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Ca. 7.000 boliger – i 59 afdelinger

Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer

Repræsentantskab med 119 medlemmer

Afdelingsbestyrelser med 225 medlemmer

Ca. 38 ansatte i administrationen

Ca. 70 ansatte ejendomsfunktionærer

Boligprogram for nybyggeri 2011-14: ca. 1.500 boliger

Samlet aktivitetsniveau for nybyggeri og renovering i 2011-
2020: ca. 5 mia. kr.

Nøgletal – Himmerland Boligforening



Det østlige Aalborg – med en afstikker til centrum



Det østlige Aalborg 
– et boligmarked i udvikling





Et boligmarked i udvikling

Kilde: Danmarks Statistik



Et boligmarked i udvikling

Kilde: Boligsiden.dk





Et boligmarked i udvikling

De almene boligorganisationer, som har 4.000 
lejeboliger i bydelen, har alt lejet ud

Kildeparken – atypisk, at ventelisten er voksende

Også de mange nye ungdomsboliger i bydelen er 
udlejet, og flere kan lejes ud



En by i udvikling



Straffelovssager i 
9220 i 2011: 148

83 sager i 2013

Et fald på 44% over 
2 år

Kilde: 
Nordjyllands Politi



2012: Sceneskifte

Indbrud Aalborg Øst 268 anm.
Nørresundby 227
Aalborg Centrum 599

Vold Aalborg Øst 44
Nørresundby 27
Aalborg Centrum 243

Tyveri Aalborg Øst 544
Nørresundby 697
Aalborg Centrum 4.074

Fald på 6,5% i forhold til 2011 i Aalborg Øst
Kilde: Nordjyllands Politi





Erhvervslivets forventninger



Erhvervslivets forventninger



Erhvervslivets forventninger



Samlet investering = 1,5 mia. kr. i 3 etaper

Blåkildevej 2014-2016
Ravnkildevej 2016-2017

Fyrkildevej 2017-2019



Kildeparken 2020
Kildeparken 2020 er den samlede vision for gennemgribende renovering af 
Himmerland Boligforenings næsten 1.100 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej 
og Ravnkildevej i det østlige Aalborg.

Planen sikrer attraktive boliger til fornuftige priser mange år frem. Det sker 
blandt andet ved at ændre de i realiteten ens boliger til en bred vifte af 
forskelligartede boligudbud i en aktiv bydel med en stor variation af udtryk. 

Ved at tænke bebyggelse på en ny måde skaber Himmerland Boligforening 
en levende og oplevelsesrig bydel med gode boliger, arbejdspladser, uderum, 
veje og service- og fritidsfaciliteter – en ny bydel, der bliver et afgørende løft 
både for det østlige Aalborg og for byen som helhed.



Kildeparken 2020

Infrastruktur og erhverv

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Fortætning med nye boliger – herunder 
ejerboliger

Etablering af Sundheds- og Kvartershuset
(er opført og taget i brug)

Fornyelse og omlægning af ledninger i terræn

Etablering af ny klimaskærm i blokkene

Efterisolering af de eksisterende facader på 
gårdhusene 

Renovering/fornyelse af samtlige badeværelser 
og køkkener

Forbedring af boligernes tilgængelighed

Etablering af nye boligtyper i blokkene 
– bl.a. rækkehuse

Bedre isolering og optimering af 
fjernvarmesystemet

Forberedelse af Smart Grid løsninger på el

 



Hvis byer kan producere 
kreativitet og innovation?

Hvis byer kan producere 
økonomisk vækst?

Hvis byer kan producere 
livskvalitet? 

Hvad nu…



Fra Aalborg Øst til Aalborg i verden



Fra sort hul til katalysator

• Vi skal skabe katalysatorer...



Kreativitet

• At gøre nye ting med det man har at gøre med...



Internationale universitetsbyer
ca. 100.000 – 250.000 indbyggere

Würzburg 133.000 indbyggere

Marburg 90.000 indbyggere

Heidelberg 145.000 indbyggere

Münster 275.000 indbyggere

Trier 100.000 indbyggere

Lund 100.000 indbyggere

Uppsala 125.000 indbyggere

Oxford 165.000 indbyggere

Cambridge 100.000 indbyggere

Aalborg 200.000 indbyggere



Perspektiver:

Re-positionerer Aalborg fra national til international

Sidste store transformation var fra værft til universitetsby

Aalborg som vejviser for Danmark

Den østlige del af Aalborg Kommune får regionens største 
vækstpotentiale i dette årti

Hvordan kan man i samarbejde udnytte dette potentiale til 
noget, som sammenlagt bliver større end summen af vores 
investeringer?

Aalborg som ”game-changer”



Himmerland som innovationskatalysator:

Nytænkning af boligformer

Nytænkning af boligforening 

Bolig – nytænkning af måder at bo på



Sundheds- og Kvartershuset

Iværksætteri

Miljøprojekter

Blandede ejerformer og boligtyper

Byudvikling – kickstart

Konkrete tiltag





Sundheds- og Kvartershuset







Erhvervsboliger



Eksempler (non food – uden ansatte)

IT virksomheder

Konsulenter

Undervisning

Aftenskole

Webshops

Showroom

Revisorer

Frisører

Kunstnere

Skrædder

Grafiker

Rejsebureau

Atelier

Cykelsmed



Tør vi blandede
ejerformer?



Ja – vi har erfaringen…



Blandede ejerformer og boligtyper



Punkthuse



Punkthuse

Bebygget areal: ca. 250 m2
Antal etager: 8 – 7 fulde etager 

og en delvis udnyttet tagetage 
Max. højde 27 m
Byggemulighed pr. byggefelt: ca. 1.900 m2
Byggemuligheder totalt punkthuse: ca. 11.400 m2



Rækkehuse

I planen er der 3 områder med plads til 5 huse 
og et område med plads til 6 huse.

Byggefelternes rummelighed:
Byggemulighed pr. hus: ca. 115 m2
Antal etager: 2 
Max. højde: 8,5 m
Samlet byggemulighed (21 huse) ca. 2.415 m2



Vinderprojekt – arkitektkonkurrence



Vækstaksen



Infrastruktur



City in between – 1. præmieforslag



I vinderforslaget til "City in between" konkurrencen –
forudsættes den eksisterende tunnel under Humlebakken 
udvidet til en bred underføring, der binder Tornhøjcentret 
sammen med boligområdet/Trekanten og dermed et 
sammenhængende mødested for borgerne i det østlige 
Aalborg. Mødestedet omfatter butikker, Sundheds- og 
Kvartershus, kulturhus, nye boliger og byrum.

City in between



Trekanten

Tornhøjcentret

Tornhøjskolen

Sundheds- og Kvartershus

Byudvikling



Byudvikling – Kickstart



Byudvikling



Ejerforhold



Idræts- og Kulturhangar



Sundpark Caféen
åbnede tirsdag den 16. september 2014 kl. 15.30



9220
– DET ØSTLIGE AALBORG

Private investeringer
Bycenter Tornhøj – RealDania

Udbygning af Aalborg Havn

Nye tæt-lave boligområder

Udvidelse af Siemens

Skagen Beton udvides

Ny godsbanegård

Udvidelse af Planetcentret

Offentlige investeringer
Regionshospital

Udbygning af AAU

Letbane

Egnsplanvej

Atletikhal

NOVI-forskerpark

Idrætscenter Tornhøj

Almene investeringer
800 nye ungdomsboliger

Renovering af ca. 2.000 boliger

Sundheds- & Kvartershus


