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Effektiv administration
Alle beboere i Midtjysk Boligselskab
giver et bidrag til administrationen, og
skal dette administrationsbidrag holdes
i ro, kræver det en effektiv administration. Så enkelt er det. Derfor har vi sat
effektivisering på dagsordenen, og det
skulle jo gerne komme vore beboere til
gode på en måde, så det ikke samtidig
betyder dårligere service.
Det tror vi på er muligt. Vi vil ikke
gå til afskedigelser, for så kan vi ikke
holde fast i målsætningen om ikke at
forringe servicen. Til gengæld er der
så meget andet, vi kan gøre, og det vil
vi se nærmere på den kommende tid.
Heldigvis har vi med vores nye forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh
og med chefkonsulent Anita Skarregaard fået en rigtig god ledelse af administrationen og et teamsamarbejde,
der virkelig peger fremad. Det giver os
gode forhåbninger for fremtiden, også
når det gælder effektivisering i administrationen.
Noget er allerede sket på det administrative plan, blandt andet er vi gået
over til at bruge iPads ved syn i forbindelse med fraflytning og indflytning.

Nye boliger i Hovedgård
I forbindelse med det store renoveringsprojekt på Daugårdsvej i Hovedgård
fik Midtjysk Boligselskab tilladelse til at
nedrive de boliger, der havde det værst.
Siden har grunden ligget og ventet,
og nu har Horsens Kommune sagt ja

Det er effektivt, men det er også trygt
for beboerne, fordi de kan forhindre
senere uenigheder om, hvad parterne
fandt frem til under synet. Undervejs
gennem boligen kan der på synsdagen
tages billeder, lægges priser ind osv.,
og til sidst kan den fraflyttende beboer
kvittere på den elektroniske rapport
direkte på iPad’en. Herefter sendes det,
man er nået frem til som mail til fraflytteren, og hermed kan der ikke bagefter
opstå fortolkningsproblemer.
På samme måde ved indflytning. Der
kan være et eller andet ved boligen,
som den nye beboer sagtens kan leve
med, men ikke vil risikere at få en regning for ved fraflytning. Det bliver så
noteret i den elektroniske rapport, og
det giver selvfølgelig en vis tryghed og
vished for, at tingene er på plads. Alt,
hvad man er blevet enige om, før man
skiltes, er fastholdt og mailet til beboeren.
I denne udgave af MidtjyskNyt fortæller vi blandt andet om, hvordan
byggeriet af Rødtjørnen II i Torsted ved
Horsens skrider frem. Her er ambitionerne høje, som de var det ved Rødtjør-

nen I, og vi vil fremover holde de høje
standarder, når det gælder nybyggeri.
Det kan betale sig at satse på kvalitet i
valg af materialer, og det kan betale sig
at tage de nødvendige hensyn til miljø
og energi og at lade det sætte dagsordenen for byggeriet. Dels er der på
den lange bane god økonomi i det, dels
giver det Midtjysk Boligselskab et godt
renomme. Vi vil gøre vort til, at nytænkning ikke forbeholdes den private
bygherre, men også kan præge byggeri
i den almene boligsektor.

til byggeri. Projektet ventes sat i gang
efter ferien og vil komme til at bestå af
12 boliger. I alt er der 143 på venteliste
til Daugårdsvej.

de købt, og netop nu er lokalplanen for
området i høring. Der er fortsat planer
om byggeri af 25-30 boliger med start i
løbet af 2016.

Grundkøb i Hammel

Farvel til boliger i
Ikast-Brande Kommune

Midtjysk Boligselskab har købt en grund
ved Nørreport centralt i Hammel. Dermed er vejen åben for nyt boligbyggeri i
Hammel, og nu skal projektet den kommende tid modnes. Det vil efter de foreløbige planer komme til at bestå af 20
boliger i et tre etagers byggeri, og går
alt efter planen, vil byggeriet komme i
gang i slutningen af 2016.

God sommer.

Bjarne Almind
Johansen
Formand for
Midtjysk Boligselskab

Midtjysk Boligselskab har fortsat problemer med at udleje boliger i Ikast-Brande
Kommune. Der er boliger, der står
tomme, og som har gjort det længe, og
derfor undersøges muligheden for at
reducere antallet af boliger i kommunen netop nu. Gives der tilladelse, kan
der blive tale om nedrivning.

Borgergade i Silkeborg
Det tidligere omtalte byggeprojekt
Skrænten/Borgergade skrider frem som
aftalt. Foreløbig er de nødvendige grun-
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Pigen fra Limfjorden
Den ældste dansker er snart 110 år og beboer i Midtjysk Boligselskabs afdeling på Nygade i Silkeborg. Det er hun godt tilfreds
med. Signe Højer har boet i samme lejlighed i omkring 30 år, og
det er jo nærmest siden barndommen, som hun siger...
Signe Højer er Danmarks ældste borger,
men det interesserer hende nu ikke så
meget. Hun synes nærmest, det er noget pjat, al den snak om at være ældst.
Så er det bedre at tale om Limfjorden,
for selv om man flyttede fra barndommens land for 100 år siden, glemmer
man ikke den friske vind over de blå
bølger på hjemegnen.
- Nej, når jeg kommer til Limfjorden,
er jeg hjemme, siger Signe.
Med på besøget i lejligheden på Nygade denne formiddag er driftschef Lars
Larsen, Midtjysk Boligselskab, der er fra
Mors og dermed øen i Limfjorden. Måske spiller det lidt ind på deres forhold;
i hvert fald er det tydeligt, at de to holder af hinanden.
- Vi har jo kendt hinanden i alle de
30 år, du har boet her, siger Lars.
- Ja, det er jo næsten siden barndommen, siger Signe og griner. Humoren er
bestemt ikke blevet mindre gennem et
meget langt liv.

Silkeborg, har hun ikke umiddelbart en
forklaring på andet, end at her kunne
hun få en passende butik.
Det blev til Baby Special, hvor der
blev solgt børnetøj til de mindste.
- Men jeg solgte nu også tøj til deres
mødre, fortæller Signe, og igen griner
hun. Trods navnet solgte Baby Special
også tøj i store størrelser.
Forretningen lå i Nygade, og hun
drev den, til hun var højt op i årene.
I 1986 fik hun lejlighed i den helt nye
bebyggelse, Midtjysk Boligselskab havde
fået bygget, og her har hun boet siden.
- Det er jeg glad for, og jeg har gode
naboer. Der er aldrig noget vrøvl, siger
Signe og ser pludselig på Lars med glimt
i øjnene:

Signe Højer. Har glimt i øjnene og let til grin.

- Er der da noget vrøvl med mig?
Det er der ikke, beroliger Lars, og
igen mærker man den helt særlige
fortrolighed mellem de to. De har haft
mange gode snakker i årenes løb.
Men nu går døren op, og familiemedlemmer kommer ind og skal se til
Signe. Stuen fyldes, og Signe giver knus.
Og en livsbekræftende oplevelse rigere
tager vi afsked med en kvinde, der har
levet under to verdenskrige og set verden ændre sig. Danmarks ældste borger,
der stadig har humøret og glæden ved
livet i behold.

Er der noget vrøvl med mig, Lars?
Signe Højer er født på en gård ved Aggersund, og hun mener stadig, at det er
specielle mennesker, der bor deroppe.
Det er kærligt og positivt ment af midtjyden, der ikke glemmer den nordjyske
fortid. Da hun for 100 år siden var omkring 10 år, flyttede familien til Koldingegnen, hvor hendes far fortsatte som
landmand.
I 1949 kom Signe Højer til Silkeborg.
Hun havde i Kolding stået i forretning i
et varehus, og nu ville hun gerne have
sin egen butik. Hvorfor det lige blev i

Besøg. Signe Højer, der bliver 110 til november, er trods sin høje alder altid parat til en god
snak. Her har hun besøg af Lars Larsen fra Midtjysk Boligselskab og denne artikels forfatter
journalist Kurt Balle Jensen.

Midtjysk Boligselskab stiler højt - 10 etager
Teknisk Skole-grunden i Silkeborg kan blive ramme om nyt og ambitiøst projekt med fire højhuse
Silkeborg Tekniske Skole bygger en helt
ny skole, og som led i finansieringen har
skolen udviklet et projekt omfattende
højhuse med boliger på den nuværende
grund. I skrivende stund foregår der
forhandlinger mellem skolen og Midtjysk Boligselskab om køb af grunden og

om virkeliggørelse af projektet, oplyser
boligselskabets formand Bjarne Almind
Johansen:
- Alt tyder på, at vi når til enighed.
Det er for os at se et meget spændende
projekt med fire højhuse på hver 10 etager. Lokalplanen siger god for op til 120

boliger, og det er en opgave, vi meget
gerne løfter.
Bjarne Almind Johansen håber, at alt
falder på plads på en måde, så projektet
kan komme i gang allerede i 2016. Det
omfattende byggeri vil ske i flere etaper
og dermed over flere år.
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En dag i nyrenoverede
Kildeparken i Skanderborg
Godt naboskab og god beliggenhed er noget af det, der
præger den attraktive afdeling, som beboerne helst ikke
flytter fra igen

Sådan en forsommerdag er der altså
ret hyggeligt i afdeling 55 i Skanderborg. Kildeparken. Solen skinner, og de
grønne plæner på fællesarealerne står
friske og lokkende. Afdelingsformand
Knud Erik Helbo tager imod, og så går
vi en lille tur. For noget er sket, men
hvad?

- Ja, der er jo først og fremmest blevet lagt nyt tag, siger formanden, og
det ser godt ud med de røde tegltag i
solen.
Afdelingen er fra 1986 og består af
30 boliger, 21 i Skanderborg og 9 i Virring. Nogle af boligerne er uden dørtrin og med skydedøre og forbeholdt
gangbesværede og kørestolsbrugere.
Boligerne i Virring fik allerede i 2003
taget skiftet. Her er der som i boligerne
i Skanderborg også blevet skiftet vinduer.
Vi går videre, og Knud Erik skal lige
hilse på et par beboere; så er vi ved
legepladsen. Gyngen hænger roligt ned,
og der er ingen børn på pladsen.

Ketty Christensen i sin hyggelige stue. Hun har boet 23 år i afdelingen og været i bestyrelsen
i mere end 20 år.
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Sammenholdet er godt, og når det er
nødvendigt, mødes vi til arbejdsweekend,
siger formand for afdelingen i Kildeparken
i Skanderborg Knud Erik Helbo.

- Nej, det er mest børnebørn på besøg, der bruger den, siger Knud Erik og
tilføjer, at der dog i bebyggelsen er et
barn på 8 år, en baby og et barn på vej
De få børn betyder ikke, at legepladsen står ubenyttet hen. Der kommer
dagplejere med børn, der kan lege på
pladsen, og det skal der være plads til,
selv om de ikke bor i afdelingen.

Her bliver vi...
Afdelingen har beboere i alle aldre,
men med overvægt af dem på den anden side af de 50 år. Sammenholdet er
godt, og når noget skal gøres, rykker
beboerne ud. Da der for eksempel for få
år siden skulle fjernes gammel hæk og
plantes ny omkring hele bebyggelsen,
gjorde beboerne det selv i løbet af tre
arbejdsweekender.
Sammenlignet med andre afdelinger
i Midtjysk Boligselskab ligger huslejen i
afdeling 55 i den lidt højere ende. Det
er gode og populære boliger tæt på
skole, uddannelse, svømmehal, butikker
osv., og der virker fredeligt og hyggeligt
med et indbydende miljø og grønne
omgivelser. Men nu banker vi på en dør
for at høre, hvordan beboerne her oplevede renoveringen.
Svend Aage og Jytte Grønlund tager
imod i deres bolig på 86 kvadratmeter

En nabosnak ved havelågen. Jørgen Ølgaard kom lige forbi.

med tre værelser på to plan. De er henholdsvis 68 og 65 år, og de har boet i
afdelingen siden midt i juni 2000.
- Vi boede i Virring, og jeg havde
eget tømrerfirma. Faktisk havde jeg
tømrerarbejdet, da afdelingen her i sin
tid blev bygget, fortæller Svend Aage.
- Ja, og jeg gjorde som regel rent
efter håndværkerne, og da jeg gjorde
det her i bebyggelsen tænkte jeg, at her
kunne jeg da godt bo, hvis det en gang
skulle blive aktuelt, tilføjer Jytte.
Det blev det så. De var egentlig
skrevet op til en bolig i Virring, som de
havde størst tilknytning til, men da der
blev en bolig ledig i Kildeparken i Skanderborg, sagde de ja tak.
- Vi tænkte, at her kunne vi jo så bo
midlertidigt. Men nu vil vi ikke herfra,
siger Svend Aage.
Nedenunder har de stue og køkken
sammenhængende og uden den oprindelige skydedør. Ovenpå har de to værelser og badeværelse. De har selv gjort
en hel del ved boligen, blandt andet har
Svend Aage opbygget et dejligt køkken,
og de nyder de to terrasser på hver sin
side af huset, hvor der altid er en solplet.
- Nu er der så blevet renoveret, og
det gik rigtig godt, håndværkerne tog
de hensyn, der skulle tages, og fornyelsen betyder blandt andet, at vi nu har
lyddæmpende vinduer med tre lag glas
og solfilter, siger Jytte.

Nødvendig renovering
- Man må sige, at det var nødvendigt
med renoveringen. Nogle steder var
tagene begyndt at smuldre, og nogle af
vinduerne var ved at rådne, siger Svend
Aage. Han har som tidligere selvstændig
tømrer kunnet følge renoveringen med
fagmandens blik, og han er tilfreds med
det, han har set.
I det hele taget virker parret tilfreds.
De er glade for deres naboer og for hele
miljøet i afdelingen, og de er glade for

Steen Thorsager er den populære ejendomsfunktionær. Her får han
lige en snak med Ketty.

beliggenheden, der gør, at de er i gåafstand til det hele.
- Nogle af naboerne har jo boet her
i mange år. Vi har det fint sammen og
holder øje med hinandens boliger, når vi
er på ferie, siger Svend Aage og Jytte.
Vi skal videre og står lige og snakker
ved lågen. Viceværten er i gang med at
slå græs, og Jytte nikker ned mod ham:
- Det er Steen. Han kommer hver tirsdag, og han er god. Han er der hurtigt,
når vi har brug for ham, siger hun.
I det samme er en anden beboer,
Jørgen Ølgaard, ude for at tømme postkassen, og så skal der jo lige råbes en
hurtig bemærkning af den kærligt mobbende slags.
Jørgen kommer op for at snakke.
- Ja, jeg har det hårdt, siger han og
prøver at se lidende ud som kommentar
til de drillende bemærkninger.

Rummelige
Vi tager afsked og går ned til Ketty
Christensen. Hun er medlem af bestyrelsen sammen med Knud Erik Helbo og
Lisa Fogh Nielsen, og hun har boet 23 år
i afdelingen.
- Jeg blev skilt fra en landmand i Hylke. Han havde 650 fedesvin, så det var
jo mig, der måtte flytte, smiler Ketty.
Hun flyttede ind i den 65 kvadratmeter store bolig, og efter et år kom hun i
bestyrelsen. Der har hun så været siden
bortset fra et enkelt år, og dermed er
det blevet til mere end 20 år i afdelingsbestyrelsen.
- Jeg har ansvar for alt det udendørs,
og her er vi heldigvis enige om, at vi
godt vil betale Steen for at bruge noget
ekstra tid i afdelingen. Vi prioriterer, at
det skal se pænt ud. Græsset bliver slået
hyppigt, papir må ikke ligge og flyde
osv., siger Ketty.
Hun er ikke i tvivl, når hun bliver
spurgt om, hvad der kendetegner Kildeparken:

- Vi har et godt naboskab og gode
forhold, og vi er rummelige. Hvis nogen
har behov for at have en campingvogn
stående nogle dage, er der ingen problemer med det, selv om det egentlig
er mod reglerne, for nu at nævne et
eksempel. Vi holder ikke de store fælles fester, til gengæld møder folk op,
når der er fælles opgaver, der skal løses,
siger Ketty.
Hækplantningen er ét eksempel, et
andet eksempel var etablering af skralde-ø med fliser som underlag og hegn
omkring. Og snart skal der males på
legepladsen, og så indkaldes der igen til
arbejdsweekend, hvor Ketty sørger for
lidt traktement, så hyggen huskes.
Så forlader vi Kildeparken, mens
ejendomsfunktionær Steen Thorsager
står og sludrer lidt med afdelingsformanden og bestyrelsesmedlemmet. Der
er en særlig hygge og ro over det hele,
og et sidste blik op mod de nye tage er
ret så overbevisende: det klæder afdelingen.

Jytte og Svend Aage Grønlund troede
egentlig, at de kun skulle bo midlertidigt i
boligen. Nu vil de ikke herfra.
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Murerne skal lægge
570.000 mursten i det
ambitiøse byggeri Rødtjørnen II. De 10.000 er
specielle hjørnesten og skal
danne de særlige spidser i
boligerne, der bliver et af
byggeriets kendetegn. Til
venstre projektchef Morten
Langhoff-Jensen og til højre
praktikant Mads Skyt-Petersen, begge CASA A/S.

Rødtjørnen II slår rod
Rapport fra en byggeplads, hvor boligerne bliver noget helt specielt, og hvor kvalitet, lavenergi og
spændende arkitektur er vigtige byggesten – og til november er de første huse klar til indflytning
Det er forsommer med grøde og vokseværk overalt, og det er ikke kun
naturen, der vokser til, det gør også
bebyggelsen Rødtjørnen II i Torsted ved
Horsens. Et ambitiøst byggeri som nabo
til Rødtjørnen I, og et byggeri, hvor
arkitekten har skabt et landsbymiljø
med 60 fritliggende huse, der til sammen danner et spændende og attraktivt

miljø. Men hvordan går det så med at
føre arkitektens planer ud i livet?
- Det går planmæssigt. Vi havde en
våd vinter, og det var en udfordring,
for det er jo tidligere marker med en
del ler i undergrunden, så vandet havde
svært ved at komme væk. Men vi holder
tidsplanen, siger projektchef Morten
Langhoff-Jensen, arkitektfirmaet CASA

A/S, som er totalentreprenør på projektet. Det var også CASA, der byggede
Rødtjørnen I for Midtjysk Boligselskab,
og en tilfreds bygherre kommer som
bekendt gerne igen.
Vi møder Morten i byggeledelsens
skurvogn, hvor han sammen med praktikant Mads Skyt-Petersen studerer nogle
detaljer på tegningerne, der er hængt

Husene bliver med carporte og redskabsskure, der i stil passer til husene. Boligerne med
terrasser er hver især inspireret af kubens
sekskantede form, og denne grundtanke
går igen i den måde, husene er placeret på i
forhold til hinanden.

Murer Lars Naldal fra murerfirmaet Erling
Jørgensen, Hornsyld, i gang med murerarbejdet. Der er valgt mursten med et smukt
farvespil, der skal blive en del af det samlede boligkvarters identitet.

Dennis Pedersen og Rasmus Larsen fra firmaet Jan Fahlén VVS & Blik, Horsens, i gang
med VVS-arbejdet på badeværelset i et af
de to huse, der ved åbent hus skal vise sig
frem for interesserede potentielle beboere.
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Åbent Hus den
14. august 2015
op på skurvognens væg. Mon de har tid
til en gåtur på byggepladsen?
Det har de, og første stop er et næsten færdigt hus. Det er et af to huse,
der skal gøres klar til åbent hus senere
på sommeren, og derfor er køkkenelementer på plads. I soveværelset er et
stort garderobeskab ligeledes monteret,
og på badeværelset er VVS’erne i gang.

Kvalitet, miljø, energi
- Ja, man må sige, at det bliver nogle
dejlige lyse rum, konstaterer Mads,
mens vi står og ser os om i det store og
centrale rum.
Dette er et hus på 115 kvadratmeter
med stue/køkken, soveværelse, bad,
bryggers og to værelser. De to værelser
er noget specielle med skæve vinkler.
Anderledes og udfordrende. Halvdelen
af de 60 huse bliver i denne størrelse,
mens den anden halvdel bliver med et
værelse mindre og dermed på 100 kvadratmeter. Fra stuen er der udgang til
to terrasser, én på hver side af huset, og
det betyder store glasfacader og dermed stort lysindfald.
Mads og Morten fortæller om vedligeholdelsesfrie byggematerialer,
lavenergihuse med luft til vand varmepumper og ventilationssystemer med
genindvinding. De viser, hvordan der i
køkkenet er gjort klar til affaldssortering, og de viser i det hele taget et byggeri, hvor der tages hensyn til miljø og
energi, og hvor der er brugt kvalitetsmaterialer hele vejen igennem.
Vi går videre på byggepladsen og
finder snart ud af, at her kan man se
hele processen: Mens der mures på huse
ét sted, er kun gulvvarmen kommet på
plads et andet sted. Nogle huse er snart
færdige, andre har netop fået grunden

✁

sat af. Det betyder, at der er mange faggrupper på én gang, og i baggrunden
arbejder entreprenørmaskinerne. Her
gøres der klar til de næste to etaper.

Med naturen som nabo
- Til november i år er de første 25 boliger klar til indflytning. Så følger de
næste etaper, og næste sommer er de
sidste huse klar til indflytning, fortæller
Morten, mens vi går videre.
Et sted er håndværkere i gang med
at sprøjte papiruld ind på loftet. Det er
et granulat, der isolerer godt, fordi det
pakker sig omkring rør og ledninger. Det
kan ikke brænde, det kan ikke optage
fugt, og skadedyr kan ikke være i det.
Alt er der tænkt på, også vejr og
klima. Der er således i terrænet lagt
ledninger i jorden, så der med et forsænkningsbassin er taget højde for
fremtidens eventuelle ekstremregn.
Udsigten er god fra det let skrånende
terræn. Vinden kommer ind fra åbent land
og danser omkring mere eller mindre færdige huse og afsatte grunde. Et nyt boligområde tager form, og det går stærkt:

Vil du se nærmere på de nye boliger
i Rødtjørnen II? Så er muligheden
der fredag den 14. august klokken
11 til 13, hvor to færdige huse vises
frem, dels et hus på 100 kvadratmeter, dels et hus på 115 kvadratmeter.
Arrangementet er en kombination
af rejsegilde og åbent hus, så der
bliver selvfølgelig serveret lidt godt,
som det er kutyme til rejsegilder.

- Ja, foreløbig har vi støbt sokler til
38 huse, og der er rejst gasbeton på 17
af husene, fortæller Mads denne dag
sidst i maj. Når dette læses, er disse tal
allerede uaktuelle.
Rødtjørnen breder sig: 60 huse i et nyt
område tæt på Horsens vil om få måneder genlyde af beboerlyde. Her vil mennesker indrette sig og få deres liv. Tæt
på det hele og med naturen som nabo.
Og interessen er stor: I skrivende stund
er 66 skrevet op til de nye boliger, og det
bringer det samlede antal interesserede i
de to dele af Rødtjørnen op på 279.

Gulvvarmen er lagt i endnu et hus, og projektchef Morten Langhoff-Jensen (til højre) og praktikant Mads Skyt-Petersen, CASA, kontrollerer, at alt er i orden. CASA har totalentreprisen,
Laban Arkitekter i Silkeborg har tegnet, og Constructa, Silkeborg, er ingeniører på opgaven.
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Ked’li og Kaas
For fjerde år i træk inviterer Midtjysk Boligselskab til Riverboat-jazz, og som sidste år er det Ked’li,
der sørger for en god gang swing med direktør Niels Kaas som gæstesolist
Der er nok mange, der husker det:
Stemningen var helt i top, da ”on a
slowboat to China” en junidag sidste år
gled gennem teltet, og fadølshanerne
var tæt på overbelastning. Der var
Riverboat Jazz Festival i byen og højt
humør i teltet, og sådan bliver det igen
i år:
- Ja, nu er det fjerde gang og efterhånden en godt indarbejdet tradition.
Og som stemningen var sidste år, må
vi jo gentage successen med Ked’li,
siger formand for Midtjysk Boligselskab
Bjarne Almind Johansen.
Det er der nok mange, der er glade
for. Igen i år kan beboerne i Midtjysk
Boligselskab sammen med deres gæster
få øl, vand eller vin til rabatpis ved at
medbringe kuponerne nederst på denne side. Og musikken er jazz og swing
akkompagneret af lystige bemærkninger og godt humør med lidt pingpong
med publikum.
Ked’li består af Orla Madsen, guitar,
Poul Bock, klarinet og saxofon, Bjarne
Møller, trækbasun og kontrabas, Ole
Hermansen, piano og Held Johnsen,
trommer. Og som sidste år er direktøren for Jysk Musikteater Niels Kaas med
som gæstesolist på violin.

Midtjysk Boligselskab

Åbningstider

Adelgade 106 · 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 21 77
skanderborg@bdk.dk · www.boligkontoret.dk

Man-ons: 10-12 og 13-15
Torsdag: 10-12 og 13-17
Fredag: Lukket
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Bonnen gælder kun fredag
i Markedsgade kl. 16-18.
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✁

Glimt fra sidste års jazz i teltet bag Midtjysk Boligselskabs kontor på Markedsgade i Silkeborg.
I år er det fredag den 26. juni kl. 16-18, der er åbent for musik, godt selskab og fadølshaner.

