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Du får denne folder, fordi du har vist interesse for vores afdeling på Nymarks Allé i Mårslet. Det er 
vi rigtig glade for, og vi vil meget gerne fortælle dig lidt mere om boligerne, der, fordi det er 
AlmenBolig+byggeri, adskiller sig fra vores andre boliger. 
 
Hvem er Østjysk Bolig? 
Vi begynder med at fortælle lidt om os selv. Østjysk Bolig er et boligselskab, som administrerer 
almene boliger på Aarhus-egnen og i Ry. I alt har vi ca. 2.400 lejemål, som er fordelt på 33 
afdelinger. Vores største afdeling er Bispehaven i Aarhus V, hvor vi har næsten 900 lejemål. 
 
Vores boliger søges normalt via www.AARHUSbolig.dk, ligesom alle andre almene boliger i Aarhus 
og omegn. Men lige præcis AlmenBolig+boligerne i Mårslet søges via det vedlagte spørgeskema, 
da det er vigtigt for os, at dem, der skal bo i Mårslet, er interesseret i at være med til at prøve 
denne nye boligform af, har lyst til at deltage i det praktiske arbejde derude, og har mod på at 
sætte deres egne præg på de nye hjem. 
 
Hvad er AlmenBolig+? 
Det er første gang, Østjysk Bolig prøver kræfter med AlmenBolig+konceptet. Indtil videre findes 
det faktisk kun et par steder på Sjælland, men i løbet af de næste år skal der bygges i alt 650 
AlmenBolig+boliger på landsplan. Der er tale om et forsøgskoncept, hvor der lægges vægt på, at 
lejerne har stor medbestemmelse, men også et større ansvar end man normalt har, når man lejer 
en almen bolig. Til gengæld er huslejen noget lavere. 
 
Hvad kendetegner AlmenBolig+? 
Hvad er så det specielle ved AlmenBolig+? Jo, her kan vi for eksempel nævne, at: 
 
- boligerne var hurtige at opføre, da de samles af præfabrikerede enheder. Det vil sige, at 
opførelsesfasen er billigere, da det ikke tager håndværkerne ret lang tid at samle enhederne. 
 
- alt administration foregår digitalt. Det vil siger, at alt korrespondance med os i boligselskabet 
foregår via email, så vi ikke skal sende dyre breve af sted. 
 
- der er ikke tilknyttet varmemester til afdelingen. Det vil sige, at du selv skal slå dit græs, græsset 
på fællesarealerne skal også slås, der skal klippes hække og så videre. Men det betyder ikke, at du 
ikke får hjælp, hvis din håndvask for eksempel går i stykker. Den slags tager vi os stadig af. 
 
- når du flytter ind, så er der muligvis ikke sat skillevægge op i boligen. Det vil sige, at hvis du for 
eksempel lejer en bolig på 104 m2, så er der måske kun ydervægge og vægge rundt om 
badeværelset. Vil du have separate værelser, så skal du selv sørge for, at der bliver sat skillevægge 
op. På den måde kan du for eksempel lave to store eller ét stort og to små værelser på førstesalen. 
Skillevæggene skal du selv sørge for at få sat op.  
 
- der er særlige godtgørelsesregler ved fraflytning. Det vil sige, at hvis du for eksempel selv har sat 
skillevægge op i boligen, så kan du få kompensation for dit arbejde, når du flytter – hvis det vel at 
mærke er lavet håndværksmæssigt korrekt. 
 

http://www.aarhusbolig.dk/


Hvor ligger AlmenBolig+boligerne? 
De 65 rækkehuse ligger på Nymarks Allé i Mårslet. Grunden ligger i den sydlige udkant af Mårslet i 
et område med meget nybyggeri. Her er der udsigt ud over de omkringliggende marker, hvor der 
hovedsageligt går heste. Grunden har også sin egen lille sø, som mange af boligerne ligger ned til.  
 
Lige ved siden af grunden finder du bus nummer 19’s endestation, så det er let at komme ind til 
Aarhus – og at komme hjem igen. Desuden er der kun godt halvanden kilometer ind til centrum af 
Mårslet, hvorfra toget kan tage dig med til Aarhus Banegård. Den tur tager 22 minutter. I Mårslet 
finder du desuden både en SuperBrugsen, en Fakta og en Rema1000 – og også et pizzeria, en kirke 
og en klaverstemmer holder til i byen. 
 
Hvordan ser boligerne ud? 
Afdelingen består af 10 blokke med 65 AlmenBolig+rækkehuse. Alle boligerne er i to plan og har 
eget indgangsparti og egen baghave med terrasse. Badeværelse og køkken findes i stueplan, mens 
der er plads til at indrette værelser på førstesalen. Og det gælder for alle tre boligstørrelser – der 
er 10 huse på 85 m2, 45 huse på 104 m2 og 10 huse på 125 m2. Forskellen på boligerne er altså 
førstesalen, og hvor mange værelser der er plads til at lave. Herunder kan du til eksempel se, 
hvordan boligen på 104 m2 som udgangspunkt ser ud: 
 
Type B: 104 m2 (45 stk.) 
 
 

 
 
I boligen på 85 m2 er der kun en halv førstesal – det vil sige, at du kun har arealet på den ene side 
af trappen. Boligen på 125 m2 lapper så ind over den lille bolig og tager den anden halvdel af 
førstesalen – således at den får et ekstra værelse ovenpå den lille boligs stueetage. Du kan se 
snitperspektiver af de store og de små boliger på vores hjemmeside – www.østjyskbolig.dk. Her 
finder du også plantegninger og så videre. 

http://www.østjyskbolig.dk/


 
Hvad koster en AlmenBolig+? 
Herunder kan du se, hvad grundhusleje pr. måned og grundindskud er for en AlmenBolig+: 
 

Boligtype m2 Husleje Indskud 

Type A 85 5.663 kr. 33.833 kr. 

Type B 104 6.447 kr. 38.520 kr. 

Type C 125 7.315 kr. 43.700 kr. 

 
 
Hvad kræver det af mig? 
Hvis du vil bo i en AlmenBolig+, så stiller vi nogle krav til dig: 
 
- du skal som minimum have lyst til at bo i en bolig, hvor din egen indsats er påkrævet. 
 
- du skal selv vedligeholde din bolig indvendigt. 
 
- du skal selv vedligeholde din boligs omgivelser – både de nære (din have) og de fjerne 
(fællesarealer, stier og grønne områder) 
 
Opfylder du ikke kravene, kan vi være nødt til at få andre til at gøre arbejdet for dig – på din 
regning. Fortsætter problemet, kan vi opsige dig. 
 
Når du ansøger om en AlmenBolig+, skal du udfylde det spørgeskema, der er vedlagt. Her skal du 
blandt andet svare på, om du har erfaring med at vedligeholde egen bolig. Oplysningerne bliver 
brugt i forbindelse med tildelingen af boliger. 
 
 

Vi ses i Mårslet 

Vi håber, at du med denne folder er blevet lidt klogere på, hvad AlmenBolig+ i Mårslet går ud på. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefonnummer 86 15 66 88. Hvis du vil 
læse mere om AlmenBolig+ eller se billeder fra afdelingen, så kan du klikke dig ind på vores 
hjemmeside: www.oestjyskbolig.dk. 
 
Vi håber at se dig i Mårslet!  

http://www.oestjyskbolig.dk/

