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Med elevator kan
jeg jo få besøg af
min mor…
2015 står i renoveringens tegn på
Poul la Cours Vej i Skanderborg
Læs side 4-5

Ny forretningsfører

Kontorer bliver til lejligheder
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Midtjysk
Boligselskab

Det forpligter at være
et alment boligselskab
Her tæt på jul er der mange, der har
travlt med at gøre godt. Stemningen er
til det, og der ryger måske lige en tyver
ekstra i indsamlingsbøsserne. I Midtjysk
Boligselskab vil vi også gerne være gode,
men for os handler det ikke om en særlig
tilstand op til jul. Det handler om en forpligtigelse, vi har året rundt. Historisk set
er den almene boligsektor blevet skabt
gennem pionerer med rygrad og lyst til
at løfte boligstandarden for alle danskere, også dem, der havde mindst. Disse
ildsjæle ville skabe en boligbevægelse,
hvor beboerne kunne få tidssvarende boliger til en husleje, de kunne betale.
Det er stadig grundlaget. Den almene boligbevægelse bygger på fællesskab, og beboerdemokrati er rygraden
og skal sikre den enkelte lejer indflydelse på egne boligforhold. Set i det lys
forpligtiger det at være en gren på den
almene boligbevægelses stærke træ
med dybe rødder. Og i Midtjysk Boligselskab vil vi gerne leve op til det ansvar,
der følger med.
Derfor var det også naturligt for os
at sige ja til forhandling med Silkeborg
Kommune, da der var problemer med

Så skal der bygges i
Silkeborg
Midtjysk Boligselskab og Silkeborg
Kommune er blevet enige om byggeriet
ved Skrænten/Borgergade i Alderslyst i
Silkeborg. Det betyder, at lokalplanen
nu skal i høring, og resultatet af den vil
afgøre, om der bliver tale om 26 eller 30
boliger. Under alle omstændigheder er
boligprojektet kommet et stort skridt videre, og byggeriet forventes at komme
i gang i løbet af 2015.

husning af syriske flygtninge. Vi havde
ledige boliger i afdeling Silkeborg
Football College, og vi fik gennem en
god dialog sikret, at 17 af vore boliger
kunne bidrage til at løse det problem,
kommunen stod med. Vi skal huske på,
at det er mennesker, der er flygtet fra
en blodig borgerkrig, og vi har alle en
forpligtigelse til at medvirke til at skaffe
dem en bolig.
Et andet eksempel på, at vi i Midtjysk
Boligselskab lever op til vort ansvar,
kan vi se i det aktuelle samarbejde
med Skanderborg Kommune. I denne
udgave af MidtjyskNyt fortæller vi om,
hvordan vi i de gamle kontorer nu laver
boligselskabets gamle kontorer på Poul
la Cours Vej om til lejligheder til det
kommunale bofællesskab for psykiske
og fysiske handicappede. I forvejen har
vi otte lejligheder og fælles arealer til
bofællesskabet, og det er et samarbejde
med Skanderborg Kommune, vi sætter
stor pris på, og som vi hermed udvider.
Endnu et eksempel på, at vi som alment
boligselskab påtager os sociale opgaver
og er med til at løse de opgaver, det er i
vores alles interesse at få løst.

Og så noget helt andet: Vi har fået
ny forretningsfører i Midtjysk Boligselskab. Annemette Lehmann Bøgh præsenteres i et interview i denne udgave
af bladet, og vi ser frem til et godt samarbejde. Samtidig er Anita Skarregaard
Dideriksen blevet chefkonsulent, og det
kan man ligeledes læse mere om i det
pågældende dobbeltinterview. Vi tror,
at det bliver en god konstellation, og
med den går vi ind i det nye år i sikker
overbevisning om, at vi står godt rustet
til de opgaver og de udfordringer, der
ligger foran os.

Fremtidens
renoveringer

Rødtjørnen ved
Horsens i licitation

I januar sætter bestyrelsen i Midtjysk
Boligselskab, driftscheferne og forretningsføreren sig sammen for at drøfte
fremtidens behov for renovering. I den
forbindelse skal det også drøftes, om
der henlægges tilstrækkeligt til renovering i de enkelte afdelinger.
- Vi vil ikke udarbejde en egentlig
tidsplan, men vi vil naturligvis se på,
hvordan der skal prioriteres i den kommende tid og dermed på, hvor behovet
for renovering og fornyelse er størst,
siger formand for Midtjysk Boligselskab
Bjarne Almind Johansen.

Midtjysk Boligselskab sender nu byggeriet af de 60 boliger ved Rødtjørnen
i Thorsted ved Horsens i licitation. Det
er Laban Arkitekter i Silkeborg, der
har stået for tegningerne, og det nye
boligkvarter bliver nærmest som en lille
landsby i spændende nytænkning i stil
og miljø. Byggeriet forventes i gang i
løbet af 2015.

Med ønsket om
en glædelig jul
og et godt nytår.

Bjarne Almind
Johansen
Formand for
Midtjysk Boligselskab

Genvalg
Ejendomsfunktionærerne har genvalgt
Preben Kristiansen som tillidsrepræsentant og Sten Thorsager som sikkerhedsrepræsentant.
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Fra kontorer til lejligheder
Midtjysk Boligselskabs tidligere kontorer bliver til lejligheder og
en del af bofællesskabet for fysiske og psykiske handicappede
Om cirka et halvt år er de tomme kontorer på Poul La Cours Vej i Skanderborg blevet lavet om til fire lejligheder.
Dermed udvides det bofællesskab for
psykisk og fysisk handicappede, der i
forvejen er i afdelingen.
- Det startede for omkring otte år siden,
da 16 klubværelser blev lagt sammen to og
to til otte lejligheder, fortæller driftschef
Jan Andersen, Midtjysk Boligselskab.
- Derudover blev vaskeri, kiosk og det
daværende fælleslokale inddraget og
lavet om til kontor for bofællesskabets
personale samt til fællesareal for dets
beboere. Det fungerer fint og vi har
i den forbindelse et godt samarbejde
med Skanderborg Kommune. Derfor
er det jo også fint, at vi nu kan udvide
med fire lejligheder.

Oprindeligt køkken og cafeteria
Det er historiske kvadratmeter, der nu
inddrages til bofællesskabet for fysisk

og psykisk handicappede. Da afdelingen
blev bygget først i halvfjerdserne, var
det ud fra datidens kollektive tanker.
Derfor blev der satset på masser af fælles faciliteter, og derfor blev der indrettet stort køkken og cafeteria, hvor
beboerne skulle kunne spise middag for
seks kroner.
Men det kollektive faldt efterhånden
noget til jorden, for beboerne foretrak
at lave deres egen mad i deres egen lejlighed. Siden blev det tidligere køkken
og cafeteria så til kontorer for Midtjysk
Boligselskab, men da disse kontorer nu
er flyttet til Adelgade, er lokalerne igen
frigjort til nye formål. Det bliver altså
nu som lejligheder for fysisk og psykisk
handicappede i det kommunale bofællesskab.
Ifølge Jan Andersen forventes lejlighederne at stå færdige midt på året
2015.

Viceværten skal også
have tid til at snakke
Midtjysk Boligselskab vil gerne udnytte ejendomsfunktionærernes
kompetencer bedre, så de kan få frigjort ressourcer til i højere grad
også at tage en snak med beboere, når der kan være behov for det
Kan driften i Midtjysk Boligselskab
optimeres og effektiviseres? Det vil Boligkontoret Danmark og HedeDanmark
A/S i den kommende tid se nærmere på,
og baggrunden er blandt andet et ministerielt ønske om at holde administrationsbidraget i ro.
- Det er dog kun en del af begrundelsen, siger formand for Midtjysk
Boligselskab, Bjarne Almind Johansen.
- Vi har fået vore ejendomsfunktionærer opkvalificeret, så alle nu er
faguddannede. Det betyder, at de i
dag har nogle kompetencer, som vi i
samarbejde med dem gerne vil udnytte
bedre.
Formanden slår fast, at projektet
dermed ikke handler om at spare på
mandskabet, at det ikke vil føre til
færre ansatte. En arbejdsgruppe med
deltagelse af blandt andre ejendomsfunktionærernes tillidsrepræsentant
Preben Kristiansen skal være med til at
sætte projektet på skinner.

- Man kan sige, at nu har vi gjort
tingene på samme måde i de sidste 25
år, så måske er tiden inde til at se, om vi
kan gøre det på en anden måde. Man
kan for eksempel forestille sig endnu
mere samarbejde på tværs mellem afdelingerne om løsning af de praktiske

Her skal være boliger! Driftschef Jan Andersen i de lokaler, der de kommende måneder
ændres til lejligheder.

opgaver. Det kan frigøre ressourcer, så
ejendomsfunktionærerne kan opprioritere kontakten med beboerne, siger
Bjarne Almind Johansen.
Han mener, at ejendomsfunktionærerne som faglærte i dag kan noget, som de har for lidt tid til at bruge i
en travl hverdag:
- I deres uddannelse har de fået nog
le værktøjer som de kan bruge der, hvor
der måske er beboere med behov for en
god snak. Vi har jo blandt andet en del
ældre beboere, der godt en gang imellem kan have glæde af, hvis ejendomsfunktionæren har mere tid til det helt
uformelle samvær, siger formanden.

I dag er alle ejendomsfunktionærer faglærte, og de har nogle menneskelige kompetencer,
som de skal have større mulighed for at udnytte. Her er det ejendomsfunktionær Bjarne
Rasmussen hos beboer Helle Lykke Linnet i afdeling 69, Resenbro ved Silkeborg.
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Driftschef Jan Andersen og medlem af afdelingsbestyrelsen Kirsten Bennike Madsen
tager gerne de nødvendige sværdslag om
renoveringen, for det er et omfattende projekt, og så skal beboerne helst være tilfredse
og glade for de forbedringer, der skal ske.

Vi er rigtig glade for
det, der skal ske, men…
Afdelingen på Poul la Cours Vej i Skanderborg skal renoveres over de næste to-tre år. Et stort projekt til 145 millioner, der også omfatter genhusning undervejs. Beboerne er glade, men har et problem, når det gælder ideen om åbne altaner
Sådan en dag lige før jul kan man godt
se, at bebyggelsen på Poul la Cours Vej
trænger til en ordentlig omgang. Det er
efterhånden ved at være et ældre byggeri, og der er skønhedspletter - for at
sige det mildt. En tilstandsrapport fra
2002 konkluderede, at der skal gøres
noget gennemgribende, så renoveringen har været længe undervejs. Nu sker
det så, og vi har fået Kirsten Bennike
Madsen fra afdelingsbestyrelsen og
driftschef i Midtjysk Boligselskab Jan
Andersen til at fortælle mere. For hvad
skal der ske og hvornår?
- Foreløbig er arkitektfirmaet ved at
udarbejde projektforslag, og når det er
godkendt, følger udbudsrunden. Ifølge
den foreløbige tidsplan skal arbejdet i
gang i august 2015 og være færdigt til
efteråret 2017, fortæller driftschef Jan
Andersen.
Og hvad skal der så ske? Ja, et er
sikkert: det vil blive et helt andet boligkompleks, når renoveringen er færdig.
De udendørs arealer bliver mere indbydende, facaderne bliver fornyet med
tegl og teglskaller, og i lejlighederne
renoveres køkkener og badeværelser.
I 10 af opgangene sker fornyelsen på
en måde, så en stor del af lejlighederne
bliver handicapvenlige. Opgange fornys,
så de bliver lysere, og der etableres elevatorer ved alle opgange undtagen i én
af blokkene.
4
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Det forberedende arbejde er imidlertid fortsat i gang, og ikke alle spørgsmål
er afklaret. Når arkitekterne har projektforslaget parat, skal det forelægges
projektgruppen under styregruppen, og
dermed får beboernes repræsentanter
mulighed for at kommentere forslaget
og få indflydelse på det.
- Beboerne vil gerne have meget
med, og det er jo meget naturligt. Ønskeseddelen er lang, siger Jan Andersen.

- Det er den, men det er også nødvendigt. Faktisk skulle der have været
renoveret for lang tid siden, så selvfølgelig har vi mange ønsker, men de er
rimelige, siger bestyrelsesmedlem Kirsten Bennike Madsen.
- Jo, men der er jo en økonomisk
ramme, vi skal holde os inden for, replicerer Jan Andersen.
De vil det samme, men fra hver sit
udgangspunkt. Kirsten taler beboer-

Kirsten Bennike Madsen: Vi vil jo gerne sikre
trygheden og muligheden for privatliv. Det
er et af de vigtigste argumenter imod åbne
altaner med brystværn af glas, som vi mener, forringer boligerne.

Jan Andersen: Vi lytter selvfølgelig til beboerne og er glade for, at de kommer frem
med deres meninger.

nes sag, Jan skal som driftschef have
enderne til at hænge sammen. De har
én af den slags frugtbare dialoger, der
fører videre.

Nødvendigt
- I de år, der er gået siden tilstandsrapporten kom, er der løbende sket noget,
blandt andet har vi fået bygget et nyt
beboerhus, og det er mit indtryk, at
beboerne er glade for det. Imens har
renoveringsprojektet udviklet sig, og
selv om det længe har været tiltrængt
med et løft, har vi heldigvis beboere,
der har boet her i mange år. Nu kommer
renoveringen så, og det er simpelthen
nødvendigt. Blandt andet kan vi jo se,
at der trænger fugt ind flere steder, og
at det får jern i betonkonstruktionen til
at ruste, siger Jan Andersen.
Kirsten Bennike Madsen nikker:
- Det er rigtigt, at vi har beboere, der
har boet her længe, og jeg har selv boet
her siden 2005 og er glad for det. Men
der er for mange, der bare bruger det
som en gennemgangslejr, indtil de finder
noget andet, og det bliver der forhåbentlig lavet om på med renoveringen. Det
er jo et godt og attraktivt område med
gode sti- og gangsystemer, og jeg oplever
gæster blive overrasket over, hvor lyse
lejlighederne er med de store vinduer,
der giver fri udsigt til de grønne områder.

Åbne eller lukkede altaner?
I Midtjysk Boligselskab kan man glæde
sig over, at beboerne i afdelingen og
dens bestyrelse i høj grad er medspillere
i renoveringsprojektet:
- Grundlæggende er vi jo rigtig glade
for det, der skal ske, siger Kirsten Bennike Madsen og remser forbedringerne
op: Selve konstruktionen bliver sikret,
gamle ventilationssystemer, vandrør og
faldstammer udskiftes, inventar i køkkener og baderum udskiftes, opgange får
ny gulvbelægning, vægge renset og nye
lamper, og der indsættes nye opgangsog hoveddøre, ligesom utætte dør- og
vinduespartier skal udskiftes.
- Men så er der altanerne, der i dag
er lukkede, men som ifølge projektet
skal være åbne. Det er der stor modvilje imod, for i dag bruges de lukkede
altanerne flittigt til forskellige kreative
aktiviteter, som man ikke vil have ind i
stuen. Det er et ekstra rum i boligen fra
april til september, som også kan bruges
om vinteren til tørring af tøj og opbevaring. Vigtigst af alt giver det større
tryghed med lukkede altaner. Hvis de
bliver åbne, frygter beboerne indbrud
den vej, og da der kræves brystværn i
glas, vil folk i haven kunne se ind i beboernes soveværelser eller stuer, siger
Kirsten Bennike Madsen.

Det jeg har set
ser godt ud!
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen er ked af,
at der ikke kommer elevator i den
blok, han bor i, men det er efter tidligere ombygninger i opgangene 1 –
5 ikke praktisk muligt. Bortset fra det
ser Jørgen-Ole Nyboe Nielsen frem
til, at der sker noget i bebyggelsen.
- Det, jeg har set, ser godt ud,
siger han om det materiale, der er
blevet forelagt beboerne, og han
tilføjer, at det er fodgængerovergangen, han glæder sig mest til.
Skanderborg Kommune vil forhåbentlig anlægge en fodgængerovergang over den stærkt trafikerede
Højvangen. Dermed kan der i forbindelse med renovering af de udendørs
arealer skabes let og sikker adgang
til indkøbsmuligheder.

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen. Håber på en fodgængerovergang i forbindelse med forbedring af de
udendørs omgivelser.

Så kan min gamle
mor besøge mig!
Ivonne Madsen har boet i sin lejlighed på Poul la Coursvej siden august
i år, og hun er blevet glad for at bo
i afdelingen. Da hun bor i den blok,
hvor der ikke installeres elevator,
søger hun over i én af de andre.
- Hvis det ikke havde været muligt
at komme til at bo med elevator,
var jeg hurtigt flyttet igen. Som det
er nu, kan min mor på 70 år ikke
besøge mig, så hver gang, vi skal
ses, må jeg besøge hende. Det bliver
godt med elevator, og det bliver
også godt med et nyt badeværelse.
Men jeg håber ikke altanerne skal
være åbne.

Ivonne Madsen – glæder sig til at kunne få besøg af sin mor, når elevatorerne er på plads.

Hun mener, at det vil få mange til at
lukke for med gardiner, og så er formålet med lysere lejligheder jo ikke nået,
tværtimod. En underskriftindsamling
viser da også stor modstand mod åbne
altaner.
- Det er rigtigt, at der er forskellige
opfattelser, og at vi har noget, der kan
ligne en konflikt på dette område. Derfor har vi da heller ikke truffet nogen
afgørelse endnu, og derfor skal udbudsmaterialet udarbejdes på en måde, så
der bliver givet pris på både lukkede og
åbne altaner, siger Jan Andersen.

Hermed er der våbenhvile for en tid.
Det er helt tydeligt, at det sidste ord
ikke er sagt i denne sag.

Genhusning
Når håndværkerne rykker ind i de enkelte lejligheder, må beboerne rykke ud.
Det vil efter planen ske med to opgange
og dermed 18 lejemål ad gangen.
- Beboerne skal genhuses i 13-14
uger, før de kan flytte tilbage til den
nyrenoverede lejlighed, og vi forventer
at opbygge en pavillonby til formålet,
fortæller Jan Andersen.
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Det er jo beboerne det handler om…
Midtjysk Boligselskab har fået ny forretningsfører, og samtidig er en gammel kending blevet chefkonsulent. De har en bred vifte af opgaver, men skåret ind til benet, er de ikke i tvivl: Opgaven er
først og fremmest at sikre den enkelte beboer gode rammer om det gode liv

Det er december, og der er masser af
gran på Adelgade i Skanderborg. Inden
dørs i administrationen hos Midtjysk
Boligselskab er der imidlertid endnu ikke
tid til julestemning, for der er meget, der
skal nås, og telefonen ringer flittigt. Frem
fra deres kontorer kommer Annemette
Lehmann Bøgh og Anita Skarregaard Dideriksen og har lige tid til en snak inden
næste møde. De er det nye team, der
sammen med det øvrige personale skal
have hverdagen til at fungere og samtidig sammen med bestyrelsen skal være
med til at tegne linjerne ind i fremtiden.
- Her er Midtjysk Boligselskab heldigvis begunstiget med en fremadrettet og
visionær organisationsbestyrelse, der
også tør tænke utraditionelt. Nu har jeg
ikke været så længe i organisationen
endnu, men det er mit indtryk, at man
har mod til at gøre tingene anderledes
og at det er en bestyrelse med holdninger, siger Annemette Lehmann Bøgh.
6
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Anita Skarregaard Dideriksen smiler
bekræftende:
- Det er helt rigtigt opfattet. Det er
en dynamisk bestyrelse med et godt
samspil med Boligkontoret Danmark.
Og netop Boligkontoret Danmark er jo
også kendt for stå for noget nyt og for
at turde sætte nye skibe i søen til gavn
for beboerne.
Annemette Lehmann Bøgh nikker:
- Ja, men ikke på en måde, så man
centralt fra vil bestemme, hvor skibene
skal sejle hen. Midtjysk Boligselskab er
selv kaptajn om bord.

Genhusning ved renovering
Den nye forretningsfører har erfaring
som forretningsfører i KAB i Storkøbenhavn, men havde efter en periode
som centerchef i Ringsted Kommune
muligheden for helt at skifte retning i
sin karriere. Det var hun imidlertid ikke
interesseret i, hun ville tilbage til den

almene boligsektor, og derfor søgte hun
stillingen i Midtjysk Boligselskab.
- Det skal man ikke gøre, hvis man
ikke har lyst til at være sammen med
mange mennesker, for det er en del af
arbejdet, og for mig er det netop det,
jeg holder af. Det handler om at være
med til at sikre mennesker nogle gode
boliger til en husleje, der er til at betale.
Så enkelt er det faktisk, siger Annemette Lehmann Bøgh.
Anita Skarregaard Dideriksen har det
på samme måde:
- Jeg holder meget af at komme ud
i afdelingerne. Her oplever man jo, at
når alt kommer til alt, er det eneste,
der virkelig betyder noget, hvordan den
enkelte lejer har det i sin bolig, og om
den fungerer godt som ramme om hverdagen, siger den nye chefkonsulent.
Hun skal som en væsentlig del af
sine arbejdsopgaver have et godt samspil med de enkelte afdelinger. Der

Annemette Lehmann Bøgh og Anita Skarregaard Dideriksen. For dem er arbejdet i den almene boligsektor ikke kun et arbejde. Det er en hjertesag.

er budgetter, der skal lægges, og der
er afdelingsmøder, der skal deltages
i. Hun skal være bindeled mellem boligrådgivere og forretningsføreren, og
derudover kommer en række øvrige
opgaver. Således skal Anita i en periode
arbejde med midlertidig genhusning
af beboere i forbindelse med det store
renoveringsprojekt på Poul La Cours Vej
i Skanderborg.
- Vi er jo et boligselskab med meget
stor forskel på afdelingerne, og dermed også meget stor forskel på, hvad
og hvor meget, der er behov for, at vi
understøtter med her fra kontoret. Men
jeg ser nu kun forskellene i afdelingernes størrelser, typer, alder og meget
mere som noget positivt og som en
mangfoldighed. Det er med til at gøre
det spændende, siger Anita Skarregaard
Dideriksen.

Det man betaler og det man får
Annemette Lehmann Bøgh har fra sin
tid som forretningsfører i KAB i forvejen
erfaringer med mangfoldigheden i vidt
forskellige afdelinger, dog ikke så små
afdelinger, som nogle af afdelingerne i
Midtjysk Boligselskab er.
- Jeg synes, det er fint, at de meget
små afdelinger får det til at fungere på
deres egen måde. Det skal vi ikke blande os i, når det fungerer godt. Vi skal
hjælpe, hvor behovet er til det, men
vi skal også acceptere, at man måske
ikke i de helt små afdelinger synes, det
er nødvendigt med en afdelingsbestyrelse. Overordnet kan man sige, at det
er vores opgave at sørge for, at der er
sammenhæng mellem det, man betaler,
og det, man får. Der er også fremover
behov for renoveringer og fornyelse,

og vi skal have en politik for, hvordan
vi kan støtte og supplere de enkelte
afdelingers egen opsparing, hvor det er
nødvendigt, siger Annemette Lehmann
Bøgh.
Som forretningsfører skal hun blandt
andet deltage i afdelingsmøder, have
kontakt til kommuner, tegne Midtjysk
Boligselskab udadtil, have tæt kontakt
til formand Bjarne Almind Johansen
og stå for den overordnede ledelse af
kontoret med i alt ni ansatte, herunder
de to driftschefer. Hun skal sikre det
gode samarbejde med Boligkontoret
Danmarks øverste administrative ledelse
og de enkelte funktioner i boligkontoret, og så skal hun som medlem af den
brede ledergruppe i Boligkontoret Danmark både inspirere og lade sig inspirere af de øvrige forretningsførere. I det
hele taget er netværk vigtige, og det
gælder også for den nye chefkonsulent:
- Da jeg deltog i udviklingsforløb
under Boligkontoret Danmark, fik jeg
redskaber til at vokse i organisationen,
jeg fik personlig udvikling og jeg fik
ikke mindst opbygget et stort netværk.
Og det bruger jeg flittigt, siger Anita
Skarregaard Dideriksen
Både forretningsføreren og chefkonsulenten skal medvirke til at styrke beboerdemokratiet i afdelingerne, og så
har de endnu en vigtig opgave: De skal
sparre med organisationsbestyrelsen
på en måde, så de mange gode ideer
i bestyrelsen kan gøres til virkelighed,
også hvis lovgivningen måske gør, at det
skal ske under lidt andre betingelser og
forhold, end først planlagt. Det vigtige
er, at gode ideer for vækst og udvikling
ikke kvæles, men tværtimod sikres de
bedste vækstbetingelser.

Kort om Annemette
Er 44 år, oprindeligt fra Aalborg og
har læst politik og administration på
universitetet. Har 13 års erfaring fra
den almene boligbevægelse, blandt
andet 10 år som forretningsfører i
KAB, der administrerer cirka 50.000
lejligheder for københavnske almene boligorganisationer. Senest har
Annemette været centerchef i Ringsted Kommune med drift af kommunens bygninger som ansvarsområde.

Kort om Anita
Er 37 år og har været ansat i Midtjysk
Boligselskab i syv et halvt år. Uddannet fodterapeut og har derudover
været ansat som sejlende placeur i
DFDS, før hun valgte en helt ny karriere. Hos Midtjysk Boligselskab har
hun hidtil været boligrådgiver, og
hun har været på toårigt talentudviklingsforløb i Boligkontoret Danmarks
regi og er dermed blevet klædt på
til nye opgaver. Derudover har hun i
to år læst ledelse på akademiuddannelsen.
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Når det bliver sommer igen…
Der var ingen, der kedede sig, da Ked’li spillede op til Riverboat Jazz Festival – og her i den mørke
tid er det godt at se frem til den kommende sommer med endnu en gang glad jazz i Midtjysk
Boligselskabs telt
For tredje år i træk var Midtjysk Boligselskab i sommeren 2014 med til at få
Riverboat Jazz Festival til at swinge.
Denne gang var det lokale Ked’li, der
endnu en gang beviste, hvor lidt deres
navn passer til den vare, de leverer.
Denne tredje gang viste sig at blive
lykkens gang, når det handler om tilstrømning af publikum. Teltet var godt
fyldt op med feststemte mennesker, der
vippede med foden og nikkede med
hovedet, da orkesteret leverede ”On a
Slow Boat to China” og alle de andre
evergreens i swingende kompositioner.
Når det bliver sommer igen, er der
igen Riverboat Jazz Festival, og da vil
Midtjysk Boligselskab endnu en gang
være parat til at invitere beboere, ansatte og gæster til en god gang jazz i
teltet ved Markedsgade i Silkeborg med god rabat på øl og vand.
- Nu er det jo blevet en tradition, og
traditioner skal man værne om, siger
formand for Midtjysk Boligselskab Bjarne Almind Johansen.

Ked’li havde direktør for Jysk Musikteater Niels Kaas med som gæstesolist på violin, og sammen fik de stemningen godt op under teltdugen ved 2014-udgaven af Riverboat Jazz Festival.

Feststemt publikum i teltet bag Markedsgade i Silkeborg.

Midtjysk Boligselskab
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