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Omfattende renovering giver beboere moderne lejligheder 

i Aalborg 

Den almene boligorganisation Alabu Bolig har nu 120 flotte lejligheder i de 

fire ejendomme i Grønlænderkvarteret. 
 

Lejlighederne på Peter Freuchens Vej i Aalborg har de seneste to år været gennem den 

helt store tur, så beboerne i dag bor i moderne og bekvemme lejligheder med lavere 

energiforbrug. 

NCC har i hovedentreprise for den almene boligorganisation Alabu Bolig omdannet 138 

lejligheder til 120, og der er blevet arbejdet med næsten alt ved boligerne og samtidig 

har omgivelserne fået et løft. 

Renoveringen har omfattet ny tagbeklædning, nye vinduer og døre i facade, nye altaner, 

efterisolering af facade, ligesom der er lavet en indvendig totalrenovering. Boligerne er 

gjort mere tilgængelige og nogle er lagt sammen. Desuden er der etableret indvendige 

elevatorer til de 42 nye tilgængelighedsboliger. Samtidig er der etableret nyt bad og 

køkken, ventilationsanlæg og komplette nye el og VVS installationer. 

- Det har været en fornøjelse sammen med Alabu Bolig at renovere lejlighederne, 

som jeg håber, beboerne bliver glade for. Vi har også med stor tilfredshed 

samarbejdet med en række lokale fagfolk, så man kan sige, at byggeriet er meget 

lokalt forankret, siger projektchef Daniel Hoffmann Kusk fra NCC. 

Hovedentreprisen er udført af NCC med egne håndværkere inden for tømrer, murer og 

beton, mens der for eksempel ved installationsarbejder har været brugt lokale 

fagentreprenører ved renoveringen. 

- Renoveringen har været meget omfattende, men resultatet er rigtigt godt og 

samarbejdet er forløbet upåklageligt. Lejlighederne er nu opdaterede og fremstår lyse 

og moderne med bekvemme faciliteter, siger Thomas Jung Pedersen, projektleder hos 

Alabu Bolig.  
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Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de 

førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på 

rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

