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DANSKHED ER AT LÆRE

Danskhed. Hvorfor snakker vi egentlig så meget om det i dag? 
Hvorfor er det interessant at prøve at definere, hvad der gør os til 
”rigtige danskere”? Lige så længe, som der har været noget, der 
har heddet Danmark, har vi haft en slags nationalfølelse – det er 
jo altid rart at være en del af noget, og derfor er det måske trygt at 
kunne definere, at sådan er jeg; sådan er det at være dansk.

Men faktisk er begrebet ”danskhed” forholdsvis nyt – det er noget, 
vi først rigtig er begyndt at tale om i takt med, at globaliseringen 
spiller en større og større rolle i vores samfund. Når det fremmede 
rykker tættere på, får vi større behov for at rykke sammen om at 
være ”rigtig danske”, så det danske ikke uddør. Men i stedet for at 
rykke sammen, skulle vi måske hellere åbne øjnene og armene for 
alt det ikke-danske. Måske skulle man, i stedet for at forsøge at 
holde fast i nogle begrænsende definitioner, overveje, hvad vi alle 
sammen kan bruge hinanden til i stedet for. Hvad kan vi lære  
af hinanden? 

Meget af det, vi i dag kalder ”rigtig dansk”, er jo i virkeligheden 
 heller ikke spor dansk. Det er noget, vi har lært af andre.  
For  eksempel består vores sprog af cirka 40 procent plattysk.  
Egtvedpigen og kiksekagen er for den sags skyld heller ikke  
dansk. Så skal vi ikke aftale, at vi gerne vil fortsætte med at lære?

Go’ læselyst!

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad 

“ Det er jo altid rart at være en 
del af noget, og derfor er det 
måske trygt at kunne definere, 
at sådan er jeg; sådan er det at 
være dansk.

Vibeke Thiim Harder
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TEMA: DANSKHED

DEFINITIONEN PÅ DANSKHED

Noget baade i Sind og Skind, i Tænkemaade, Sæder og Tungemaal, som 
vi, det være os nu kiært eller leedt, maae kalde ægte Dansk, fordi det 
ikke findes udenlands Er det saaledes vist, at Ærlighed og  Sanddruhed, 
Mildhed og Ømhed, Blyhed og Troskab er, hvad Historien erklærer for 
ægte Dansk, og hvad vi med eet Ord kalde Danneshed.

GRUNDTVIG, 1816 (FØRSTE GANG, DANSKHED BLEV DEFINERET)

“

Vibeke Thiim Harder

Danskhed er forsøgt defineret utallige 

gange, siden Grundtvig første gang 

kom med et bud i 1816. På disse sider 

finder du et udpluk af forskellige for-

søg på definitioner. Måske ligger din 

egen definition et sted midt imellem.

Hvis man skal sige noget om danskhed, 
må det være, at det er nærmest umuligt 
at definere. Er man dansker, når man 
bor i Danmark? Når man er født  
i Danmark? Når man føler sig dansk? 
Og hvordan føler man sig så dansk? 
Handler det om sproget? Om kulturen? 
Om maden? Om regnvejr, frikadeller 
eller rød grød med fløde?

Politikere taler tit om danskhed. 
Om at være dansk eller ikke. Men 
også vores dronning udtaler sig ofte 
om  danskhed og om, hvad der gør 
os  danske.  Måske er det fordi, vores 
 danske kongehus  netop er præget af 
mange  internationale input, at hun 
bruger ekstra meget tid på at spekulere 
over  emnet. 

På disse sider finder du  forskellige 
 citater fra danskere, der mener noget 
om danskhed. Beboere, politikere og 
royale i skøn forening. 

Foto: Les Kaner

For mig er danskhed hverken 
nationalisme eller konserva-
tisme. Dansk kultur kan ikke 
alene reduceres til flæskesteg 
eller Carlsberg-øl. For mig er 
frisind, solidaritet, ytringsfrihed 
og frihed til forskellighed vigtige 
kendetegn for dansk kultur. Det 
er også derfor, at  Danmark har 
været foregangsland for seksuelt 
frisind, regnbuefamilier og homo-
seksuelles  ligestilling.

ÖZLEM CEKIC, SF

Man skal tage udgangs punkt i en 
dansk virkelighed. Man skal også 
føle sig dansk i hjertet, og man 
skal være loyal over for Danmark. 

MARTIN HENRIKSEN, DANSK FOLKEPARTI

“

“
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TEMA: DANSKHED

Danskhed er frihed, ytringsfrihed, humor, blid ironi, sarkasme, 
 tolerance, empati, sympati, individets ret til at være og være sig selv, 
men også at være en aktiv del af samfundet.

GERT BO JENSEN, BEBOER I AFDELING 74

“

Hvis man prøver at skrælle det væk, der ikke er af dansk 
oprindelse, så bliver der faktisk ikke ret meget tilbage 
af danskheden. Måske en sten. Jellingstenen. Men den 
er lavet af norsk granit. Og runerne findes ikke kun i 
Danmark. Og stilen kom udefra, for ikke at tale om den 
nye religion. Der har ganske givet været nogle gamle den-
gang, der sagde: Nu går det hele ad helvede til, for nu luk-
ker de den nye, fremmede ånd ind. Men det er ikke, fordi 
vi bliver udsat for påvirkninger, at den danske kultur 
går nedenom og hjem. Det er klart, at det er afgørende, 
hvordan vi tager fat på det nye. Hvis man kritikløst om-
favner det, så kan man blive kvalt. Og hvis man kritikløst 
afviser det, kan man også blive kvalt. Af luftmangel. 

DRONNING MARGRETHE, EKSTRA BLADET 19. MAJ 1986

“

Hvad er det at være dansk? Har vi brug for at være 
danske? Har nationalitet overhovedet betydning i det 
moderne industrialiserede verdenssamfund? Sikke et 
spørgsmål at stille! Vi er jo danskere; men vi er også 
forskellige. Vi har forskellig baggrund, vi har forskellig 
opvækst. Vi kommer fra storbyen, vi kommer fra det 
lille samfund, men hver især ved vi, at vi er danske. Det 
er en del af vores identitet. Vi føler det måske stærkest, 
når vi kommer hjem fra en længere rejse: Skiltningen 
er dansk – og nummerpladerne – vejret? Jo, men det er 
det, som vi er fortrolige med. Sproget – ja, det er en del 
af os selv. Vi har hørt det og talt det fra barnsben. Det 
er genkendelsens glæde, vi oplever. Dét, ligeså meget 
som vore vaner og skikke, er en del af det at være dansk. 
Danmark er et lille land, hvor det er nemt at komme fra 
sted til sted. Men vi er også et samfund, hvor folk har 
meget travlt. Børn i skole, job både til far og mor, planer 
for ferierejser; det kan blive svært at få øje på selv de 
nærmeste naboer – de andre familier i opgangen, eller 
dem lidt længere nede ad vejen, kollegaerne på arbejdet. 
Vi anser os selv som et imødekommende folk med let til 
smil og en snak. Men vi skal ikke overse den selvtilstræk-
kelighed, som også kan karakterisere os danskere.

DRONNING MARGRETHE, NYTÅRSTALEN 2016/17

“

Foto: Jacob Jørgensen
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TEMA: DANSKHED

CIRKA 1 MILLION 
 DANSKERE BOR  

I  ALMENE  BOLIGER  
– DET SVARER TIL, AT 

HVER SJETTE DANSKER 
BOR ALMENT

DEN DANSKE ALMENE MODEL

Vibeke Thiim Harder

Flere lande har én eller anden form 

for almene boliger, men den danske 

model er alligevel speciel. På disse 

sider kan du få et indblik i, hvordan 

den danske almene model blev til.

1853. Så langt skal vi tilbage i  tiden for 
at finde de almene boliger i Danmarks 
oprindelse. I 1853 var der nemlig kole-
raepidemi i København. Der var behov 
for mange læger i vores hoved stad, 
men det gav dårligt mening at lade dem 
bo inde i byen, hvor der var stor risiko 
for, at de ville blive smittet. Derfor 
opførte Lægeforeningen  ”Brumleby” 
– en koloni af arbejder boliger på 
Østerbro uden for  Københavns volde. 
En idé og et  fællesskab var født, og 
arbejder bevægelsen tog hurtigt ideen 
om almennyttige  boliger til sig og be-
gyndte at stifte bolig foreninger rundt 
 omkring i landet, der tilbød små, bil-
lige boliger til landets  arbejderklasse. 
Omkring første verdenskrig tog 

 udviklingen til, og her ser mange 
boligforeninger dagens lys. I 1933 giver 
en ny lov nye muligheder for socialt 
boligbyggeri – økonomisk støtte og  
nye lånemuligheder sætter gang  
i  byggeriet i en mellemkrigstid, hvor 
meget andet var gået i stå.

ØSTJYSK BOLIG BLIVER TIL

I 1939 så ”Det Sociale Boligselskab  
i Hasle”, der senere blev til Boligsel-
skabet Præstehaven og nu hedder 
Østjysk Bolig, dagens lys som en af de 
første boligforeninger i Aarhus. Afde-
ling 1 – Præstehaven på Viborgvej blev 
opført og stod færdig i 1940. I årene 
efter fulgte flere afdelinger – Afdeling 
2 – Præstehaven i 1959, Afdeling 3 – 
Ryhaven i 1965 og så videre. 

EJERBOLIGER 
 UDGØR 52 PROCENT 

AF DET DANSKE 
 BOLIGMARKED

DER FINDES   
CIRKA 570.000   

ALMENE BOLIGER  
I  DANMARK
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I dag består Østjysk Bolig af 39 
 afdelinger, og nye kommer hele tiden 
til – almene boliger er stadig popu-
lære, og især inde i de større byer, hvor 
private ejer- og lejeboliger gerne koster 
langt mere end de almene. Det er ikke 
unormalt med en ventetid på over 20 
år på en bolig i en af Danmarks største 
byer – og nogle afdelinger når man 
faktisk aldrig at få en chance for at 
komme til at bo i, medmindre man er 
født med et boligbrev i hånden. Derfor 
bygges der også hele tiden flere almene 
boliger i de store byer.

I landets mindre byer ser det til gen-
gæld noget anderledes ud. Her kæmper 
boligorganisationerne for at få lejet 

deres boliger ud. Her er det billigere 
at købe eget hus eller at leje privat end 
i de store byer, så her kan det faktisk 
være lige så dyrt eller endda dyrere at 
bo alment.

SOCIALE BOLIGER

Tankegangen bag de almene boliger  
i Danmark var altså oprindeligt, at alle 
danskere – også dem, der ikke havde 
flest penge – skulle have mulighed for 
at bo både billigt og godt. 

I dag har vi den såkaldte fjerdels-
ordning, der giver kommunerne anvis-
ningsret til hver fjerde ledige almene 
bolig. På den måde dækker de almene 
boliger stadigvæk et socialt behov.

SOCIALT BOLIGBYG-
GERI FINDES OGSÅ 
I EN  RÆKKE ANDRE 

 EUROPÆISKE  LANDE 
– BLANDT ANDET 

 HOLLAND, NORGE, 
 SVERIGE, TYSKLAND   

OG ENGLAND

DER FINDES  
CIRKA 600 ALMENE  

BOLIG  ORGANI SATIONER 
OG CIRKA 7.000 ALMENE 

BOLIG AFDELINGER I 
DANMARK
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MULTIKULTUR  
I DANMARK

Vibeke Thiim Harder

I Bispehaven i Aarhus V bor godt 

2.300 mennesker. De kommer 

 oprindeligt fra over 60 forskellige 

lande og er dermed vidt forskellige. 

Måske er deres adresse den eneste 

ting, de som udgangspunkt har de  

til fælles.

Bispehaven i Aarhus V er hjem 
for  omkring 2.300 beboere. Cirka 
70  procent af dem stammer ikke 
 oprindeligt fra Danmark. Den store 
 kulturelle mangfoldighed giver både 
rigtig mange gode oplevelser – bebo-
erne har virkelig mulighed for at lære 
forskellige  kulturer at kende – og nogle 
problemer. For eksempel kan det være 
svært at  skabe en fælles beboerkultur 
i  afdelingen, når mange har svært ved 
overhovedet at forstå hinandens sprog. 
Derfor er den boligsociale indsats  
i området rigtig vigtig.

OVER 60 FORSKELLIGE LANDE

I slutningen af 2012 undersøgte  
Det boligsociale monitoreringssystem 
 (BoSocData), hvor mange forskellige 
etniske beboergrupper, der bor  
i  afdelingen. Du kan se fordelingen  
her til højre.

Ud over, at der bor mange nationa-
liteter i Bispehaven, så bor der også 
mange børn. Cirka hver tredje beboer  
i afdelingen er under 18 år.

ETNISKE  BEBOER GRUPPER  
I BISPEHAVEN:

Danmark (30 %)

Irak (14 %)

Somalia (12 %)

Libanon (9 %)

Afghanistan (8 %)

Vietnam (6 %)

Iran (5 %)

Øvrige (17 %)
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En af årets store begivenheder  
i  Bispehaven er kulturfesten, 
som netop favner alle de forskel-
lige  kulturer, der bor i afdelingen. 
 Kulturfesten afholdes i forbindelse 
med eid, der markerer afslutningen 
på muslimernes fastemåned.

Trivselshuset er Bispehavens bebo-
erhus. Her holder den boligsociale 
indsats til, her afholdes der beboer-
møder, og det er i det hele taget her, 
de forskellige beboeraktiviteter tager 
deres udgangspunkt.

Bispehavens udeområder skal 
snart gennemgå en stor trygheds-
renovering – læs mere om den på 
side 14-16.

1                           2                 3

1 2

3 3
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DOKK 1 – NOGET FOR  
ENHVER SMAG

Aarhus’ nye hovedbibliotek, Dokk1, der ligger på havnen, byder  

på alt fra gode legepladser til smagsprøver på velfærdsteknologi.

Vibeke Thiim Harder

Rigtig mange – både studerende og 
folk i arbejde – bruger Dokk1 som 
arbejdsplads. Og her får man en 
arbejdsplads med en af byens bedste 
udsigter.

Selvom bygningen kan rigtig mange 
ting, så er den selvfølgelig først og 
fremmest et bibliotek, hvor du kan 
låne bøger med hjem eller blive 
inspireret på stedet.

For enden af Åboulevarden, helt 
nede ved vandet, ligger den store 
Dokk1-bygning. Der er stort fokus på 
tilgængelighed i bygningen, så den 
store trappe skal ikke nødvendigvis 
forceres for at komme ind.

1                           2                 3

1

2 3
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FAKTA OM DOKK1

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C 

har åbent alle hverdage fra klokken 8.00 til 22.00 

og i weekenderne fra klokken 10.00 til 16.00. Læs 

mere om arrangementer osv. på www.dokk1.dk.

Aarhus Kommunes udviklende nytænkningscenter, DokkX, har en stor udstilling i 
Dokk1. Her kan man se forskellige moderne hjælpemidler – både til meget handicap-
pede og til lidt handicappede. Hjælpemidlerne kan prøves af i praksis – der er alt fra 
skjorteknappere til telebesøgsvenner og sammenklaplige elscootere, og der er rart 
sundhedsfagligt personale klar til at hjælpe – og du kan også få hjælp til at ansøge 
om at få et hjælpemiddel hjem til dig. Se mere på www.dokkx.dk, eller besøg udstil-
lingen på niveau 2.2.

Der er rigtig god plads til børnene 
på Dokk1. Der er både udendørs og 
indendørs legepladser, der er masser 
af udklædningstøj, og der er selvføl-
gelig et hav af børnebøger. 

4                           5                 

4

4

4

5 5
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 VINDEREN ER KÅRET:

SÅDAN SKAL FREMTIDENS  
BISPEHAVEN SE UD

Fredag den 13. januar kunne  beboerne 

i Bispehaven endelig se, hvordan 

deres afdeling kommer til at se ud 

efter den Tryghedsrenovering, der har 

været undervejs i flere år. Til efteråret 

går håndværkerne i gang med det 

fysiske arbejde.

 totalentreprisekonkurrencen i forbin-
delse med Tryghedsrenoveringen  
i Bispehaven.

MANGE ÅR UNDERVEJS

Tryghedsrenoveringen i Bispehaven 
har været undervejs siden 2011, hvor de 
første ideer om, hvordan man ved hjælp 
af fysiske ændringer i udeområderne 
kan øge trygheden i afdelingen, opstod. 
Året efter gik Østjysk Bolig i gang med 
at indsamle ideer og input fra beboerne, 
og disse blev til totalentreprisekonkur-
rencen, som nu netop er slut. Senere på 
året går det fysiske arbejde i gang, og 
omkring 2020 forventes renoveringen 
at være færdig.

BEBOERNES RENOVERING

Til offentliggørelsen den 13. januar 
fremlagde Enemærke & Petersen  
og deres rådgivere deres store  
projekt for afdelingens beboere og 
 andre  interessenter.

Vibeke Thiim Harder

Især beboerne så nysgerrigt til, 
da  planerne for afdelingen blev 
 præsenteret. 

Selvom projektet involverer mange 
professionelle, så er det vigtigt at 
huske, at det i sidste ende er beboernes 
 renovering, siger Kim Kjærgaard.

– Det er beboernes tryghed, der er 
på spil her. Det er beboernes ideer 
og tanker, der har dannet grundlag 
for projektet. Der har været beboere 
med i bedømmelsesprocessen, og det 
er også beboerne, der på et afdelings-
møde i marts skal stemme ja eller nej 
til vinderprojektet. Vi forestiller os 
selvfølgelig, at de stemmer ja – det er 
svært at forestille sig, at man vil sige 
nej tak til en renovering, som gør det 
mere attraktivt og trygt at bo og færdes 
i Bispehaven, helt uden at det giver 
huslejestigninger, siger han.

– Det har været et rigtig svært valg! 
Det var fem meget forskellige bud, 
vi skulle vælge imellem, og der var 
gode og mindre gode ting ved dem 
alle  sammen. Buddet fra Enemærke 
&  Petersen udmærkede sig dog blandt 
 andet ved, at vi får meget for pengene, 
og så er placeringen af fælleshuset 
rigtig godt tænkt, fortæller Kim Kjær-
gaard,  udviklingschef i Østjysk Bolig 
og en del af det bedømmelsesudvalg, 
der har valgt Enemærke & Petersen 
A/S, med underrådgiverne Aarhus 
Arkitekterne, Niras og byMUNCH 
 by- og  landskabsdesign, som vinder af 

Gårdrummene bliver grønnere og indrettet som  
 forskellige haver. Enemærke & Petersen kalder det  
for  bispeHAVERNE.
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Det gamle Trivselshus skal rives ned i forbindelse med 
Tryghedsrenoveringen, hvor gårdrummene skal indret-
tes anderledes og bruges bedre. Derfor skal der bygges 
et nyt fælleshus i afdelingen. Det kommer til at ligge på 
hjørnet af Rymarken og Ryhavevej, hvor det vil fungere 
som en slags indgang til hele afdelingen. 

Deltagerne i totalentreprenørkonkurrencen skulle også 
give et bud på, hvordan de forestiller sig, Bispehaven 
kan se ud efter en  fremtidig fysisk helhedsplan, som der 
dog ikke er fundet midler til endnu. Her er Enemærke 
&  Petersens bud på, hvordan de forestiller sig, Hasle 
 Centervej kan komme til at se ud.

1 2

1

2

TIDSLINJE

ForundersøgelseIdé Ansøgning FASER Projektering Evaluering Udbud Renovering 

2012-2013 2014-2015 2016 2017 2020

 Den Boligsociale Helhedsplan

Tryghedsrenovering

56,7 PROCENT AF 
 BEBOERNE I  BISPEHAVEN 

FØLER SIG TRYGGE I 
DERES  NABOLAG. DET 
VIL SIGE, AT HELE 43,3 
PROCENT IKKE FØLER 

SIG TRYGGE. 
Kilde: Politiets  

Tryghedsindeks 2016
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OM TRYGHEDSRENOVERINGEN

Forberedelserne til den store Tryghedsrenovering  
i  Bispehaven har været i gang siden 2012.  
Her begyndte Østjysk Bolig at indsamle erfaringer og 
 input fra  beboerne i afdelingen. Disse input er blevet 
til et  konkurrenceprogram, og nu er totalentreprenør-
konkurrencen netop slut. Det er disse ting, vinderne, 
 Enemærke & Petersen, og de andre bydende har 
 arbejdet med i deres projekter:

• En fysisk tryghedsrenovering af udeområderne (be-
lysning, beplantning, orientering og nye funktioner)

• Et nyt fælleshus inkl. varmemesterkontor
• Et nyt sti- og vejnet, som giver nye måder at bevæge 

sig på i området
• Voldene skal væk
• Betondækkene skal væk
• Nye indgange, så der ikke er indgang fra tre niveauer
• Tryggere indgangspartier og facader på de  

nederste etager
• Fremtidsbud: Hvordan kan man senere hen tænke 

sig, at en fysisk helhedsplan kan se ud? Hvordan kan 
man bruge stueetagerne bedre? Hvordan kan den 
 underjordiske vandtank bruges?

• Projektet finansieres af midler fra Landsbyggefonden 
og infrastrukturmidler (cirka 190 millioner kroner), og 
giver dermed ikke huslejestigninger til beboerne.

OM VINDERPROJEKTET:

De vigtigste elementer i vinderprojektet er:
• En infrastruktur, der leder trafikken igennem fremfor 

udenom Bispehaven, og som samtidig bidrager til 
nye bystrukturelle forandringer.

• Retænkning og omdannelse af sti- og vejstrukturen, 
som skaber flere øjne i gadebilledet og dermed 
øger trygheden for beboerne i området.

• Et byrumshierarki med en tydelig zonering (private 
rum/semi-private rum/offentligt rum).  

• Gårdrum med fokus på nære og trygge miljøer 
for beboerne, hvor fællesskaber kan vokse og 
 relationer dannes.

• Nye åbne og indbydende indgangspartier, som 
 skaber øget tryghed, når man kommer hjem.

• Nedbrydning af volde og fjernelse af betondæk, 
som bidrager til øget sammenhæng med den 
 omkringliggende by.

• Et fælleshus med en organisk form, der bryder med 
blokkenes ensformighed, med en central place-
ring ved den sydlige ende af Rymarken, som både 
 inviterer gæster ind udefra og samler Bispehaven.

• Høj grad af fokus på social bæredygtighed, 
 beboerinvolvering og samarbejde med Den 
 Boligsociale Helhedsplan.

Mange forskellige mennesker – beboere, medarbejdere fra for-
skellige parter, politiet – mødte op til offentlig gørelsen, hvor det 
vindende team præsenterede deres planer og ideer.
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STRIBE
SØRENSENABDULLAHJØRGENSEN

SUDOKU

LØSNING PÅ SUDOKUERNE FINDES PÅ SIDE 19 (OPSLAGSTAVLEN)

SUDOKU 1 SUDOKU 2

2

5 9 7 4

4 1 3 9

2 7 6 4

4 3

4 6 5 1

2 3 8 1

8 9 4 6

8

4 1 2

1 9 4

5 9

1 3 2 9 8

3 2 5 4

8 5 7 6 2

7 4

9 7 3

7 6 8
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– DET LØD FOR SJOVT  
TIL AT SIGE NEJ

Vibeke Thiim Harder

Henrik Steenberg er ny leder af 

Østjysk Boligs Serviceafdeling pr. 

1. februar. I to år har han arbejdet 

med forskellige projekter i Teknisk 

Afdeling, men nu er han klar til 

nye udfordringer og mere beboer-

kontakt.

I denne portrætserie møder du hver anden måned mennesker, 

der på den ene eller anden måde har at gøre med Østjysk Bolig. 

Det kan både være beboere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER

 tilrettelægge sin dag langt hen  
ad vejen. Som leder af Service-
afdelingen kommer hans hverdag 
til at byde meget på  planlægning 
af  opgaver og på samarbejde med 
 afdelingens  håndværkere. 

– Jeg glæder mig rigtig meget til de 
nye opgaver, og jeg glæder mig især  
til den kontakt med beboerne og 
håndværkerne, som jeg skal have.  
I Serviceafdelingen hjælper vi 
 beboerne med at opfylde nogle drøm-
me, de har, og det ser jeg meget frem 
til at være en del af, siger Henrik.

Serviceafdelingen har travlt, og      
på et år når de 10 håndværkere 
mellem 1.300 og 1.400 opgaver. De 
mange opgaver stiller store krav til 
lederens struktureringsevner. Og 
heldigvis er struktur en af Henriks 
 spidskompetencer. 

– Jeg har altid arbejdet meget struk-
tureret, og Torben har lagt et rigtig 
godt grundlag for opgavehåndterin-
gen, så jeg er sikker på, at det nok skal 
gå godt, siger han.

PORTRÆT

Netop hans gode planlægningsgen var 
én af grundene til, at Østjysk Boligs 
direktør og tekniske chef bad ham om 
at overtage stillingen efter Torben.

– Og det lød for sjovt til at sige nej, 
siger han.

TRE UDDANNELSER

Henrik er uddannet både tømrer, byg-
getekniker og bygningskonstruktør. 
Det var i forbindelse med en praktik-
periode, han kom til Østjysk Bolig i 
2014, og i 2015 blev han ansat.

Byggeri er ikke kun Henriks arbejde, 
han har også gennemrenoveret sit 
eget hus, som han og familien solgte 
sidste år. Den 14. februar står deres 
spritnye hus færdigt. Henrik har selv 
tegnet huset, men denne gang har han 
ladet andre om selve byggeriet.  
Han har dog selv ført byggetilsyn.

– Det der med selv at bygge, det tager 
rigtig meget tid. Jeg ville gerne have 
tid til både arbejde og familie også, så 
jeg lod andre gøre det hårde arbejde, 
smiler han.

Henrik Steenberg overtager den 
1. februar stillingen som leder af 
 Serviceafdelingen efter Torben 
Brandi, der har søgt nye udfordrin-
ger. Henrik er 34 år, og de seneste 
to år har han arbejdet som projekt-
medarbejder i Østjysk Boligs tek-
niske  afdeling, så han har masser af 
 kendskab til organisationen, og er 
klar til at arbejde tæt sammen med 
både Serviceafdelingens håndværkere 
og de mange beboere.

STRUKTUR ER EN  

SPIDSKOMPETENCE

Som projektmedarbejder har Henrik 
blandt andet arbejdet med planlagt 
periodisk vedligeholdelse, solceller  
og tegningsmateriale. Han har 
tilbragt meget tid alene foran sin 
computer, og han har selv kunne 
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 Henrik Steenberg 

• Henrik Steenberg er 34 år og 

gift med Lisbeth, som er 35 år. 

 Sammen har de to børn: Malene 

på 9 år og Lucas på 5 år. De bor  

i Ryomgård på Djursland.

• Henrik er uddannet tømrer  

i 2006, hvorefter han arbejdede 

fem år som tømrersvend, inden 

han i 2011 gik i gang med at 

 uddanne sig til byggetekniker  

og bygningskonstruktør.

• Sin fritid bruger Henrik på 

 familie, hund, venner og træning. 

Desuden er han meget fodbold-

interesseret, og har selv spillet  

i flere år. Nu kigger han dog mest 

med fra sofaen.

Jeg glæder mig rigtig meget til de 
nye opgaver, og jeg glæder mig især 
til den kontakt med beboerne og 
håndværkerne, som jeg skal have.

“
Om Serviceafdelingen

Østjysk Boligs Serviceafdeling 

 giver alle beboere mulighed for  

at få hjælp til håndværker opgaver. 

Du kan for eksempel få malet 

vægge, lister og døre via vedlige-

holdelseskontoen, eller du kan få 

lavet et nyt køkken eller badevæ-

relse via finansieringsordningen.

Alle opgaver udføres af 

 afde lingens egne håndværkere   

– murere, tømrere og malere.

Du kan kontakte Serviceafdelingen 

på serviceafdeling@ojba.dk eller 

86 15 12 15, hvis du har spørgsmål 

til noget arbejde, du overvejer at 

få udført.
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OPSLAGSTAVLEN

INGEN MEDICIN EFTER RENOVERING

Som bekendt er Østjysk Bolig i gang med en 
stor renovering af Ryhaven i Aarhus V. Her bliver 
de gamle huse revet ned til soklen, og nye huse 
 bygges op. I forbindelse med, at beboerne er 
 flyttet ud af deres gamle huse og ind i det nye 
byggeri, har vi modtaget flere rigtig gode   historier 
fra afdelingen. Én af beboerne fortæller for 
 eksempel: ”Jeg har i mange år taget allergimedicin 
dagligt. Men efter at have været genhuset i et nyt 
hus i en måned, er jeg faktisk allerede helt stoppet 
med at tage medicin.”

TRYGHEDEN STIGER I BISPEHAVEN

I slutningen af december offentliggjorde 
 Østjylland Politi deres årlige tryghedsindeks.  
Indekset viser, at tryghedsfølelsen er vokset  
i  Bispehaven siden sidste år. Du kan se hele 
 tryghedsindekset på politi.dk under Presserum.

BISPEHAVEN ER STADIG PÅ ’GHETTOLISTEN’

Østjysk Boligs største afdeling, Bispehaven  
i  Aarhus V, er stadig at finde på listen over  
udsatte  boligområder – den såkaldte ’ghettoliste’.  
Listen blev opdateret i december 2016.

18
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AARHUS ER EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017

Den 21. januar skød et brag af en fest gang i et  
år med Aarhus som europæisk kulturhovedstad.  
Under overskriften Let’s Rethink skal der gennem 
kultur gentænkes – både i det små og i det store. 
Læs mere om det hele på aarhus2017.dk.

AARHUSBOLIG SENDER IKKE LÆNGERE BREVTILBUD

Siden Post Danmark afskaffede A-breve, har det 
 været svært for AARHUSbolig at få brevtilbud ud, 
inden svarfristen udløb. Derfor har AARHUSboligs 
bestyrelse besluttet at fjerne muligheden for at 
få  tilsendt tilbud som brev. Pr. 1. februar udsendes 
 tilbud derfor kun som e-mail eller sms.

Har du spørgsmål til den nye ordning, kan du ringe 
til AARHUSbolig på 89 31 31 81.

OPSLAGSTAVLE

LØSNING PÅ  
SUDOKUERNE (SIDE 15)

SUDOKU 1

SUDOKU 2

8 2 2 9 4 6 5 7 1

5 1 9 7 3 8 6 4 2

6 7 4 2 1 5 3 8 9

3 9 1 8 5 2 7 6 4

7 2 8 4 6 3 9 1 5

4 6 5 1 9 7 2 3 8

2 5 3 6 8 4 1 9 7

1 8 7 3 2 9 4 5 6

9 4 6 5 7 1 8 2 3

7 8 4 1 2 9 6 5 3

6 1 9 3 4 5 2 8 7

2 5 3 6 8 7 4 9 1

1 4 7 5 3 2 9 6 8

3 6 2 9 1 8 5 7 4

8 9 5 7 6 4 3 1 2

9 7 8 2 5 3 1 4 6

4 2 6 8 9 1 7 3 5

5 3 1 4 7 6 8 2 9
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for Østjysk Bolig

KALENDER

Har din afdeling et arrangement,  
der skal med i kalenderen? 

Skriv til vih@ojba.dk

8. februar:  
Ekstraordinært afdelingsmøde, 
afd. 9

26. februar:  
Fastelavn, afd. 3

11.-12. marts:  
Kursusweekend for afdelings-
bestyrelser, organisationsbestyrelse 
og medarbejdere

Vibeke Thiim Harder

I hvert blad forklarer vi et ord, man tit hører 

i det almene, men som man måske ikke helt 

ved, hvad dækker over.

I dette blad er ordet: 

HVAD BETYDER DET?

En finansieringsordning er, når en 
beboer får moderniseret køkken eller 
badeværelse, og afbetaler prisen til 
 boligorganisationen over 10 år gennem 
en merhusleje. Der kan ikke moder-
niseres andre rum/ting i boligen på en 
finansieringsordning.
Fremgangsmåden ved en finansierings-
ordning i Østjysk Bolig er følgende:

• Beboeren henvender sig til Østjysk 
Boligs Serviceafdeling for at få 
udarbejdet et tilbud, der derefter 
fremlægges i Teknisk Afdeling for 
godkendelse.

• Der sendes en kontrakt om finansie-
ringsordningen fra Teknisk Afdeling 
til beboeren.

• Beboeren underskriver  kontrakten 
og returnerer den til Teknisk 
 Afdeling.

• Indkøb af materialer og bestilling af 
håndværkere sker via rekvisition fra 
Østjysk Bolig.

Finansieringsordning:

• Arbejdet udføres, og det synes og 
godkendes af en af Østjysk Boligs 
inspektører.

Anskaffelsessummen må maksimalt 
udgøre 58.000 kroner inklusiv moms  
og oprettelsesgebyr.

For at der kan medregnes arbejds-
løn i anskaffelsessummen, skal 
arbejderne udføres af momsregistre-
rede  håndværkere. Alle arbejder skal 
 selvfølgelig udføres håndværks mæssigt 
forsvarligt og skal efterfølgende 
godkendes af  boligorganisationen. 
El- og  VVS-installationer skal udføres 
af  autoriserede firmaer i henhold til 
 gældende lovgivning.

Der ydes ingen godtgørelse ved fra-
flytning. Hvis man flytter inden 10 år 
efter arbejdernes færdiggørelse, vil den 
nye indflytter overtage forpligtelsen til 
merhusleje i den resterende periode.

Man kan få lavet helt nyt køkken ved hjælp af en finan-
sieringsordning
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for Trivselshusets café

Retterne serveres 

mandag-fredag kl. 13-14 

i Trivselshuset.

Ring på 86 15 91 97 inden kl. 10  

for at bestille levering af maden  

i Bispehaven eller på Rymarken.

Trivselshuset har åbent 

 mandag-torsdag kl. 9-14 og  

fredag kl. 8.30-14.

MADPLAN

Alle hverdage kan der købes  

sandwich, fiskefilet, grillkylling,  

hamburger, smørrebrød og pommes 

frites til rimelige priser (mad ud af 

huset skal bestilles i forvejen).

1 middag  kr. 30,-

Ekstra kød  kr. 10,-

Emballage   kr. 5,-

Levering   kr. 5,-

12 klip   kr. 300,-

11 klip ud af huset kr. 400,-

1/2 Karbonader m/ærter og gulerødder

2/2 Indbagt mørbrad – Dessert: Karamelfromage

3/2 Kylling m/agurkesalat

6/2 Frikadeller m/grønt

7/2 Lakselasagne

8/2 Spaghetti m/kødsovs

9/2 Fyldt kalkunbryst – Dessert: Kokoskage

10/2 Oksekødssuppe m/oksekød i peberrodsovs

13/2 Hakkebøf m/bløde løg

14/2 Flæskesteg

15/2 Græsk farsbrød

16/2 Enebærgryde – Dessert: Hyldebærsuppe

17/2 Indbagt laks

20/2 Boller i karry m/ris

21/2 Gullasch m/mos

22/2 Farseret porrer

23/2 Kartoffelsuppe – Dessert: Havrepandekager

24/2 Bøf i folie

27/2 Italienske kødboller m/tomatsovs

28/2 Kyllingelasagne m/salat

1/3 Koteletter i fad

2/3 Stegt kyllingefilet m/salat

3/3 Fiskefrikadeller – Dessert: Æblekage

6/3 Hakkebøf m/bearnaisesovs

7/3 Hamburgerryg m/grønt

8/3 Kafta m/ris og salat

9/3 Svensk pølseret – Dessert: Jordbær

10/3 Fyldte pandekager m/salat

13/3 Karbonader m/grønt

14/3 Kylling i karry

15/3 Stegt flæsk med persillesovs

16/3 Gl. dags oksesteg – Dessert: Mandelcreme

17/3 Fisk i fad 

20/3 Millionbøf m/mos

21/3 Mørbradgryde

22/3 Pariserbøf

23/3 Kylling m/sur og sød sovs – Dessert: Frugtsuppe

24/3 Aspargessuppe m/flútes

27/3 Forloren hare

28/3 Bøf stroganoff m/mos

29/3 Kylling i paprikasovs

30/3 Borgmester koteletter – Dessert: Marengsdessert

31/3 Tærter m/salat

Der kan forekomme ændringer.

MADPLAN FEBRUAR-MARTSVORES BLAD — FEBRUAR 2017
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AFDELINGER

VARMEMESTRE & SELSKABSLOKALER

KONTAKTOPLYSNINGER

Afdeling 6 – Bispehaven

Varmemestrene 

Træffetid 8.00-10.00

samt torsdag 15-17

Hasle Centervej 209

Tlf.: 87 44 75 93

driftskontoret@vm-ojba.dk 

Udlejning af selskabslokale  

og gæsteværelser:

Henvend dig til administrationen  

i kontorets åbningstid. Udlejes kun 

til egne beboere.

Afdeling 9 – Rønnehegnet

Varmemester Keld Laursen

Træffetid 8.30-9.00

Havkærvænget 100

Tlf.: 86 24 64 66

kel@vm-ojba.dk

Udlejning af Fælleshuset og 

gæsteværelser: Mød op på besty-

relsesmødet 1. tirsdag i måneden 

ml. 18.30-19.00, eller kontakt  

Inge-Lise på: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej

Fælleslokalet udlejes ved  

afdelingsbestyrelsen.  

Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 11 – Holbergsgade

Varmemester Erik Bendsen

Træffetid 8.30-9.00

Silkeborgvej 44

Tlf.: 86 19 98 91

erb@vm-ojba.dk

Afdeling 12 – Bymosevej

Fælleshuset Bymosevej 194  

udlejes ved afdelingsbestyrelsen. 

Udlejes ikke til private fester.

Alle ungdomsboliger

Ungdomsboligcentret

Træffetid 7.00-8.00

Gøteborg Allé 12, kld.

Tlf.: 87 44 76 49

ungdomsbolig@vm-ojba.dk

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven

Varmemester Rino Jensen

Træffetid 8.30-9.00

samt torsdage 16.00-17.00

Præstevangsvej 16

Tlf.: 86 15 57 52

rij@vm-ojba.dk

Udlejning af selskabslokaler: 

Jette Hansen, tlf. 30 66 59 03  

Ring venligst på hverdage ml. 15-18.

Afdeling 3 – Ryhaven

Varmemester Dennis Pedersen

Træffetid 8.30-9.00

Ryhaven 65

Tlf.: 86 25 73 13

dep@vm-ojba.dk

Udlejning af selskabslokaler: 

Lene Nørgaard Madsen 

Tlf.: 86 18 81 56 

lnm@stofanet.dk

Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 5 – Rosengården

Varmemester Erik Bendsen

Træffetid 8.30-9.00

Silkeborgvej 44

Tlf.: 86 19 98 91

erb@vm-ojba.dk

Afdeling 13 – Wilstergade

Varmemester Erik Bendsen

Træffetid 8.30-9.00

Silkeborgvej 44

Tlf.: 86 19 98 91

erb@vm-ojba.dk

Afdeling 14 – Tuestensvej 

Varmemester Keld Laursen 

Træffetid 8.30-9.00

Havkærvænget 100

Tlf.: 86 24 64 66

kel@vm-ojba.dk

Afdeling 15 – Stavnsvej

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet på Stavnsvej.  

Kontakt afdelingsbestyrelsen

Afdeling 16 – Rytoften-Ryhavevej

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet på Ryhavevej, mail: 

ryhavevej14@gmail.com

 

Afdeling 17 – Atriumhuset

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet i kælderen. Kontakt 

Frederik Johannsen på  

Tlf.: 42 17 97 54 eller  

frederikwjohannsen@gmail.com 

Afdeling 19 – Skødstrup 

Varmemester Erik Bendsen

Træffetid 8.30-9.00

Silkeborgvej 44

Tlf.: 86 19 98 91

erb@vm-ojba.dk

Afdeling 20 – Marienlystvangen

Varmemester Tom Jensen 

Træffetid 8.30-9.00

Marienlystvangen 125

Tlf.: 87 44 27 40

tom@vm-ojba.dk

Afdeling 23 – City

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet i kælderen på  

Vestergade. Skriv til 

bookingvestergade72@gmail.com

Alle afdelinger i Ry

Varmemestre Hans Døssing  

og Stefan Hansen

Træffetid 9.00-9.30

Rugaardsvej 5

Tlf.: 87 44 76 43

ry@vm-ojba.dk

Afdeling 78 – Isagervej

Afdelingen råder over både  

gildesal og gæsteværelse. Andre 

afdelinger i Ry kan også leje disse. 

For udlejning kontakt:

Hans Henrik Egeberg

Isagervej 23D, 2. 4

8680 Ry

Tlf.: 26 90 04 26

hanshenrikegeberg@gmail.com

 

Afdeling 85 – Moselunden

Afdelingen råder over både  

selskabslokale og gæsteværelse. 

Det udlejes til beboerne i afdeling 

85. Derudover kan afdeling 76, 82 

og 83 leje det til beboeraktiviteter, 

f.eks. afdelingsmøder. 

For udlejning kontakt:

Birte Sørensen

Moselunden 1A

Tlf.: 21 44 29 98

Afdeling 88 – Skæphøj

Afdelingen råder over både  

selskabslokale og gæsteværelse, 

som udlejes til beboere i alle  

Ry-afdelingerne. 

For udlejning kontakt: 

Katja Hillers

Skæphøj 11

8680 Ry

Tlf.: 40 47 45 80

mail@katjahillers.dk
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ADMINISTRATION

Søren Frichs Vej 25 · 8000 Aarhus C · Tlf. 86 15 66 88 

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man: Pers. henv. 10.00-12.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tirs-ons: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-14.30

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tors: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-17.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-17.00

Fre: Pers. henv. 10.00-11.30

 Tlf. henv.  9.30-11.30

Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry · Tlf. 86 15 66 88 

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man: Pers. henv. 10.00-12.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tirs-ons: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-14.30

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tors: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-17.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-17.00

Fre: Pers. henv. 10.00-11.30

 Tlf. henv.  9.30-11.30

Else Christensen (formand)

Præstevangsvej 12 st. tv.

8210 Aarhus V

Tlf.: 26 85 03 46

elc@best-olba.dk

Lene Hansen (næstformand)

Præstevangsvej 22, st. tv.

8210 Aarhus V

Tlf.: 21 62 84 93

leh@best-ojba.dk

Leif Scherrebeck

Hasle Centervej 239, 1. tv.

8210 Aarhus

Tlf.: 60 77 21 55

les@best-ojba.dk

Elsebeth Persson

Rugaarden 23A

8680 Ry

Tlf.: 52 95 14 62

elp@best-ojba.dk

Tina Slot Schmidt

Stavnsvej 203

8381 Tilst

Tlf.: 20 15 13 21

tin@best-ojba.dk

Katja Hillers

Skæphøj 11

8680 Ry

Tlf.: 40 47 45 80

khi@best-ojba.dk

Tommy Jørgensen

Skansehøj 6

8680 Ry

Tlf.: 22 98 71 41

toj@best-ojba.dk

Magnus Borst (1. suppleant)

Hasle Centervej 305

8210 Aarhus V

Tlf.: 28 91 83 91

magnus_borst@hotmail.com

Træffetider: Hverdage 8.15–8.45 

Samt torsdage 15.00–17.00

Kristian Wind Jensen

Tlf. 87 44 75 92

krj@ojba.dk

Lars Bertelsen

Tlf. 87 44 75 97

lab@ojba.dk

Kristian Wind Jensen 

er inspektør for 

 afdeling 1, 2, 3, 5, 6, 11, 

13 og 19.

Lars Bertelsen varetager syn i alle 

afdelinger, og er inspektør for 

afdeling 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 

22, 23, 25, 26, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89 og 90.
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Lisbeth Thuesen (2. suppleant)
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HVER FEMTE ALMENE BEBOER 
HAR INGEN  INDBOFORSIKRING

Vibeke Thiim Harder

En undersøgelse, som Beboerbladet har fået lavet, viser, at 20,1 procent af alle 

danskere, der bor til leje, ikke har en indboforsikring. De fleste af dem mener,  

at det er for dyrt. Forsikringsselskabet Alm. Brand laver nu en lightversion af  

en indboforsikring.

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis 
der opstår brand eller vandskade eller 
bliver begået indbrud i dit lejemål, 
hvis du ikke har en indboforsikring. 

Hvem femte almene beboer må selv  
til lommerne, hvis deres hjem 
 udbrænder eller hvis en vandskade 
kræver  genhusning. En under-
søgelse, som A&B Analyse har lavet 
for  Beboerbladet viser  nemlig, at 20,1 
 procent af alle, der bor til leje, ikke har 
en indboforsikring. 42,5 procent af 
dem,  der ikke har en indboforsikring, 
 svarer,  at grunden er, at det er for dyrt. 
Og ja, det er mange penge, hvis man 
har  begrænset  økonomi, men det er 
en vigtig  forsikring at have, hvis man 

vil undgå meget store regninger  – det 
er for eksempel meget dyrt at købe helt 
nyt indbo, hvis ens lejemål udbrænder.

ALM. BRAND LAVER BILLIGERE 

FORSIKRING

Alm. Brand har set Beboerbladets 
 undersøgelse og vil i kølvandet af  
den tilbyde en ny type forsikring, 
som de kalder ”Yndlings”. Det er ikke 
en  indboforsikring, men en billigere 
forsikringstype, der dækker de mest 
basale ting – yndlingstingene –  
og  desuden indeholder retshjælps-
dækning, privat ansvarsforsikring  
og  genhusningsdækning. 
 
Læs mere på yndlingsforsikring.dk.

Fakta:

Da stormen Gorm den 29. november 

2015 ramte Danmark, blev 92 lejemål  

i Bispehaven vandskadet. En del 

 be boere måtte flytte ud af deres 

 lejligheder, og mange fik en stor del  

af deres indbo ødelagt ved vandskader-

ne. Kun 39 ud af de 92 beboere havde 

en indboforsikring – det vil sige, at 58 

 procent af de berørte beboere ikke 

havde en indboforsikring, og de måtte 

derfor selv betale for genhusning og  

for nyt indbo.

Når der opstår vandskade i store dele 
af ens hjem, kan man ikke bo der, 
mens skaderne udbedres. Men har 
man ikke en indboforsikring, skal man 
selv betale for at blive genhuset i den 
periode. Billedet er fra en lejlighed  
i Bispehaven, der blev vandskadet  
i forbindelse med stormen Gorm.


