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Siden sidst --

 

...  Siden sidst har vi afholdt byvandring i 
boligforeningen Aarhus Omegns afdeling 
Rosenhøj, hvor ca. 60 af foreningens med-
lemmer var mødt op.
Vi mødtes på Søndervangskolens parke-
ringsplads, hvor direktør Leif Jensen og 
kommunikationschef Tina Axelsen indledte 
med at fortælle om ‘Det nye Rosenhøj’. 
Planerne for renoveringen blev berørt. Den 
meget omfattende renovering af bebyggel-
sen indebar bl.a. nogle af blokkene var ble-
vet vendt, andre skåret over og næsten alle 
havde fået nye facader. Derudover var der 
til erstatning for nedrevne blokke bygget 
punkthuse inde på arealet. Udearealerne var 
også blevet renoveret og nyopdelt.

På turen rundt så vi ingen graffiti. Beboerne 
har taget fornyelsen til sig som deres egen og 
har taget medejerskab til “Det nye Rosenhøj”.
Projektet var blevet tildelt RENOVER-
Jubilæumsprisen 2017. En pris stiftet af Real-
dania og Grundejernes investeringsfond.
Som sædvanlig var vi på tur i strålende sol. 
Turen blev afsluttet med lidt læskende til 
ganen på skolens parkeringsplads, inden 
vi drog hver til sit en spændende oplevelse 
rigere. 
Viby lokalhistoriske Arkiv deltog vanen tro 
med udstilling på Sensommermarkedet på 
Rosenvangskolen, hvor der også var mange 
besøgende.

Poul Ankersen

Nyheder
Onsdag den 22. november  kl. 19.30  i Bibliotekssalen 

30 år ved rorpinden.

Arkivernes Dag 
11. november 2017  kl. 10-16

-se mere  inde i bladet:

Vibybogen 2017

Foredrag: 

Tidligere forretningsfører  
Ole Maltesen vil fortælle 
om sine 30 år hos Viby 
Andelsboligforening. 
Foredraget vil handle om 
foreningens udvikling 

i Oles “regeringstid” og 
vil blive krydret med 
små anekdoter, pudsige 
hændelser og der vil også 
blive berørt alvorligere 
emner. 

Vibybogen 2017 udkommer 22. november 2017, i forbindelse med foredraget: 
30 år ved rorpinden.   Bogafhentning fra kl. 19,00. 

 

 Vi glæder os til at byde  

Ole velkommen.

Bibliotekssalen
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Lørdag 11. november 2017 
Arkivernes Dag  
Bibliotekssalen kl. 10,00-16,00

Onsdag 22. november 2017 
Foredrag/Bogudlevering,  
Bibliotekssalen. - se omtale

Primo marts 2018 
Generalforsamling, Bibliotekssalen

2017

Arkivernes Dag 2017
Lørdag den 11. november kl. 10 - 16  i Bibliotekssalen

Vi viser udstillinger om bl.a. Kongsvang, 
Rosenhøj og Præstevangen. Vi har også  
noget med om Viby Andelsboligforenings 
(Alboas) byggerier.

Der vises billeder fra den nu lukkede Viby 
Tapet og Farvehandel.

På bordene vil der være mapper med mange 
andre billeder og avisudklip.
Vel mødt !

2018

Udkommer Onsdag 22. november 2017,   
i forbindelse med arrangementet i Bibliotekssalen  Bogafhentning fra kl. 19,00. 

Vi håber, at der vil komme rigtig mange af vore medlemmer for at hente årbogen, da det 
sparer foreningen for mange portoudgifter. 
Hvis du er forhindret i at afhente din bog denne aften, kan du få dit eksemplar på Arkivet de efterføl-
gende 2 mandage (27. november eller 4. december  - udvidet åbningstid 15,00-17,30) 

Vibybogen 2017
Vel mødt 

11. november  

kl. 10-16 

-Fik vi nævnt, at der er kaffe 

på kanden hele dagen !

Ta´ blot din nabo med !


