
BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

Artikler / Reportager / Billeder / Info / NyhederAUGUST 2017  #30

KULTURDAGE SIDE 10-11:
Festlige dage i Bispehaven

ARTIKEL SIDE 12-13:
Få et godt indeklima

PORTRÆT SIDE 16-17:
Mød Bente, der er kontorleder i Ry

TEMA: TEKNIK

SOMMER I  
AFDELINGERNE

TEMA: SOMMERARRANGEMENTER

SIDE 4-11

VORES BLAD



VORES BLAD — AUGUST 2017 LEDER

UD I DET FRI

Sommeren er stadig over os, her hvor vi går ind i den sidste sommer
måned i denne omgang. De naboer, vi i løbet af vinteren næsten 
havde glemt, at vi har, er piblet frem fra vinterhiet, og  haver, altaner 
og fællesområder er for alvor kommet til sin ret.

Sommertiden er også sæson for fællesarrangementer. Det er bare 
lettere at mødes i det fri, hvor der er højt til loftet og ingen behøver 
at støvsuge hverken før eller efter arrangementet.

Som boligorganisation elsker vi, når vores beboere mødes om 
 hyggelige og positive fællesskaber. Disse fællesskaber er nemlig ikke 
kun gode for jer beboere personligt – de er også gode for  stemningen 
i afdelingen, for antallet af klager over hinanden, og for beboer
demokratiet, som man får lidt mere lyst til at være en del af, når  
man mødes om noget rart med sine naboer. 

Vores Blad handler denne gang om nogle af de sommerarran
gementer, der har været i vores afdelinger denne sommer.  
Om loppemarked for første gang, om sommerfest midt i en 
 renovering, og om årligt tilbagevendende kulturdage.

Go’ læselyst!

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

“ Det er bare lettere at mødes  
i det fri, hvor der er højt til 
 loftet og ingen behøver at 
 støvsuge hverken før eller  
efter arrangementet.

Vibeke Thiim Harder
REDAKTØR 

BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

Bladet udkommer hver anden måned. Stof til 
næste nummer (udkommer 2. oktober) skal 
være redaktionen i hænde senest 4. september.

REDAKTION
Allan Søstrøm (ansv.), Vibeke Harder,  
Connie Koppel og Else Christensen.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle 
 hverdage kl. 9.00-15.00 på tlf. 28 58 25 38.

LAYOUT
Ineo Designlab / ineo.dk

TRYK
We Produce / weproduce.dk

POSTADRESSE
Østjysk Bolig
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C
Att.: Vibeke Thiim Harder

Vores Blad e-mail: vih@ojba.dk

OPLAG
340 eksemplarer

Bladet kan også læses online på:  
www.østjyskbolig.dk 



VORES BLAD — AUGUST 2017

2414

HUSK AFDELINGSMØDET   

Se hvor og hvornår der er afdelings-

møde i din afdeling – og sæt kryds  

i kalenderen

ADOPTIVKLASSEN BESØGTE 

 SERVICEAFDELINGEN

Vores søde og spørgelystne 

 adoptivklasse besøgte Service-

afdelingens biler og værksted

SIDESIDE

4-11
SOMMERARRANGEMENTER 

Sommertiden byder altid på 

mange arrangementer ude  

i afdelingerne – kom med til 

nogle af dem på temasiderne

SIDE

8 SIDERS 

TEMA

INDHOLD
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TEMA: SOMMERARRANGEMENTER

VELBESØGT LOPPEMARKED  
I RØNNEHEGNET

Vibeke Thiim Harder

Lørdag den 10. juni skinnede solen. 
 Dagen før stod det ned i stænger, så  
det var dejligt at se solen. Jeg havde 
taget min datter og hendes veninde  
– to glade og nysgerrige piger på fem  
år – med til loppemarked i Afdeling 9  
– Rønne hegnet på Havkærvænget  
i Tilst.

Da vi nærmede os nr. 100, fælleshuset, 
kunne vi på afstand høre hyggesnak og 
dufte grillpølser. Ude foran huset stod 
de første boder. Pigerne  hoppede hurtigt 

hen til en bod, der havde både kænguru
stylte, bløde bamser og  Elsadukker.

Jeg fik til gengæld øje på en stor stak 
Disneyklassikere i en af de andre boder. 
Aladdin, Lady og Vagabonden, Bambi og 
alle de andre barndomsminder var tyde
ligvis blevet læst mange gange, men de 
havde stadig mange gode timer tilbage 
i sig, og jeg gik derfra med ni klassikere 
for 40 kroner – og de er  allerede blevet 
læst flere gange alle sammen, skulle jeg 
hilse at sige.

200 GRILLPØLSER

Da vi havde inspiceret boderne udenfor 
fælleshuset – og pigerne havde fyldt 
favnene med billige plysdyr – gik vi 
indendøre, hvor endnu flere boder med 
tøj, brugskunst, bøger og legetøj ventede 
os. Pigerne opdagede også hurtigt, at 

der blev solgt lækre, kolde slushice til 
en femmer, så det skulle vi selvfølgelig 
også have. Der var også pommes frites 
og kage, og medlemmerne af afdelings
bestyrelsen havde travlt med at følge 
med efterspørgslen på de lækre sager.
 
På den anden side af fælleshuset var der 
også boder, og derude blev der desuden 
solgt brandvarme grillpølser direkte  
fra grillen.

– Vi var lidt i tvivl om, hvor mange 
 pølser vi skulle købe, men vi havde jo  
set vejrudsigten, og så satsede vi altså  
og købte 200, fortæller Ingelise Hansen 
fra afdelingsbestyrelsen, som jeg mødte  
i døren. Jeg mødte hende, da der var gået 
cirka halvanden time af arrangementet 
– og da havde de allerede solgt over 100 
pølser.

Den 10. juni havde Afdeling 9  

– Rønnehegnet i Tilst inviteret  

til  loppemarked i og omkring 

 fælleshuset. Solen skinnede,  

der blev spist pølser, og der  

blev gjort gode loppefund.

Det er første gang i 15 år, at der bliver afholdt loppemarked 
i Afdeling 9 – Rønnehegnet. Men mon ikke, det  bliver en 
 tradition, nu hvor det var sådan en succes?

Farvestrålende legetøj, retrobrugskunst, smukke prinsesse-
kjoler, nuttede bamser, gamle lamper – udvalget var stort  
i de cirka 20 boder, der var slået op i og udenfor fælleshuset.
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EN HYGGELIG DAG

Da vi havde taget endnu en tur rundt 
i de mange boder indendørs, og fået 
købt en gave til den enes lillebror og 
den andens lillesøster, gik turen hjemad 
igen. Men først skulle vi lige besøge en 
af afdelingens hyggelige legepladser, 
hvor pigerne fik en sludder med en af de 
lokale drenge, som rigtig gerne ville se 
pigernes udbytte af loppemarkedet. 

Vi tre ikkelokale havde en rigtig hyg
gelig eftermiddag på Havkærvænget 
 – og det havde de lokale øjensynligt 
også – både dem, der kom for at sælge 
ud, og dem, der kom for at gøre et kup. 

5

Rækkehusafdelingen med de 240 boliger indeholder flere 
hyggelige legepladser – og dem var vi selvfølgelig nødt til at 
besøge, inden vi kørte hjem igen. Her var der også plads til,  
at loppefundene kunne inspiceres nærmere. 

– Vi kom egentlig for 
at få solgt nogle af min 
datters bamser, men 
nu har hun lige været 
henne i en anden bod  
og har købt en ny bamse, 
grinede en mor, som sad 
og passede en bod fyldt 
med legetøj.

“

– Bodindehaver
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TEMA: SOMMERARRANGEMENTER

BISPEHAVENS BEBOERE 
 BESLUTTEDE, HVORDAN DERES 
NYE GÅRDRUM SKAL SE UD

Vibeke Thiim Harder

Der dufter af bål og krydderier, da jeg 
nærmer mig bazaren. Der sidder børn 
med skumfiduser på pinde om ilden, 
mens voksne går rundt og markerer med 
små farvede knappenåle, om de gerne vil 
have kontrolleret eller vild beplantning 
og om de vil have lidt eller meget fæl
lesskab i de nye gårdrum, der i løbet af 
de næste år i forbindelse med den store 
Tryghedsrenovering bliver en realitet  
i Afdeling 6 – Bispehaven i Aarhus V.

VÆK MED BETONEN

Når Tryghedsrenoveringen senere  
i år går i gang, starter den med de høje 
blokke. Og da Tryghedsrenoveringen, 
som gerne skal gøre Bispehaven til 
et endnu tryggere og rarere sted for 
beboerne at bo, netop har fokus på at 

inddrage beboerne i de valg, der skal 
træffes, havde Østjysk Bolig inviteret 
beboerne til gårdrumsbazarer for at 
de kunne være med til at bestemme, 
 hvordan deres nye gårdrum skal se ud.  
I forbindelse med renoveringen skal alle 
de gamle betondæk væk, og dermed gi
ver det plads til grønne områder  mellem 
alle blokkene.

Der skal både være plads til parkering og 
ophold i gårdrummene, som kommer til 
at skråne fra Hasle Centervej og op imod 
afdelingens rækkehuse. Parkeringsplad
serne ved de høje blokke vil ligge ned 
mod Hasle Centervej, mens de solrigeste 
pletter op mod rækkehusene skal bruges 
til ophold. Landskabs arkitekten, der har 
tegnet projektets udeområder, har lavet 
et oplæg til forskellige temaer for hvert 
gårdrum – blandt andet tarzanbane, 
orangeri og bålplads – men det er op til 
beboerne,  hvordan rammerne skal ud
fyldes. Vil man gerne have tætklippede 
græsplæner  eller vilde buske, vil man 
gerne have et  gårdrum, der er smukt 
at kigge ud på fra sine vinduer, eller vil 

man hellere have ét, hvor der er fokus på 
 fællesskab med sine naboer? 

Landskabsarkitekten fik mange gode 
input til det fremtidige arbejde på disse 
fire majaftener. I løbet af de næste år 
kan man så begynde at se resultatet af 
beboernes input.

På fire aftener i maj samledes 

 beboerne omkring fire gårdrum  

i Bispehaven om at beslutte, hvad 

deres nye gårdrum skal indeholde. 

Gårdrumsbazarerne var en hyggelig 

og velbesøgt succes.

Vil du have et gårdrum, som du kan kigge ud på og nyde, eller 
vil du have ét, hvor der er plads til at lave ting i fællesskab med 
dine naboer? Rigtig mange af de fremmødte var begejstrede 
for fællesskabet.

Beboerne kunne markere på store plancher, hvordan de gerne 
vil have deres nye gårdrum indrettet.
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Det var de fire gårdrum mellem henholdsvis A1 og A2, A3 og 
A4, A4 og A5 og A6 og A7, der i første omgang skulle tages 
beslutninger omkring.

Unge og ældre hyggede sig med mad og bål, da de havde 
givet deres mening om fremtidens gårdrum til kende.

  

MERE OM TRYGHEDS-
RENOVERINGEN:

Efter sommerferien vil der komme 
en opsamling, hvor resultatet af 
bazarerne vil blive præsenteret.

På Opslagstavlen (side 18-20) kan 
du læse om, hvad der ellers er  
i gang i Bispehaven i forbindelse 
med Tryghedsrenoveringen.

A1A2A3A4A5A6A7
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TEMA: SOMMERARRANGEMENTER

SOMMER OG SKT. HANS  
BLEV  FEJRET I RYHAVEN

Vibeke Thiim Harder

Skt. Hans aften – den 23. juni – havde 
aktivitetsudvalget i Ryhaven arrange
ret sommerfest og Skt. Hansfejring for 
 beboerne i afdelingens 124 lejemål. Hele 
66 beboere fra de 124 boliger – 39 voksne 
og 27 børn – havde tilmeldt sig festen og 
var mødt op med egne drikkevarer og 
højt humør.

Aktivitetsudvalget havde pyntet det nye 
fælleshus flot op og hyret en slagter, der 
kom med stor grill og masser af kød og 
lækkert tilbehør.

Beboerne i Ryhaven plejer altid at fejre 
Skt. Hans sammen, men i år var der, på 
grund af renoveringen, ikke plads til bål.

39 voksne og 27 børn fra Ryhaven  

i det vestlige Aarhus mødtes i juni  

og fejrede sommeren – som dog  

ikke viste sig fra sin varmeste side. 

Det betød dog ikke noget for 

 stemningen, der var lun fra start.

Der bor mange børn i Ryhaven, og 27 af dem var med  
til festen.

Det nye fælleshus er stort og lyst 
og kunne nemt rumme de 66 
 fest deltagere.

HYGGELIGT SAMVÆR

Både børn og voksne mødtes allerede 
klokken 17.00 til fakkeloptog, skattejagt  
og kartoffel og sækkeløb. Klokken 19.00  
startede så selve festen i fælles huset. 
I løbet af aftenen var der  amerikansk 
lotteri, og ellers var der blot hyggeligt 
samvær på programmet.

Den lokale KIWI på Ryhavevej havde 
sponsoreret sodavand, slik og gevinster 
til det amerikanske lotteri.

EN GOD FEST

Da jeg kom for at snuppe et par bille
der ved 18.30tiden, mødte jeg masser 
af legende børn ved fælleshuset, og de 
voksne havde trodset kulden og stod 
udenfor og drak en øl og grinede med 
hinanden, mens slagteren havde godt 
gang i grillen.

– Der er både kylling, okse og svin, så 
der er god mulighed for at blive mæt, 
smilede slagteren. 

– Og ellers kan man jo kaste sig over 
salaten, sagde han. Eller over det lækre 
flute, eller kartoffelsalaten eller pastasa
laten. Jo tak, der var vist ingen, der gik 
sultne hjem denne aften.

Jeg smuttede hjem igen, da beboerne var 
ved at sætte sig til bords ved de festlige 
borde. 

– Det er vist godt, du tager billeder nu 
og ikke om tre timer, grinede flere af 
beboerne. Der var altså lagt op til en 
rigtig god fest.
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DEN STORE RENOVERING  
I RYHAVEN NÆRMER SIG SIN 

 AFSLUTNING. PÅ OPSLAGSTAVLEN  
PÅ SIDE 18-20 KAN DU BLIVE  

OPDATERET PÅ DEN.

Kyllingefileter, bøffer og pølser  
– der var sørget for det hele.

Der var god underholdning for både voksne og børn hele 
aftenen.
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TEMA: SOMMERARRANGEMENTER

GOD STEMNING TIL BISPEHAVENS 
KULTURDAGE – PÅ TRODS AF URO

Vibeke Thiim Harder

Sidste år druknede den første kulturdag  
i regn. Det så i lang tid ud til, at det 
samme ville ske i år. Derfor valgte 
 afdelingsbestyrelsen i sidste øjeblik at 
flytte kulturdagene fra fredag og lørdag 
til lørdag og søndag. Og det var en god 
beslutning, for efter massiv heldagsregn 
fredag den 30. juni, stod Bispehaven op 
til flot solskin lørdag den 1. juli.

Den første del af sommeren var 

meget præget af en del uro i Bispe-

haven. Bandekonflikten gjorde, at der 

var en trygget og utryg stemning i 

afdelingen. Heldigvis påvirkede kon-

flikten ikke kulturdagene den 1. og 2. 

juli – de forløb fredeligt og roligt, og 

stemningen var god.

Beboerne, og andre, der havde lyst  
til en hyggelig dag, kunne boltre sig  
i water balls, et kæmpe hoppeland og 
en lille karrusel, og så kunne man stille 
sulten i forskellige madboder.

Bispehavens Initiativgruppe tog en  
masse flotte billeder til arrangementet  
– dem har vi fået lov at bruge. Tak for det.
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GODE RÅD TIL ET  
GODT  INDEKLIMA

Vibeke Thiim Harder

Her om sommeren går det ret godt 

med at få luftet ud – men vil du gerne 

have et godt indeklima hele året,  

så følg de råd, du får her på siderne  

– også når det igen bliver vinter.

BOR DU I EN AF ØSTJYSK  
BOLIGS  NYERE AFDELINGER, HAR DU 

 FORMENTLIG  MEKANISK VENTILATION.  
DEN  MEKANISKE VENTILATION SØRGER  

FOR, AT LUFTEN BLIVER UDSKIFTET, OG AT  
DET IKKE ER NØDVENDIGT AT LUFTE UD. 

MEN DERFOR KAN DET STADIG VÆRE  
EN GOD IDÉ AT FØLGE DE ANDRE  

RÅD HER PÅ SIDEN.

ARTIKEL

Den mest enkle vej til et bedre indeklima 
er udluftning. Men der er også flere 
andre ting, du kan gøre, hvis du gerne 
vil have et godt indeklima – og undgå 
astma, allergi og hovedpiner, som kan 
skyldes fugtig og dårlig luft i din bolig.

HER FÅR DU EN RÆKKE GODE RÅD 

TIL ET GODT  INDEKLIMA:

• Det første råd, som allerede er 
nævnt flere gange, er også det 
 vigtigste, og kan derfor ikke  nævnes 
for ofte: Luft ud! Helst to gange 10 
minutter om dagen. Måske kan du 
gøre det til en vane at åbne vindu
erne, når du tager tandbørsten  
i munden? Husk, at det ikke er nok 
at åbne ét vindue  
– der skal være gennemtræk, så alt 
den fugtige luft bliver skiftet ud.

• Sørg for at varme din bolig op, så  
der er ca. 2022 grader i alle rum. 
Det hjælper til at holde luftfugtig
heden nede.

• Tør dit tøj udenfor – året rundt. 
Hvis det regner, så brug tørre
tumbleren. En almindelig vask,  
der hænges til tørre, afgiver om
kring 2,5 liter vand. Det giver meget 
fugtig luft i stuen, hvis du hænger 
det op dér.

• Luk døren til badeværelset, når du 
er i bad. På den måde undgår du at 
få den fugtige luft ud i hele boligen. 
Sørg for at lufte godt ud, når du er 
færdig med dit bad. Har du et bade
værelse uden vindue, så sørg for, at 
ventilationen er tændt – også noget 
tid efter, du har slukket for vandet.

• Tænd din emhætte eller åbn dit 
 vindue, når du laver mad. Sørg for  
at tænde for emhætten, hver gang 
du koger eller steger, og lad den 
gerne stå tændt ca. 10 minutter 
efter, du er færdig.

• Lad være med at spraye indenfor. 
Sprayprodukter forurener inde
luften og er svær at få luftet ud.  
Tag derfor sprayen med ud i stedet, 
når du for eksempel skal have 
 hårlak i eller deodorant på.

• Lad være med at tænde stearinlys. 
Et tændt stearinlys  afgiver flere 
partikler end en trafikeret vej.  
Brug for eksempel  LEDversioner  
i stedet.

• Gør rent mindst én gang om  
ugen. Partikler sætter sig gerne  
i  gammelt støv. 
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Et dårligt indeklima kan blandt andet 
give skimmel på væggene, som  
det ses her i en lejlighed i Ry. Fugt  
og  skimmel kan blandt andet give 
 irriterede  slimhinder, hovedpine, 
 træthed og koncentrationsbesvær.

ARTIKEL



Afdeling Dato Klokken Sted 

1 – Præstehaven 06/sep/17 19.00 Selskabslokalet, Præstevangsvej 10A

2 – Præstehaven 05/sep/17 19.00 Selskabslokalet, Præstevangsvej 10A

3 – Ryhaven 31/aug/17 19.00 Fælleshuset, Ryhaven 10B

5 – Rosengården 12/sep/17 19.00 Kantinen, Søren Frichs Vej 25

6 – Bispehaven 04/sep/17 19.00 Trivselshuset, Hasle Centervej 159

9 – Rønnehegnet 13/sep/17 19.00 Fælleshuset, Havkærvænget 100

10 – Neptunvej 14/sep/17 19.00 Fælleslokalet, Neptunvej 

11 – Holbergsgade 04/sep/17 17.30 Fælleslokalet, Frederiks Allé 110B

12 – Bymosevej 05/sep/17 19.00 Fælleslokalet, Bymosevej 

13 – Wilstersgade 11/sep/17 18.00 Kantinen, Søren Frichs Vej 25

14 – Tuestensvej 07/sep/17 17.00 Fælleshuset på Stavnsvej  

15 – Stavnsvej 11/sep/17 19.00 Fælleshuset, Stavnsvej

16 – Rytoften/Ryhavevej 18/sep/17 19.00 Fælleslokalet, Ryhavevej 

17 – Atriumhuset 30/aug/17 19.00 Fælleslokalet, Bispehavevej 3 kld. 

19 – Skødstrup 30/aug/17 18.30 Fælleshuset, Hjelmagerparken 420 

20 – Marienlystvangen 11/sep/17 19.00 Fælleshuset, Marienlystvangen 125

21 – Mårslet 12/sep/17 19.00 Mårslet Borgerhus, Banevej 2

22 – Bjørnholms Allé 06/sep/17 19.00 Kantinen, Søren Frichs Vej 25

23 – City 07/sep/17 19.00 Fælleslokalet, Vestergade 72 kld. 

25 – Gøteborg Allé 31/sep/17 19.00 Fælleslokalet, Gøteborg Allé 12

71 – Mågevej/Randersvej 19/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

73 – Mågevej 07/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

74 –  Ny Kirkevej/Siim-
vej/Isagervej

18/sep/17 18.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

75 – Ny Kirkevej 13/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

76 – Skansehøj 14/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

77 – Søkildevej 18/sep/17 16.30 Mødelokale, Rugaardsvej 5

78 – Isagervej 14/sep/17 19.00 Gildesalen, Isagervej 21A

80 – Jægergårdsvej 20/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

81 – Hovedgaden 20/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

82-83 – Skanseparken 13/sep/17 19.00 Beboerhuset, Moselunden 

84 – Stadion Allé 20/sep/17 17.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

85 – Moselunden 19/sep/17 19.00 Beboerhuset, Moselunden 

86 – Søkildevej 18/sep/17 16.30 Mødelokale, Rugaardsvej 5

87 – Gerstedvej 21/sep/17 16.30 Mødelokale, Rugaardsvej 5

88 – Skæphøj 20/sep/17 19.00 Beboerhuset, Skæphøj 

89 – Kildebjerg 07/sep/17 19.00 Mødelokale, Rugaardsvej 5

90 – Hjarsbækvej 21/sep/17 19.00 Gl. Rye Kro

HUSK DIT AFDELINGSMØDE

VORES BLAD — AUGUST 2017 AFDELINGSMØDE
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STRIBE
SØRENSENABDULLAHJØRGENSEN

SUDOKU

LØSNING PÅ SUDOKUERNE FINDES PÅ SIDE 20 (OPSLAGSTAVLEN)

SUDOKU 1 SUDOKU 2

6 3

9 1

5 8 9

8 7 6 3 1 2 5

1 6

3 6 5 1 8 9 7

4 6 7

2 6

2 1

2 1 8 5

6 7 2 5 3 9

5 3 6 1 2 8

5 9

9 2 3 6

6 2

7 5 9 4 8 3

4 1 7 5 6 2

3 1 5 7
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I denne portrætserie vil du møde mennesker, der på den ene 

eller anden måde har at gøre med Østjysk Bolig. Det kan både 

være beboere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

EN NY REJSE STARTER  
FOR BENTE

Vibeke Thiim Harder

Efter at have brugt stort set hele 

sit arbejdsliv hos Østjysk Bolig, 

takker Bente Grouleff, kontor leder 

i Ry, til næste år af og går  

på pension. 

ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER

GOD TIL KUNDER

Bente kom til Østjysk Bolig – som 
 dengang hed Boligselskabet Præste
haven – i 1972. Hun var netop færdig 
med at være i lære i en trikotagefor
retning på Åboulevarden, da hun læste 
 opslaget fra Præstehaven. De søgte 
netop én, der havde været i butik og  
var god til kundehåndtering, og hun  
blev ansat i udlejningsafdelingen,  
hvor hun blev rigtig glad for at være. 

I 1975 blev hun mor for første gang,  
og herefter gik hun hjemme i ni år.

– Jeg kunne bare mærke, at det var det, 
jeg ville lige dér, og det var fantastisk at 
have den tid derhjemme, mens børnene 
var små, fortæller hun.

Da børnene blev større, begyndte Bente 
igen at arbejde. Først havde hun et par 
småjobs, men i 1986 så hun igen et opslag 
fra Præstehaven. Hun søgte og fik igen 
job i udlejningsafdelingen. 

PORTRÆT

GODE KOLLEGER

I 2001 indgik Præstehaven et admini
strationssamarbejde med Ry Andels
boligforening. Det betød, at en Præste
havenmedarbejder skulle flyttes til Ry. 
Bente fik tilbuddet og sagde ja. 

– Det har simpelthen været fantastisk at 
komme her til Ry. Hvor jeg tidligere ude
lukkende sad med udlejnings opgaver, så 
sidder jeg her med mange flere forskel
lige ting, og det har passet mig rigtig 
godt, fortæller hun.

Selvom hun sidder meget alene, så har 
Bente, der altid er i godt humør og har 
let til smil, stadig haft stor glæde af  
sine kolleger. 

– Når jeg kommer på kontoret i Aarhus, 
så bliver jeg altid mødt med et stort 
’Heeeej Bente, hvordan går det?’, og jeg 
har altid kunne ringe og spørge om alt 
muligt og har fået god hjælp. Jeg har jo 
også arbejdet tæt sammen med Hans, 

– Det har simpelthen været en helt 
 vidunderlig rejse, starter Bente  Grouleff, 
da hun skal fortælle om sine i alt 35 år 
hos Østjysk Bolig. Hun har for nylig 
besluttet sig for, at til marts næste år 
skal rejsen slutte. Hun går på pension. 
Her vil en ny rejse starte – og den vil 
formentlig ikke blive kedelig.

– Jeg har et stort netværk, jeg er med i 
en loge, jeg elsker naturen og at lave mad 
af de ting, jeg finder  derude, og jeg har 
mine børn og  børnebørn tæt på, så jeg 
skal nok få  tiden til at gå, ork, det er intet 
 problem, griner Bente.

– Jeg skal jo lave alle de ting, det kan 
være svært at nå, når man har et fuld
tidsjob, siger hun.
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• Hun er opvokset i Ryhaven  
i Aarhus V – altså i en af   
Østjysk Boligs afdelinger

• Hun er den ældste af syv 
 søskende 

• Hun bor i Virklund ved  Silkeborg 
– lige ned til Thorsø, som hun 
gerne bader i tre gange om 
dagen

• Hun har to børn og fire børne-
børn, der alle bor i Ry – Bente 
har altid haft faste dage, hvor 
hun har hentet børnebørnene 
fra skole og institution

• Hendes mand Jørgen er selv-
stændig og laver specialborde 
til sundhedssektoren – han er 
68 år og har umiddelbart ikke 
pensionsplaner lige foreløbig

Da Bente kom til Ry i 2001 skulle beboerne lige se hende an  
– nogle var mindre begejstrede for det administrations-
samarbejde, der var blevet indgået mellem Boligselskabet 
 Præstehaven og Ry Andelsboligforening. Så snart beboerne 
lærte Bente og hendes positive væsen at kende, kom  
accepten dog hurtigt.

OM BENTE:som har været varmemester her i Ry, 
i mange år, og han og jeg har et rigtig 
godt venskab. Nu er Stefan også kommet 
til, og han har også været en utrolig god 
kollega i de år, vi har arbejdet sammen, 
siger hun.

– ’Yes, det her, det er mit’, har jeg altid 
tænkt, når jeg kom fra ferie og tilbage på 
kontoret. Jeg har følt et stort ejerskab for 
kontoret her i Ry og i forhold til arbejdet 
med beboerne, så det kommer jeg da til 
at savne.

KENDER STEMMERNE 

I Ry er der en særlig landsbystemning, 
som også har betydning for Bentes 
arbejde. Alle Østjysk Boligbeboere ved, 
hvem Bente er, og de ved, at der altid er 
hjælp at hente ved at ringe til hende. 

– Jeg kender jo efterhånden alle beboere 
herude, og mange af dem behøver slet 
ikke at sige deres navn, når de ringer 
til mig – jeg kan kende deres stemmer, 
griner hun. 

Bente har sidste arbejdsdag på Rykonto
ret den 16. marts 2018. Hvad der herefter 
skal ske med Rykontoret er Østjysk 
Boligs organisationsbestyrelse ved at 
finde ud af.

17
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OPSLAGSTAVLEN

RYHAVEN SNART FÆRDIG

Femte og sidste etape af renoveringen af Ryhaven  
i det vestlige Aarhus er godt i gang, og omkring  
1.  december står afdelingen endelig helt færdig.  
Dermed er 124 huse blevet revet ned til soklen og 
 bygget op forfra.  Derudover er der kommet 50  
nye ungdoms boliger til afdelingen.

NYT OM TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN

Efter sommerferien kommer der for alvor gang i Tryg-
hedsrenoveringen i Bispehaven. Noget af det første, 
der starter op, er etableringen af et Infocenter, som 
kommer til at ligge ved foden af blok A5 og A6. Her 
kan beboere og andre orientere sig om Tryghedsreno-
veringen. Det er også her, man kan henvende sig, hvis 
man har lyst til at arbejde, enten frivilligt eller som for 
eksempel pladsmand eller lærling, i projektet.

Der bliver også lavet en mock up – en prøve af den ne-
derste facade mm. – på én af opgangene. Prøven skal 
laves ved Hasle Centervej 271.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Den 31. maj blev der afholdt repræ-
sentantskabsmøde i Østjysk Bolig. 
Her fremlagde organisationsbesty-
relsen sin årsberetning, og repræ-
sentantskabet godkendte sidste  
års regnskab.
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ÅRETS NABO

2016

ÅRETS NABO 2017

Igen i år skal vi have kåret årets bedste nabo i Øst-
jysk Bolig. Er din nabo altid klar med to æg og en kop 
kaffe? Hjælper han med stort og småt, eller har hun 
engang ringet 112 på det helt rigtige tidspunkt?

Frem til 1. november modtager vi nomineringer til  
Årets Nabo 2017 – og i decembernummeret kårer vi  
en vinder. Du kan sende din nominering til vih@ojba.dk. 
Årets Nabo vinder et SuperGavekort på 500 kr., som 
kan bruges mere end 150 forskellige steder. Den, der 
nominerer Årets Nabo, vinder en tur i biografen for to.

Billedtekst: Mustafa og Renata blev Årets Nabo(er) i 2016

FRITIDSPAS

Hvis pengene er små, kan det være 
svært at finde økonomisk overskud 
til at sende sit barn til fodbold eller 
hockey. Aarhus Kommune har bedt 
os om at gøre opmærksom på, at 
der kan være økonomisk hjælp  
at hente. 
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TRIVSELSHUSETS 
CAFÉ I BISPEHAVEN 
HAR ÆNDRET MENU 
OG ÅBNINGSTID

Fra uge 33 (14. august) vil der på alle hverdage være buffet 
i Trivselshuset mellem klokken 12.00 og 13.00. Her vil du 
kunne finde diverse salater, lune retter og brød og pålæg. 

Fremover vil Vores Blad altså ikke indeholde madplan  
fra Trivselshuset.

Buffet

Mellem klokken 12.00 og 13.00

Fra uge 33 (14. august)

LØSNING PÅ  
SUDOKUERNE (SIDE 15)

SUDOKU 1

SUDOKU 2

6 8 7 3 4 1 9 5 2

9 3 2 7 6 5 8 1 4

1 5 4 8 2 9 7 6 3

8 7 9 6 3 4 1 2 5

2 4 1 9 5 7 6 3 8

3 6 5 2 1 8 4 9 7

5 1 3 4 8 6 2 7 9

7 2 8 1 9 3 5 4 6

4 9 6 5 7 2 3 8 1

2 9 1 3 7 8 4 6 5

6 8 7 4 2 5 1 3 9

5 4 3 6 1 9 2 7 8

8 3 4 5 6 7 9 2 1

9 7 2 8 4 1 3 5 6

1 5 6 9 3 2 7 8 4

7 6 5 2 9 4 8 1 3

4 1 8 7 5 3 6 9 2

3 2 9 1 8 6 5 4 7
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KALENDER

for Østjysk Bolig

KALENDER

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

Skriv til vih@ojba.dk

19. august:  
Sommerfest i afd. 16

19. august:  
Fredagscafé i afd. 78

26. august:  
Sommerfest i afd. 21

Slutningen af august  
og hele september:  
Afdelingsmøder (se 

side 14)

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.

HVAD BETYDER DET?

En boligafdeling kan afholde et ekstra
ordinært afdelingsmøde, hvis der er 
brug for at behandle et emne mellem  
to ordinære afdelingsmøder.

Der kan for eksempel afholdes ekstra
ordinært afdelingsmøde, hvis:

•  det haster med at få et emne 
 behandlet.

• et emne er så omfattende, at det 
kræver et helt møde for sig selv.

• der skal være valg til afdelings
bestyrelsen.

Hvem kan beslutte, at der skal afholdes 
et ekstraordinært afdelingsmøde?

• afdelingsbestyrelsen
•  mindst 25 procent af afdelingens 

beboere
• Østjysk Boligs organisations

bestyrelse
• et tidligere afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde:

INDKALDELSE TIL ET EKSTRA-

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Hvis en afdelingsbestyrelse modtager en 
anmodning fra afdelingens beboere eller 
Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, 
skal den indkalde til et ekstra ordinært 
afdelingsmøde senest to uger efter. Sker 
det ikke, kan organisationsbestyrelsen 
indkalde til mødet.

Indkaldelsen skal omdeles til beboerne 
senest to uger før mødet. Indkaldelsen 
skal indeholde:

• dato for indkaldelsen.
• tid og sted for det ekstraordinære 

afdelingsmøde.
• dagsorden for det ekstraordinære 

møde.

I dagsordenen skal det være tydeligt, 
hvilket emne der skal behandles, og 
hvad der skal stemmes om. 

Det er chefsekretær, Lene Willis, der  
laver indkaldelse og så videre til ekstra
ordinære afdelingsmøder. Du kan 
kontakte hende på lew@ojba.dk, hvis du 
har spørgsmål omkring ekstra ordinære 
afdelingsmøder.

VORES BLAD — AUGUST 2017
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DRIFTSCENTER & SELSKABSLOKALER 

KONTAKTOPLYSNINGER

Per Sandgaard Nielsen 

pen@vm-ojba.dk

Ryan Jørgensen

ryn@vm-ojba.dk

Inspektør for følgende afdelinger:  

6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 og 26.

Inspektør for følgende afdelinger: 

1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 og 90.

DRIFTSINSPEKTØRER

Kontakt Driftscenteret, hvis du vil i kontakt 
med din inspektør.

Brug for hjælp fra en 
ejendomsservicetekniker?

Der er åben for personlig  
og telefonisk henvendelse  
alle hverdage 7.15 - 9.00,  
og torsdag også 15.00 - 17.00

Kontakt:
Driftscenteret
Hasle Centervej 219, 1.th.
8210 Aarhus V
87 44 75 93
driftscenteret@vm-ojba.dk

Afdeling 1 og 2 – Præstehaven

Udlejning af selskabslokale: 

Jette Hansen, tlf. 30 66 59 03

Ring venligst på hverdage    

ml. 15-18.

Afdeling 3 – Ryhaven

Udlejning af selskabslokale  

og gæsteværelser: 

Lene Nørgaard Madsen 

Tlf.: 86 18 81 56 

lnm@stofanet.dk

Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 6 – Bispehaven

Udlejning af selskabslokale  

og gæsteværelser:

Henvend dig til administrationen  

i kontorets åbningstid. Udlejes kun 

til egne beboere.

Afdeling 9 – Rønnehegnet

Udlejning af Fælleshuset og 

gæsteværelser: Mød op på besty-

relsesmødet 1. onsdag 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 12 – Bymosevej

Fælleshuset Bymosevej 194  

udlejes ved afdelingsbestyrelsen. 

Udlejes ikke til private fester.

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  

Julie Kærbye Sørensen på Face-

book eller på tlf. 25 62 66 59.

Afdeling 23 – City

Beboere fra afdelingen kan  

leje fælleslokalet i kælderen  

på Vestergade. Skriv til 

bookingvestergade72@gmail.com

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

INFO
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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

ØVRIGE

AARHUS

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

RY

Vores Blad

87 44 75 84

Søren Frichs Vej 25

8000 Aarhus C

vih@ojba.dk

Trivselshuset 

86 15 91 97

Hasle Centervej 159

8210 Aarhus V

Serviceafdelingen

86 15 12 15 

Søren Frichs Vej 25

8000 Aarhus C

serviceafdeling@ojba.dk

Vagttelefon

Uden for normal arbejdstid

87 44 75 95

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

Lisbeth Thuesen (2. suppleant)

Ryhaven 20

8210 Aarhus V

Tlf.: 26 85 03 46 

lisb.thu@gmail.com

ANDRE NYTTIGE 

INFO



VORES ADOPTIVKLASSE 
BESØGTE SERVICEAFDELINGEN

Af Vibeke Thiim Harder

• Hvordan virker den elektriske sav?
• Kan man egentlig drikke det der 

saltsyre?
• Bygger I også scener her på 

 værkstedet?
• Hvorfor roder der så meget herinde? 

Jeg roder ikke så meget hjemme på 
mit værelse.

Spørgsmålene var mange og mang
foldige, da 1.A fra Ellekærskolen  
– Østjysk Boligs adoptivklasse – den 29. 
maj var på besøg på Serviceafdelingens 
værksted i Bispehaven.

Klassen har den seneste tid talt  
meget om håndværk – om forskellige 
håndværksfag og om hvad  forskellige 
 håndværkere egentlig laver. Da de 
 besøgte Østjysk Bolig fik de mødt en 
ægte maler og en ægte tømrer, og de fik 
set en maler og en tømrerbil indefra.

  

EN ADOPTIVKLASSE?

Østjysk Bolig adopterede sidste 
år en skoleklasse fra Ellekær-
skolen, som ligger lige ved 
siden af organisationens største 
afdeling – Bispehaven i Aarhus 
V. Klassen har besøgt Østjysk 
Bolig to gange og medarbej-
dere fra Østjysk Bolig har også 
besøgt klassen. Formålet med 
at have en adoptivklasse er, 
at eleverne skal blive klogere 
på, hvad en boligorganisation 
egentlig laver og at de skal se 
eksempler på, hvad en voksen, 
der går på arbejde, bruger sin 
hverdag på.

1 3

2

Det var en glad og veloplagt klasse, 
der kom gåede to og to fra Ellekær-
skolen til Bispehaven.

 – Hvad er den grønne knap til?
 – Hvem er egentlig chefen her?
 – Hvad er der i den grå kasse?

Spørgsmålene var mange og bør-
nene var ikke bange for at udfritte 
Jan, som er tømrer og håndværker-
sjakket i Serviceafdelingens formand. 
Jan viste klassen rundt og forsøgte 
at besvare samtlige spørgsmål på 
førsteklassessprog. 

En tømrerbil og en malerbil blev grun-
digt inspiceret af  nysgerrige børn.

1

2 3


