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17.30 Velkomst ved fungerende formand Leo Helmer 

LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune

17.40 Andelssamfundet Hjortshøj ved Erling Deigård og Niels Ågård
 Om tilblivelsen og idéen bag Andelssamfundet Hjortshøj, der 

rummer 8 forskellige boformer – lige fra privatboliger over an-
delsboliger til bofællesskaber.

18.15 Pause – Der serveres en lettere anretning med øl eller vand 
Mulighed for networking og social samvær.

18.45 St. Restrup Fælled ved Jacob Birk Jensen
 Om nyt boligprojekt i St. Restrup Vest for Aalborg. Projektets 

mål er at gentænke boformer på landet med masser af plads, 
vild natur, mulighed for dyrehold, haver, værksted og plads til 
mangfoldighed.

19.15 Himmerland Boligforening ved udviklingschef Svend Buch
 Som en stor spiller på boligmarkedet er Himmerland Boligforen-

ing også interesseret i at etablere boligfællesskaber via lejebol-
iger i Landdistrikterne og Landsbyerne

19.45 Workshop
 Der bliver dannet 3 workshops, hvor man kan tilslutte sig efter 

interesse.
 Her bliver der mulighed for at gå mere i detaljen om udfordringer 

og muligheder ved de tre forskellige bolig- og boformer.

 Workshop 1 - Andelssamfundet Hjortshøj
 Workshop 2 - St. Restrup Fælled
 Workshop 3 - Himmerland Boligforening

20.45 Afslutning ved repræsentant fra LAK

senest torsdag den 23. januar 2020  til
Flemming Midtgaard - fmidtgaard62@gmail.com
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Baggrund for konferencen
Udviklingen på boligområdet peger i retning af 
en mæthed i boligmassen i de større byer.
Der spores en stigende interesse for at bosætte 
sig i mindre landsbyer og i landdistrikterne.
Traditionelt vil en sådan udvikling betyde 
opførelse af de kendte parcelhuskvarterer, men 
der er faktisk efterspørgsel på andre bo- og 
boligformer.
Konferencen vil give nogle bud på herpå.

Målgruppe for Konferencen
Repræsentanter fra Samråd og Borgerfore-
ninger i Aalborg Kommune

Repræsentanter fra boligforeninger og andre, 
der beskæftiger sig med opførelse af boliger

Repræsentanter fra Aalborg Kommunes By- og 
Landskabsforvaltning og Sundheds- og Kultur-
forvaltning, herunder også de politiske udvalg 

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage i konferencen, men til 
gengæld kræves der bindende tilmelding

Da pladsen er begrænset, vil deltagelsen være 
efter “først til mølle”-princippet.   
Alle modtager bekræftelse på deltagelse, eller 
afslag, hvis der er fuldtegnet tilmelding
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