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Kære beboere 

Hjerteligt med boligområdets 50 års jubilæum.  

Som Jette sagde er Grantoften bygget som en kollektivby.  

Men hvad betyder det egentlig?  

Det betyder, at Grantoften ikke kun er tænkt som et sted at bo, men at kollektive værdier og fælles 

aktiviteter skulle være en del af livet i boligområdet.  

 

I dag er der ikke længere de helt samme kollektive aktiviteter som i 1970-erne da byggeriet var nyt.  

Den gang var der en fælles restaurant, og man betalte til madbilletterne over huslejen.  

Sådan er det ikke længere.   

 

Men her er stadig et stærkt foreningsliv og rige muligheder for at deltage i fællesskabet.  

I har indrettet kulturhus i den gamle varmecentral.  

I har en flot lege- og motionsgade, som bliver flittigt brugt 

I har en genbrugsbutik, som er både populær og velbesøgt.  

I har en bred vifte af klubber og interessefællesskaber, som mange sætter pris på. 

 

Kort sagt I har ikke lagt kollektivtanken helt på hylden.  

 

Man kan spørge sig selv om det er en gammeldags? 

Men svaret er klart og tydeligt NEJ – jeres fællesskab, nærværet og at tage ansvar for hinanden er i 

allerhøjeste grad på mode.  

 

I Grantoften tager I ansvar!  

– ansvar for, at boligområdet hele tiden bliver udviklet, og at det er et godt sted at bo.  
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Og I tager ikke kun ansvar for fællesskab.  

I tager ansvar for miljøet.  

Med isolering, genvinding af varme, trelagsvinduer og solceller har I vist en vej for klimavenlige løsninger. 

I tager ansvar for trygheden.  

I har et tæt samarbejde med skolen, SSP og de erhvervsdrivende, og I har åbnet boligområdet så alle kan 

se, hvor godt I bor i Grantoften.  

 

Alt sammen kan kun ske ved hjælp af jeres beslutninger og en fælles indsats for at føre dem ud i livet.  

 

I DAB har været med siden de første tegninger af Grantoften blev sat på papir.  

 

Vi er glade for samarbejdet og glæder os til i mange år fremover at bidrage til, at Grantoften forbliver et 

smukt og godt at bo.  

 

 

Kære beboere  

Tillykke med de første 50 år.  

 

Jeg håber, I vil hjælpe mig med at råbe tre korte og et langt hurra for Grantoften.  

 

Grantoften længe leve ... 

 


