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Humlebien gør klar til at flyve 
REJSEGILDE: Børnehaven Humlebien i Svenstrup indgår i EU-projektet Green Building A-Z, der arbejder for at fremme miljøvenlige og energi
effektive byggerier 

Af Karl Erik Hansen 
kehansen9230@gmail.com 

DAGTILBUD SVENSTRUP be
står af to daginstitutioner og 
ni børnehaver. Den overord
nede leder er dagtilbudsle
der Tina Andreasen, og tors
dag 25. oktober bød hun vel
kommen til byggegilde i om
rådets nyeste børnehave. 
Humlebien er beliggende på 
Bautastenen 1, Svenstrup. 

Dagens vigtigste og måske 
mindst betagede gæster var 
de fremtidige brugere, bør
nene fra børnehaverne 
Humlebien og Hellekisten, 
som sammen med deres 
voksne flytter ind i det nye 
hus omkring 1. juni. Også 
børnene fra naboinstitutio
nen Bautastenen deltog i 
byggegildet. 

De øvrige gæster var hånd
værkere, mestre, ingeniører 
og arkitekter samt personer, 
der på forskellig måde-fag
ligt, organisatorisk og poli
tisk - har interesse for dagtil
buddene i Aalborg Kommu
ne. 

Tak til alle sider 
Direktør for familie- og be
skæftigelsesforvaltningen, 
Hans Christian Mariegaard, 
udtrykte tilfredshed med 
byggeriets forløb og det go
de samarbejde. Baggrunden 
for byggeriet af den nye bør
nehave er befolkningstil
væksten i Svenstrup-områ
det. Behovet for børnehave
pladser har i en periode væ
ret løst med en midlertidig 
børnehave på Føldalsvej, 
Humlebien, som nu sam
men med børnehaven Helle
kisten flytter ind i en af Aal
borg Kommunes største bør
nehaver med plads til om
kring 80 børn. 
Hans Christian Mariegaard 
takkede også for et godt og 
konstruktivt samarbejde 
med forældre og ansatte. 

Medlem af miljø- og ener
giudvalget, Lars Peter Frisk, 
indledte også sin tale med at 

Der ventes på pølser, brød og sodavand. 

rette en tak til håndværker
ne, som er godt på vej med at 
fuldføre et helt specielt og 
meget bæredygtigt byggeri 
på linje med børnehaven i 
Karolinelund. Lars Peter 
Frisk omtalte Aalborg Kom
munes engagement i projekt 
"Green Building A-Z", der 
arbejder for, at der bygges 
flere bæredygtige og energi
effektive offentlige bygnin
ger. Deltagerne fik også en 
orientering om FN's 17 ver
densmål for bæredygtig ud
vikling. Flere af målsætnin
ger er indarbejdet i byggeri
et af Humlebien i Svenstrup. 

Direktør Peter Boltau fra 
TI-BYG rettede en tak til 
bygherren, Aalborg Kom
mune, for at de må være 
med i det spændende og ny
tænkende byggeri. Der blev 
også udtrykt tak til entrepre
nør kolleger og håndværke
re for et godt samarbejde. 

- Vi forventer at aflevere
den 710 kvadratmeter store 
børnehave inklusive uden-
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omsarealer omkring 1. maj, 
sluttede Peter Boltau. 

Bæredy9ti9hed 
Alle talerne brugte begrebet 
"bæredygtighed" et utal af 
gange, og for at klare lidt op 
på begrebets betydning for 
opførelsen af Humlebien 
bringes nedenstående her 
en forklaring fra kommuni
kationsansvarlig ved Aal
borg Kommune, Kasper Ny
hus Stenholt: 

"Humlebien er en del af 
Interreg-projektet Green 
Building A-Z, der har til for
mål at bygge mere bæredyg
tigt og energieffektivt of
fentligt byggeri. Humlebien 
opføres efter certificerings
ordningen DGNB, og det har 
blandt andet betydet, at der 
fra byggeriets start er tænkt 
over alt fra materialeforbrug 
til energiforbrug og genbrug 
af områdets overskudsjord. 
Derudover er planlægnin
gen foregået med bygnin
gens fremtidige brugere i 

De fremtidige brugere mødte op i gule sikkerhedsveste. 

centrum, og brugerne har 
bidraget med input til Hum
lebiens indretning og priori
tering af rum og kvadratme
ter - det har resulteret i en 
god proces, et godt samar
bejde og en bedre bygning". 

Bru9erne 
Børnehaven Humlebien får 
plads til 80 børn i alderen tre 
til seks år. 20 kommer fra 
Hellekisten og 35 fra Humle
bien på Flødalsvej. 
- Det betyder, at alle pladser
endnu ikke er optaget men
det forventer vi hurtigt sker,
fortæller den kommende
pædagogiske leder Frida An
dersen, som i dag er leder af
de sammenlagte børneha
ver. Frida Andersen forven
ter, at der vil blive beskæfti
gelse til omkring 12 medar
bejdere.

I denne artikel har der næ
sten udelukkende været fo
kuseret på byggeriet - det var 
jo trods alt et rejsegilde -
men vi ser frem til at besøge 
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Humlebien engang til som- børnene, hvorom det hele 
mer, når Det Grønne Flag er drejer sig. 
hejst og alt er på plads - også 

Dagtilbudsleder Tina Andreasen byder velkommen til byggegilde. 
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Direktør Peter Boltau fra Tl-BYG takkede på entreprenørers og 
håndværkeres vegne for den spændene opgave. 
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