for
huset, afdelingen og naboskabet. Og
fotografen tager lige et foto, før en kold
forårsvind banker en regnbyge ned over
Afdeling 25 ved Nørreskov Bakke i Silkeborg. En afdeling med parcelhuse strøet
ud med mild hånd over fem gader i et
fredeligt og hyggeligt kvarter.

Afdelingsformanden og hans kone Jytte
foran huset. Jørgen Kjeldsen har været i
bestyrelsen næsten alle 11 år, de har boet
i huset, og de seneste tre år har han været
afdelingens formand.

MidtjyskNyt
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Ny adresse
Fra 1. maj har Midtjysk Boligselskab adresse på Ved Skrænten 4 i Silkeborg. Her har Boligkontoret Danmark indrettet nyt lokalkontor, og der er dermed blevet skabt rammer for drift og administration af Midtjysk Boligselskab og
for Boligkontoret Danmarks Byggeafdeling Vest

Her skal der bygges: Den lave bygning
og det gule hus bag det skal rives ned,
og også det frie areal vil blive bebygget.
Byggeriet skal omfatte fire etager med
boliger og en nederste etage med Boligkontoret Danmarks lokalkontor.

Så flyttes der fra Skanderborg
til Silkeborg – men ikke helt ...
Fra 2018 får Boligkontoret Danmark rummelige og repræsentative kontorer ud mod Borgergade
i Silkeborg, og her skal Midtjysk Boligselskab have kontor. Men først skal huset bygges, og i mellemtiden er der flyttet ind i midlertidige lokaler på Ved Skrænten. Rapport fra en dag et par uger
før indflytningen den 1. maj 2016
Borgergade i Silkeborg. På døren står
der stadig ”Frisør”, og der er billede af
en saks. Indendørs er der tomt, men på
vinduerne hænger der tegninger af et
nybyggeri, der snart skal gøres til virkelighed. Den ene viser et flot byggeri
i fem etager ud mod Borgergade, det
andet viser gårdmiljø med bygninger
inde bagved i sammenhæng med Midtjysk Boligselskabs eksisterende byggeri
på Ved Skrænten.

Fakta
Byggeriet ved og bag Borgergade og
på Ved Skrænten i Silkeborg:
Etape 1: Fem etager med kontorer
nederst og fire etager med 16 boliger. Skal stå færdigt 1. juni 2018.
Etape 2: To bygninger på henholdsvis
fire og fem etager med i alt ni boliger.
Skal stå færdigt 1. august 2019.
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Snart skal bygningen, der har huset
salon, rives ned, for her, tæt på Viborgbroen og søen, skal Midtjysk Boligselskab bygge. Også ejendommen bagved,
en ældre gul villa, der har set bedre
dage, skal væk. Der er desuden et stort
og åbent areal, der ligger ubrugt hen,
og det hele er lidt som et sår på Borgergade. Dette sår bliver snart helet, når
der skabes rammer for boliger og kontorer, takket være Midtjysk Boligselskab.
- Nybyggeriet bliver en femetagers
ejendom, hvor hele den nederste etage
skal være Boligkontoret Danmarks nye
kontorer. Her bliver der plads til vores
administration, og her skal Boligkontoret
Danmarks Byggeafdeling Vest ligge. I alt
bliver det arbejdsplads for 13 ansatte, og
på etagerne ovenover skal der være 16
boliger, forklarer formand for Midtjysk
Boligselskab Bjarne Almind Johansen.
De nye rammer for administration
betyder, at Midtjysk Boligselskab efter
40 år i Skanderborg igen får hjemsted
i Silkeborg. Det er der flere grunde til,
siger formanden:

- Flytningen sker først og fremmest
for personalets skyld. De ansatte får
bedre og større forhold, og det hele
bliver fra 2018 samlet på én etage. Samtidig lukker vi driftskontoret i Silkeborg
og flytter personalet derfra sammen
med det øvrige personale. Det forventer
vi selvfølgelig giver nogle synergieffekter, fordi man er sammen i dagligdagen.

Midlertidigt kontor
Byggeriet ud mod Borgergade skal stå
færdigt til indflytning juni 2018, men
når dette læses, er kontoret allerede
flyttet fra Skanderborg til Silkeborg og
ind i midlertidige lokaler på adressen
Ved Skrænten 4. Det skete 1. maj.
Vi går ind på området bag Borgergade, hvor der i umiddelbar nærhed af
afdelingen på Ved Skrænten står en fritliggende bygning. Under ringklokken
står der ”Klinik for Fysioterapi”, men
det er allerede længe siden, borgere
med ondt i ryggen eller nakken gik ind
ad denne dør. I skrivende stund ligger
der kabelruller, Rockwool og byggestøv

Laban Arkitekter har tegnet det kommende
byggeri ud mod Borgergade.

på gulvet, og håndværkere arbejder
med at omdanne klinikken til kontorer.
- Her skal der være midlertidigt kontor for Midtjysk Boligselskab, indtil byggeriet ud mod Borgergade er færdigt,
siger Bjarne Almind Johansen og viser
rundt. Nederst skal der være reception
og stort kontor til boligrådgiverne.
Desuden er der frokoststue samt kontorer til forretningsfører Annemette
Lehmann Bøgh og chefkonsulent Anita
Skarregaard Dideriksen.

På førstesalen skal de ansatte i Drift
sidde, og dermed er det slut med driftskontoret i Markedsgade. Derudover er
der kontor til Boligkontoret Danmarks
Byggeafdeling Vest med tre ansatte.
- Det er klart, at vi får glæde af at
komme under tag med denne afdeling,
ikke mindst netop nu, hvor vi har store
byggeprojekter i spil, blandt andet
højhusene på Silkeborg Tekniske Skoles
grund, siger Bjarne Almind Johansen.
I alt er der for tiden 120 nye boliger i
Silkeborgområdet i spil, og hermed er
der behov for tæt samarbejde med Boligkontoret Danmarks Byggeafdeling.
Når det midlertidige kontor bliver
overflødigt, fjernes bygningen for at
give plads til nyt byggeri. Der skal bygges to beboelsesejendomme på henholdsvis fire og fem etager med ni boliger, og der anlægges desuden parkeringspladser. Dermed får de ansatte på
kontoret også bedre parkeringsforhold.

Fortsat kontor i Skanderborg
Selv om Midtjysk Boligselskab når dette

Formand for Midtjysk Boligselskab Bjarne
Almind Johansen foran bygningen, der nu
rummer det midlertidige kontor. Bygningen
skal senere fjernes og give plads til nybyggeri.
læses er flyttet til Silkeborg, vil der fortsat være et kontor på Poul la Cours Vej
21 i Skanderborg, og her kan man fortsat nogle dage om ugen træffe driftschef og ejendomsmestre.
- Som bekendt skal vi have gennemført et meget omfattende renoveringsprojekt på Poul la Cours Vej, og blandt
andet derfor er det vigtigt fortsat at
have et kontor i området, siger Bjarne
Almind Johansen.

Vi glæder os ...
I skrivende stund forberedes den flytning af administrationen i Midtjysk Boligselskab, der er gennemført, når dette
læses. Forretningsfører Annemette
Lehmann Bøgh glæder sig på egne og
personalets vegne til den kommende
tid med bedre og større rammer for
arbejdet.
- Det betyder jo, at Markedsgade i
Silkeborg og Adelsgade i Skanderborg
flytter sammen. Vi lukker driftskontoret
i Silkeborg og kommer under samme
tag på adressen Ved Skrænten 4, og det
gør jo, at vi på en helt anden måde end
hidtil kan løbe sammen i dagligdagen
og dermed få det hele til at glide nemmere. Vi har nu i en periode haft et
bofællesskab med Skanderborg Andelsboligforening på Adelgade i Skanderborg, og efter det tror jeg, det kan blive
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meget godt at ”blive os selv” igen, siger
forretningsføreren, der ikke mener,
beboerne i Skanderborg-området på
nogen måder lades i stikken.
- Nej, vi har jo afdelinger mange
andre steder i Midt- og Østjylland, hvor
vi heller ikke har kontor. I dag er personligt fremmøde på kontoret blevet
forholdsvist unødvendigt, fordi det
meste sker over telefon og skærm. Alt
det praktiske og indgåelse af aftaler
i forbindelse med ind- og fraflytning,
syn osv. foregår jo således i dag over
nettet, siger Annemette Lehmann
Bøgh.
Hun ser også frem til bofællesskabet
med Boligkontoret Danmarks Byggeafdeling Vest, der efter at have haft
kontor i Viborg nu bliver en del af kontormiljøet i Silkeborg.

De nye kontorer vil betyde en lettelse i hverdagen, mener forretningsfører Annemette
Lehmann Bøgh, der her er fotograferet ved
Midtjysk Boligselskabs afdeling på Sinding
Kirkevej.
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Ked’li består af Poul Bock, klarinet og saxofon, Bjarne Møller,
trækbasun og kontrabas, Orla
Madsen, guitar, Ole Hermansen,
piano og Keld Johnsen, trommer.
I Silkeborg er direktør for Jysk
Musikteater Niels Kaas desuden
med som gæst på violin.

Invitation til jazz i
Skanderborg og Silkeborg
De seneste år har Midtjysk Boligselskab præsenteret jazz til Riverboat Jazz Festival. Det gentages
i år, men denne gang skal beboerne i og omkring Skanderborg også have mulighed for at nyde et
par timers god swing
Når der i juni er Riverboat Jazz Festival
i Silkeborg, lever traditionen videre:
Midtjysk Boligselskab stiller et telt op
bag Markedsgade, og igen i år vil det
swingende og publikumsvenlige orkester Ked’li med Niels Kaas som gæstesolist underholde fredag den 24. juni
klokken 16-18. Alt er med andre ord,
som det plejer, og det er der mange, der
glæder sig til. Der er dog en forskel:
- Ja, i år synes vi, at vores beboere i
Skanderborg-området også skal have
lejlighed til at nyde en god gang jazz,
siger næstformand for Midtjysk Boligselskab Knud Erik Helbo.
- Derfor udvider vi konceptet til også
at præsentere Ked’li i beboerhuset på
la Poul la Cours Vej i Skanderborg. Det
bliver cirka en måned før arrangementet i Silkeborg, nemlig den 27. maj klok-

Midtjysk Boligselskab

Åbningstider

Ved Skrænten 4, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 52 21 77
silkeborg@bdk.dk · www.boligkontoret.dk

Man-tirs:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Skanderborg og Silkeborg, og med rabatten på drikkevarer behøver ingen
hverken tørste eller kede sig – trods
orkesterets misvisende navn.

God stemning i teltet. I år er der musik for
alle i Skanderborg den 27. maj og i Silkeborg
den 24. juni.

9.30-12 og 13-15
Lukket
9.30-12 og 13-17
9.30-11

BON OG 10 KR. OG FÅ
1 STK. VAND
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fredag 16-18 på Markedsgade.
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ken 15-17. Og tilbuddet det samme: Der
er god musik, og Midtjysk Boligselskab
byder på billige øl, vand og vin. Det er
blot at benytte kuponerne nederst på
denne side.
Gæsterne i Skanderborg har noget
at glæde sig til. Tilstrømningen til teltet i Silkeborg var sidste år den hidtil
største, og humøret var i top. Orkestret
forstår at banke en god stemning op,
musikerne kom med mange små lune
bemærkninger og indbyrdes drilleri
mellem numrene, og publikum levede
i den grad med. Rækken af evergreens
udsat for jazzende swing var lang, og
Midtjysk Boligselskabs repræsentanter
ved salget af kolde drikke havde en
travl eftermiddag.
I maj og juni er der lagt op til en
ny gang humørfyldt jazz i henholdsvis

