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Lejlighederne er blevet lyse og varme, og beboerne glæder sig
til at flytte ind, fortæller afdelingsformand Lisbeth Rudbeck.

Alle nye lejligheder
er lejet ud
BOLIGER
Af Christian Baadsgaard
chba@berlingskemedia.dk
Det tidligere vaskehus er nu blevet til et generationshus, som kan anvendes til mange formål. Foto: Christian Baadsgaard

Rent sammenhold skabes ved
vaskemaskinerne i blokkene
Beboerne klippede trørresnoren til en ny epoke for det gamle vaskehus i Bo Midtvests afdeling 81.
FÆLLESSKAB
Af Christian Baadsgaard
chba@berlingskemedia.dk

SKJERN: Tilfældigheder kan
føre til meget. Det er det nye
generationshus i Bo Midtvests afdeling 81 - blokkene
på Fredensgade og Østergade
i Skjern - et godt eksempel på.
I forbindelse med renoveringsplanen skulle der være
møde og Bo Midtvests medarbejder fra Ikast var nok gået lidt fejl af mødestedet, for i
hvertfald havde hun sat sig ind
i vaskehuset, og regnet med, at
det var her, det skulle ske. Det
skulle så være i et mødelokale
hos naboen Lejerbo, men det
blev en glimrende fejltagelse.
Her opstod nemlig ideen om
at lave et fælleshus med vaskemaskiner, som også kunne bruges til at mødes i, også

når vasketøjskurven ikke var
fyldt.
I går blev resultatet af misforståelsen så indviet med klip
af en tørresnor, og glæden var
stor, da beboerne trådte ind i
de nye faciliteter, der om noget
rummer begrebet multifunktionalitet.
»Tænk på den grimme ælling. Før var her et trist vaskehus og nu med forårets komme folder det sig ud som en
smuk svane,« konstaterede
Lisbeth Rudbeck, der er afdelingsformand.
Den opfattelse er hun ikke
alene med. Borgmester Iver
Enevoldsen glædede sig over
at følge renoveringen af lejlighederne - og så er det et godt
eksempel på, hvad man gerne
vil i kommunen.
»Projektet er i tråd med vores vision Naturens Rige, hvor
vi vil give plads til at skabe et

liv i balance,« sagde Iver Enevoldsen, der håbede på, at projektet må vise vej for andre.
»Måske kan det give inspiration til andre om at se på deres eget nærmiljø og komme
med nye ideer til det,« konkluderede Iver Enevoldsen.

Gik i hjertet
Projektet er i første omgang
skabt af arkitektstuderende
og efterfølgende finpudset af
H.Lindquist Arkitekter, der
har udarbejdet hele renoveringsplanen for blokkene.
Realdania gav et tilskud på
500.000 kroner, og programchef Astrid Bruus Thomsen
fra puljen Det Gode Boligliv
hos Realdania forklarede, at
ideen var gået lige i hjertet, da
ansøgningen var kommet fra
Skjern.
Det var første gang, hun så
det, men havde fulgt projek-

tet via Facebook, og forventningen er stor til, at de penge
kommer til at gøre rigtig meget gavn.
»Jeg håber meget, at det
kommer til at støtte op om det
gode fællesskab, for når man
bor så tæt som I gør,. så har
man fællesskabet lige udenfor døren,« sagde Astrid Bruus Thomsen.
Første møde er i øvrigt blevet holdt i generationshuset,
og i næste uge er det første arrangement. Senere på måneden er der indbudt til kulturaften med mad fra Sri Lanka.

Et fleksibelt mødested for beboerne
ARKITEKTUR
SKJERN: Mennesker mødes i...
Det er udgangspunktet for
generationshuset, der i går
blev indviet i Bo Midtvests
afdeling 81 i Skjern, og det er
fortid, nutid og fremtid, der
er blevet forenet i det tidligere
vaskehus.
Engang var vaskehuset det
naturlige mødested, og selvom der i dag stadig er vaske-

maskiner i huset, har lejlighederne med renoveringen fået
plads til egen vaskemaskine.
Det betyder, at nu kan man
både vaske, læse lektier, spille brætspil, nyde en kop kaffe
og mødes på tværs af generationer. Realdania har bidraget
med 500.000 kroner til projektet gennem puljen Det Gode Boligliv, og der er gjort alt
for, at hver en krone er blevet
udnyttet optimalt. Arkitekto-

nisk er der nemlig tænkt på at
få så mange funktioner pakket sammen på mindst mulig
plads, og det betyder blandt
andet, at møblerne i generationshuset er sammenklappelige. Derfor kan generationshuset på få minutter omdannes
til det aktuelle behov, der lige
er den dag.
Udover til tøjvask, kan huset bruges som festlokale og
som en slags gæstelejlighed til

overnattende gæster, der er på
besøg hos familie og venner i
et af lejlighederne. Undenfor er der en legeplads og ikke
mindst borde og bænke, hvor
grillen kan tændes. Kort sagt
- et sted, hvor man kan slå sig
ned og snakke med sin nabo.
Den øvrige halve million
kroner til projektet har Bo
Midtvest bidraget med.
chba

SKJERN: Lad os være helt ærlige: Blokkene på Østergade
og Fredensgade i Skjern har
ikke været et sted, der har stået øverst på ønskesedlen over
boligdrømmene de seneste år
for borgerne i Skjern.
Men nu ser det ud til at vende, efter at renoveringen er
kommet godt i gang. Om få
måneder står den tredje nyrenoverede blok klar til indflytning, og ligesom de to andre,
er alle lejligheder udlejet, oplyser udlejningschef Lisbeth
Nielsen, Bo Midtvest.
»Vi oplever en meget positiv efterspørgsel, og mange
har ringet på dem,« fortæller
Lisbeth Nielsen.
Den centrale placering med
en hurtig gåtur til kulturcentret og Netto på den anden
side af Østergade, kombineret med at nu er lejlighederne
handicapvenlige med elevatorer gør, at billedet er ved at
vende.

Tidssvarende lejligheder
Også hos beboerne er humøret højt. Den gode stemning er
at spore i området, og selvom
byggeri pr. automatik medfører larm og rod, så breder glæden over snart at kunne komme ind i gode omgivelser.
»Jeg vil sige, at de nye lejligheder er lyse og varme. Faktisk
sad jeg i en stor strikketrøje en
dag i min egen lejlighed, og da
jeg gik på besøg i et af de nye
lejligheder, blev det så varmt,
at jeg måtte tage den af,« griner afdelingsformand Lisbeth
Rudbeck med henvisning til,

at lejlighederne nu er godt isolerede.
Ved indvielsen af vaskehuset var der for første gang
åbent hus til et af de nye lejligheder, og der var trængsel
for at komme ind og se en lejlighed, hvor der dels var plads
på badeværelset og dels var
plads til moderne opfindelser
såsom en opvaskemaskine.
Netop den lejlighed skal
Elly Lydia Weis flytte ind i, og
hun er faktisk den beboer, der
har boet længst tid i blokkene.
»I min nuværende lejlighed
har der ikke boet andre end
mig,« smiler Elly Lydia Weis,
der er 74 år.
Hun flyttede ind, da den
fjerde blok blev bygget i begyndelsen af 60´ erne, og hun
har altid været glad for at bo
der. Og lidt vemodigt er det at
flytte fra den lejlighed, hvor
hun har boet i over 50 år og til
en anden i naboblokken.
»Jeg synes jo, jeg er for gammel til at flytte. Men mine
drenge siger, at det bliver ih så
godt, og at jeg bliver glad for
det,« forklarer Elly Lydia Weis.
De sidste af blokkene er færdigrenoveret i 2016.

Elly Lydia Weis har boet i
samme lejlighed i over 50
år. Nu skal hun flytte ind i
en af de nye lejligheder.
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