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GODT NABOSKAB KAN REDDE LIV

I dette sidste fysiske eksemplar af Vores Blad har vi kåret Årets Nabo 
i Østjysk Bolig 2017. Og man må sige, at Anita har fortjent den titel. 
Hun har ikke bare været god til at sige ’Hej!’, når hun møder sine 
naboer i opgangen. Hun har ikke bare stået klar med æg og sukker, 
når naboen manglede til pandekager. Hun har potentielt reddet sine 
naboers liv. Anitas tilfælde viser, at nysgerrighed og handlekraft 
også er godt naboskab. Anita var modig og handlede, hvor andre 
måske havde holdt sig tilbage. Og derfor er hun Årets Nabo 2017.

Som nævnt er dette altså det sidste fysiske eksemplar, der laves  
af Vores Blad. Det er både spændende, da det elektroniske jo giver 
 uendelig mange muligheder, men det er også ærgerligt, da mange  
i vores målgruppe foretrækker at sidde med bladet fysisk i hænderne. 
Vi må forsøge at få det bedste ud af det, og har du kommentarer, ris 
eller ros, så tøv endelig ikke med at henvende dig til mig!

Go’ læselyst! Både off- og online.

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

93 procent af danskerne mener enten,  
at deres naboskab er godt, eller at de 
som minimum har nok naboskab til, 
at de vil kunne bede deres naboer om 
hjælp i en snæver vending. 

Godt 6 procent vurderer, at de slet ikke 
har noget naboskab, og mindre end  
1 procent siger, at de ligger i nabokrig. 

Det viser en undersøgelse, som Tryg-
fonden og Det Kriminalpræventive  
Råd lavede i 2016.

I Østjysk Bolig hører man, formentlig 
ligesom i mange andre boligorganisatio-
ner, mest om, når naboskabet ikke går 

godt. Når overboen spiller høj musik  
midt om natten, når ham i nr. 71 optager 
for mange parkeringspladser, eller når  
genboens kat skider i rosenbedet. Derfor 
er det dejligt at se tallene fra undersø-
gelsen. For de minder om, at nabo skabet 
de fleste steder er rigtig godt. Og det kan 
vi jo også se, når vi kommer rundt i de 
forskellige afdelinger. De fleste steder 
har man et godt forhold til sin nabo  
– på trods af, at der er virkelig mange 
forskellige nationaliteter, aldersgrupper 
og familietyper i vores 39 afdelinger. 

Og det er vigtigt, at vi har det godt 
med hinanden. Ikke bare fordi, det er 
praktisk, at der er nogen til at vande 

Naboskab defineres som ”(godt  

 eller dårligt) forhold mellem naboer”.  

Men hvorfor er et godt naboskab så 

vigtigt for vores trivsel?

blomsterne, når vi tager på ferie. Også 
fordi, det giver tryghed i hverdagen at 
have naboer, man stoler på og kan regne 
med. Måske kan man også være sociale 
sammen. Det giver glæde i hverdagen.

På de næste sider skal vi møde en rigtig 
god nabo. Ikke nok med, at hun er flink 
og hjælpsom, for eksempel når der flyt-
ter nye ind i hendes afdeling. Hun red-
der også potentielt hendes naboers liv 
og ejendele fra en brand. Det må siges  
at være ekstraordinært godt naboskab. 

Vibeke Thiim Harder
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hende og hun kan se flammer stå ud  
af el installationen under hendes nabo-
opgang. Anita skynder sig at smække 
branddøren i igen og hun løber ud og 
ringer 112. Mens hun venter på brand-
bilerne, går hun i gang med at få alle  
sine naboer evakueret. Sammen med 
ejendomsservicetekniker Stefan Hansen 
fra Østjysk Bolig, som var kommet hen 
til afdelingen for at se på strømmen, 
banker hun på alle døre og får råbt alle, 
der er hjemme, op, så de kan komme ud, 
inden ilden breder sig. Der står nu tyk 
røg ud af kælderen under Anitas nabo-
opgang. Brandbilerne kommer  hurtigt, 
og efter kort tid får brandfolkene ilden 
slukket. Faren er afblæst – takket være 
Anitas hurtige indsats.

ANITA ER ÅRETS 
NABO 2017

Det er tirsdag efter påske, og Anita 
 Jensen sidder i sin sofa i sin lejlighed på 
Isagervej i Ry. Pludselig går strømmen  
i hele lejligheden. Anita undrer sig  
og går ud i opgangen og banker på hos 
sine naboer. Der er ikke nogen hjemme. 
Hun går ned i kælderen. Her er der hel-
ler ingen strøm, så hun kan ikke tænde 
lyset. Anita ringer til Østjysk Bolig og 
fortæller, at der ikke er noget strøm  
i hendes blok. 

Kort efter møder Anita en beboer fra 
 opgangen ved siden af hendes. Hun for-
tæller, at der kommer røg ud af hendes 
relæ. Anita løber igen ned i kælderen,  
og hun åbner branddøren mellem de  
to opgange. Røgen vælter ind mod 

Anita Jensen fra Isagervej i Ry er 

Årets Nabo i Østjysk Bolig 2017.  

Birte Thomsen nominerede hende  

for hendes hurtige indsats, da der 

 udbrød brand i en kælder under 

 deres afdeling i april.

Anita Jensen (th.) blev meget rørt, da hun fandt ud af, at Birte 
Thomsen havde nomineret hende til Årets Nabo 2017. 

Vibeke Thiim Harder
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Anita Jensen flyttede ind i Gyvel-
parken på Isagervej i Ry i septem-
ber 1989. Hun har boet alment i Ry 
stort set hele sit liv, kun afbrudt 
af hendes soldatertid. Hun har 
tidligere boet på Ny Kirkevej og 
Mågevej. Hendes mor bor stadig 
på Mågevej. Hendes søster bor 
også stadig i Ry.

Anita bruger blandt andet sin 
fritid på sin hund og på at hækle. 
Desuden er hun for nylig kommet 
med i afdelingens bestyrelse igen 
efter et par års pause.

OM ANITA:

VORES BLAD — DECEMBER 2017 TEMA: NABOSKAB

DAGENS HELT

– Når jeg lugter røg, så skal det altså 
undersøges. Når der er røg, er der jo 
som regel en årsag til det. Og jeg er så 
forbandet nysgerrig, at jeg altså gerne 
vil finde den årsag, griner Anita Jensen, 
da jeg mødes med hende cirka et halv år 
efter branden. Sammen med os er Birte 
Thomsen – det er hende, der har nomi-
neret Anita til Årets Nabo 2017. 

Birte har nomineret Anita, fordi hun 
synes, Anitas indsats den aprildag var 
ekstraordinær. 

– Da jeg var kommet ud af min lejlighed 
og stod udenfor og kiggede op på den, og 
jeg kunne se, at der kun var én lejlighed 
mellem branden og mit hjem, da påvir-
kede det mig altså. Og da var jeg rigtig 
glad for, at Anita handlede så hurtigt, 
som hun gjorde, fortæller Birte. 

– Jeg er virkelig taknemmelig for, at 
Anita reddede vores lejligheder. Hun 
var virkelig dagens helt. Jeg tør slet ikke 
tænke på, hvad der kunne være sket, hvis 
Anita ikke havde handlet så hurtigt!

Anita blev meget rørt, da hun fandt ud 
af, at Birte havde nomineret hende til 
Årets Nabo. Og at hun havde vundet.

– Jeg begyndte at græde. Jeg tænkte 
’Sker det her virkelig for mig? Jeg har jo 
bare gjort det, som alle andre også ville 
have gjort’, fortæller Anita.

– Men du gjorde jo netop mere end 
andre. Du var jo ikke den eneste, der 

kunne lugte røg, men du var den eneste, 
der reagerede på det, siger Birte. Og 
Anita må have brillerne af, inden de 
dugger helt til.

– Jeg er meget stolt over titlen som Årets 
Nabo. Ydmyg, men stolt, siger hun.

GODT NABOSKAB

Anita har boet i Gyvelparken på Isager-
vej i 28 år. Hun synes, at naboskabet  
i afdelingen generelt er godt.

– Jeg synes, vi er gode til at tænke på 
hinanden og holde øje med hinanden.  
Vi holder især lidt øje med de ældre 
 herude. Det skal man gøre!, siger hun. 

Og faktisk er det ikke første gang, Anita 
potentielt har reddet en nabos liv. For 
nogle år siden bankede en ældre dame, 
som boede ved siden af Anita, på hendes 
dør og sagde, at hun havde det skidt. 
Anita gik med hende ind i hendes lejlig-
hed, og kort efter faldt hun om. Anita 
ringede 112 og gav kvinden førstehjælp, 
mens hun ventede på ambulancen.

– Jeg har været soldat, da jeg var ung, 
og måske sidder den slags bare på min 
rygrad, siger Anita.

Som tak for at være Årets Nabo får 
Anita et SuperGavekort på 500 kroner. 
Det kan bruges rigtig mange steder, og 
Anita ved endnu ikke, hvad det præcis 
skal bruges til. 

– Måske skal jeg bruge det på julehandel, 
siger hun.

Som tak for nomineringen modtager 
Birte et gavekort på en biograftur for to. 

– Jeg skal vist hjem at kigge på, hvilke 
film der går, siger hun.

Birte er for nyligt flyttet fra Gyvelparken 
til Skanseparken, men hun kommer 
 alligevel tit i Gyvelparken, hvor hun 
 nåede at bo i 12 år. De venskaber, man 
får i Gyvelparken, holder nemlig ved.
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NOMINERINGEN:

JEG VIL GERNE INDSTILLE MIN NABO ANITA  JENSEN  
TIL KÅRING SOM  ÅRETS NABO.

DEN 18.4.17 HAVDE VI EN VOLDSOM KÆLDER BRAND I DE 
 ELEKTRISKE  INSTALLATIONER I  KÆLDEREN I HELE VORES  

BLOK 23,  GYVEL PARKEN I RY.

ANITA VAR DEN, DER  REAGEREDE HURTIGST OG FIK  
RINGET 112 SAMT KONTAKTET  BOLIGKONTORET,  VICEVÆRT  

M.FL. SÅ VI  KUNNE FÅ ALLE  BEBOERE UD.

DER VAR HELDIGVIS IKKE NOGLE MENNESKER ELLER  
DYR, DER LED  OVERLAST BL.A. TAKKET VÆRE ANITAS   

HURTIGE REAKTION.

VENLIGST 
BIRTE THOMSEN
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VORES BLAD BLIVER ELEKTRONISK:

VI SES PÅ NETTET!

Boligorganisationerne landet over skal spare 
penge, så beboernes huslejer kan holdes nede. 
Det er den korte  forklaring på, hvorfor Østjysk 
Boligs beboerblad,  Vores Blad, fra nytår ikke 
længere  udkommer som trykt magasin. 

Bladet vil stadig udkomme hver anden  måned 
– dog i en lidt forandret udgave. Du vil altid 
kunne finde det på www.østjyskbolig.dk, hvor 
du desuden også har mulighed for at tilmelde 
dig  Østjysk Boligs nyhedsbrev og  dermed få en 
mail med et direkte link til  bladet, hver gang 
kalenderen viser den 1. i en lige måned.

Vi håber meget, at I fortsat vil følge med  
i bladet! Vi ses på nettet.

HAR DU IKKE COMPUTER  

ELLER INTERNET?

Hvis du ikke har mulighed for at læse Vores 
Blad online, så kan du ringe til kommunika-
tionsansvarlig i Østjysk Bolig, Vibeke Thiim 
Harder, på 28 58 25 38. Så kan hun lave en 
printet version af bladet, som du kan afhente.

Dette blad er det sidste nummer af Vores 

Blad, der udkommer som trykt magasin. 

Fra og med næste blad, der udkommer til 

februar, er Vores Blad kun at finde på nettet.

Vibeke Thiim Harder
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RENOVERINGEN AF 
RYHAVEN ER FÆRDIG

Vibeke Thiim Harder

Der har været udfordringer undervejs, 
især på grund af vejret, som har budt på 
en del nedbør, men både håndværkere og 
beboere har holdt hovedet koldt i de godt 
to år, renoveringen har taget.

Med de nye huse har Ryhavens beboere 
fået et langt mere moderne hjem, og 
indeklimaet er gået fra at være elendigt 
til at være i top.

HÅNDVÆRKERE OG BEBOERE  

FEJREDE AFDELINGEN SAMMEN

Den 25. oktober havde Østjysk Bolig 
inviteret Ryhavens beboere og Scandi 
Bygs håndværkere til en fejring af, at 
renoveringen i afdelingen snart var slut. 
Der har aldrig været afholdt  rejsegilde 

for de nye huse – blandt andet fordi 
 renoveringen er foregået over fem  etaper 
– og derfor skyldte boligorganisationen 
en pølse og en fadøl.

Østjysk Boligs direktør, Allan Søstrøm, 
holdt en tale, hvori han blandt andet tak-
kede håndværkerne for det flotte arbejde 
og beboerne for deres store tålmodighed 
og engagement.

– Vi får besøg af rigtig mange andre 
bolig  organisationer, som ser Ryhaven og 
siger ’Øv, at det ikke var os, der fandt på 
dether!’ Vi er meget stolte af projektet, og 
vi synes, vi har fået et rigtig flot resultat 
ud af det, sagde han blandt andet.

I dag, den 1. december, står alle  

124 huse i Ryhaven færdige efter  

en omfattende renovering.

De nye huse er bygget efter Energiklasse 2020, og 
skimmelsvamp og dårligt indeklima, som tidligere var 
hverdag i afdelingen, er nu en saga blot i Ryhaven.

124 rækkehuse i Ryhaven i det vestlige  
Aarhus har netop været igennem noget  
af en forvandling. Faktisk har de gen nem -
gået Danmarks første ’nedrenovering’, 
hvor de er blevet revet ned til soklen og 
der er blevet bygget nye huse op igen.

I sommeren 2015 gik Scandi Byg i gang 
med første etape ud af fem af den store 
renovering. Desuden har de også byg-
get 50 nye ungdomsboliger i afdelingen 
samtidig.
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1

4
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3

Allan Søstrøm roste beboerne for deres store engagement  
i renoveringen. De har været med hele vejen fra beslutningen 
skulle tages til nu.

1

Der blev spist masser af pølser og drukket kolde fadøl i det nye 
fælleshus, som beboerne fik i forbindelse med renoveringen.

4Håndværkerne har haft specielle vilkår i Ryhaven, da deres byg-
geplads jo samtidig har været hjem for de genhusede beboere. 

2

Beboerne var mødt op for at fejre, at de nu endelig alle 
snart var under eget tag igen.

3
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BISPEHAVEN ER MED  
I IVÆRKSÆTTERPROJEKT

Det Boligsociale Fællessekretariat

Iværksætterunge er et nyt projekt, som 
otte skoler i Aarhus, Ung i Aarhus Syd 
og seks boligsociale helhedsplaner skal 
arbejde sammen om i de kommende 
år. Målet er at give elever i 7.-9. klasse 
iværksætterkompetencer og -erfarin-
ger, og at give dem et sted, hvor de kan 
omsætte teori til praksis. På den måde er 
de med til at skabe en iværksætterkultur 
i udsatte boligområder i Aarhus.

Otte skoler i Aarhus skal være 

 front  løbere i et nyt projekt, hvor 

eleverne gennem iværksætterunder-

visning i skolen skal være med til 

at skabe en positiv forandring i de 

 boligom råder, hvor de bor. Fonden 

for  Entreprenør   skab og Det Bolig-

sociale Fælles  sekretariat står bag 

projektet i sam arbejde med Aarhus 

 Kommune. Projektet er støttet af  

Den A.P.  Møllerske Støttefond.

Tilst Skole er en af de deltagende skoler. 
Skoleleder Lone Jørgensen håber, at det 
nye fag i iværksætteri kan være med til 
at fange nogle af de børn, der ikke er så 
interesserede i de mere traditionelle fag.

– Vi ligger i et område, hvor der er en del 
børn, der kan være socialt udsatte. For 
dem må den boglige faglighed aldrig stå 
alene – det kan dette fag understøtte, 
siger hun. 

Hun fremhæver, hvor vigtigt det er, 
at skabe en samlet indsats omkring de 
børn, der er udsatte.

– Det tætte tværfaglige samarbejde på 
tværs af den boligsociale indsats, klubben 
og erhvervslivet giver en god effekt, der 
understøtter vores børn – især de der har 
brug for en håndholdt indsats.

Første skridt er, at lærerne skal på efter-
uddannelse. Samtidigt skal der udvikles 

et helt nyt valgfag, som skal udbydes på 
de otte skoler fra det kommende skoleår. 
De boligsociale medarbejdere skal også 
involveres i projektet, så de unge kan 
omsætte det, de lærer i undervisningen, 
til konkrete aktiviteter eller ideer i deres 
respektive boligområder. Idéen er også 
at involvere det lokale erhvervsliv, så de 
unge kan arbejde sammen med virksom-
hederne om at realisere nogle af deres 
projekter.

KONKRETE KRAV

Boligsocial leder Jan Houborg Ander-
sen fra Langkærparken i Tilst ser den 
boligsociale indsats som et samlende led 
i projektet

– Vi arbejder i forvejen på tværs mellem 
vores beboere og det lokale erhvervsliv. 
Det betyder, at vi har mulighed for at 
koble skolen og læringsdelen sammen 
med erhvervslivet, fortæller han.



Fonden for Entreprenørskab har 
sammen med Det Boligsociale 
Fællessekretariat i Aarhus modtag-
et 3,9 millioner kroner fra Den A.P. 
Møllerske Støttefond til projektet 
”Iværksætterunge”. Projektet 
foregår i tæt samarbejde med 
 Aarhus Kommune.

Projektet følges af forskere i de to 
år, de unge deltager i undervisning 
og aktiviteter. Samtidig skal der 
udvikles en ”best practice”-model, 
så projektet efterfølgende kan kop-
ieres og implementeres i skoler og 
udsatte boligområder andre steder 
i landet.

Der deltager seks boligsociale 
helhedsplaner og otte skoler på 
tværs af Aarhus, der samarbejder 
om projektet:

Boligområde - Skole

Bispehaven - Ellekærskolen
Gellerup/Toveshøj - Sødalskolen, 
Tovshøjskolen og Lykkeskolen
Langkærparken - Tilst Skole
Præstevangen - Rosenvangskolen
Trigeparken - Bakkegårdsskolen
Viby Syd - Søndervangskolen

BAGGRUND

ARTIKEL

FLERE STUDIER HAR VIST,  
AT IVÆRKSÆTTERUNDERVISNING 
KAN SKABE IVÆRKSÆTTERÅND 

HOS UNGE OG GØRE DEM PARAT 
TIL AT ENGAGERE SIG AKTIVT  

I SAMFUNDET.
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Jan Houborg Andersen oplever, at 
 erhvervslivet sætter nogle helt andre  
og meget konkrete krav til de unge. 

– De unge, vi tidligere har sat i forbin-
delse med erhvervslivet, vokser virkelig 
med opgaven, fordi de oplever en helt 
anden grad af relevans for deres eget liv.

PILOTPROJEKT FOR ANDRE BOLIG-

OMRÅDER FØLGES AF FORSKERE

Iværksætterunge bliver fulgt af forskere 
i de to år, hvor eleverne skal have valgfa-
get i skolen. Målet er at se, hvilken effekt 
projektet har på eleverne.

Både dansk og international forskning 
viser, at entreprenørskabsundervisning 
øger elevers lyst til at blive iværksættere 
og at de får større tiltro til deres egne 
kompetencer. Elever, som har deltaget i 
entreprenørskabsundervisning, vil have 

en øget sandsynlighed for at arbejde 
med innovation, at blive iværksættere  
og at blive ledere senere i livet.

– Flere studier har vist, at iværksæt-
terundervisning kan skabe iværksæt-
terånd hos unge og gøre dem parat til at 
engagere sig aktivt i samfundet. Vi kan 
også se, at denne mere handlingsorien-
terede undervisning typisk er motive-
rende for unge, der kan se skolen som 
udfordrende. Dette projekt er en unik 
mulighed for forskningsmæssigt at opnå 
indsigt i effekter og kulturpåvirkning af 
en vedholdende indsats, siger Kåre Mo-
berg, seniorforsker og ph.d. ved Fonden 
for Entreprenørskab.

Projektet bliver fulgt tæt, og planen er, 
at det på sigt skal kunne udbredes til 
andre områder i Danmark.
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På opgangsmøderne var der mulighed for at få 
oversat de vigtigste pointer til arabisk, tyrkisk eller 
persisk, hvis man havde brug for det.

Kristian og Rosita havde et oplæg klar til beboerne, 
som dermed blev klogere på, hvad der skulle foregå 
ved præcis deres opgang.

ARTIKELVORES BLAD — DECEMBER 2017

TRYGHEDSRENOVERINGEN GÅR SNART I GANG I BISPEHAVEN:

OPGANGSMØDER FORBEREDTE 
BEBOERNE

Den 23., 24. og 25. oktober blev der afholdt 
opgangsmøder for fem opgange og en 
ræk ke husblok i Bispehaven. Formålet med  
møderne var at forberede beboerne på, at 
der ganske snart, når Tryghedsrenoverin-
gen går i jorden til januar, starter et stort 
arbejde lige uden for deres hoved dør, der 
både kommer til at larme, støve og påvirke 
deres hverdag på forskellige andre måder.

På møderne tog Rosita Ahmadian fra 
 Enemærke & Petersen – hun er projekt-
leder indenfor beboerinddragelse og 
 kommunikation – og Kristian Wind 

Efter nytår bliver Tryghedsrenoveringen 

i Bispehaven endelig synlig. Her be-

gynder nedbrydningen af afdelingens 

megen beton nemlig. For at forberede 

de beboere, der først bliver berørt af 

arbejdet, blev der i oktober afholdt 

opgangsmøder for Blok A7 og D4.

 Jensen, som er projektchef i Østjysk Bolig, 
imod beboerne opgang for opgang. Her 
fortalte de, ud fra opgangens beliggenhed, 
om, hvordan projektets opstart vil påvirke 
lige præcis dén opgangs beboere.

GRUNDIGT FORARBEJDE

Forud for møderne var gået et stort for be-
red elsesarbejde. I Østjysk Bolig har man  
gjort sig mange erfaringer med at kom-
munikere i Bispehaven, så man vidste, 
at en omdeling om et møde ikke får ret 
mange beboere til at komme. Derfor blev 
der skruet på alle knapper, således at 
 møderne fik de bedste forudsætninger  
for at tiltrække flest muligt beboere.

Inden mødernes afholdelse blev der både 
udsendt en invitation til møderne, der var 
skrevet om møderne i det infoblad, alle 
beboere får i forbindelse med renoverin-
gen, der blev udsendt en sms dagen før 

mødet, og som prikken over i’et blev  
der banket på alle døre i opgangen nogle 
timer før mødet. 

26 ud af i alt 83 mulige lejemål dukkede 
op til møderne, og det er en rigtig flot 
deltagelsesprocent for afdelingen. Derfor 
er det også blevet besluttet, at man fort-
sætter med at afholde opgangsmøder, 
når det bliver næste bloks tur til foråret, 
og så evaluerer man igen derefter. Det 
er nemlig rigtig vigtigt, at beboerne får 
relevant og rettidig information om det 
arbejde, der kommer til at påvirke deres 
hverdag, og med opgangsmøder kan 
informationen gives så nært som muligt.

Vibeke Thiim Harder
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Magnus Borst er 24 år. Han har 
boet i Aarhus i 5 1/2 år – inden 
da boede han i Aabenraa. 

Magnus læser kemi på Aarhus 
Universitet. Han er i gang med  
9. semester og mangler dermed 
kun sit speciale. Når han er 
 færdiguddannet, vil han gerne 
ud at arbejde i en af  Aarhus’ 
større virksomheder. 

Magnus har boet på Hasle 
 Centervej i Afdeling 16 i knap 
tre år. Her har han siddet i 
 afdelingsbestyrelsen i godt  
to år.

Magnus har det seneste år 
været suppleant til organisa-
tionsbestyrelsen.

PORTÆT

Vibeke Thiim Harder

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

MAGNUS ER NY MAND 
I ORGANISATIONS
BESTYRELSEN

Til repræsentantskabsmødet den 

25. oktober takkede organisati-

onsbestyrelsens næstformand, 

Lene Hansen, af for denne gang. 

Det gav plads til, at Magnus Borst 

kunne få en plads i Østjysk Boligs 

øverste ledelse.

virkelig havde gjort en indsats, for at 
bestyrelsesarbejdet skulle fungere.  
Det giver et rigtig godt sammenhold  
i afdelingen, og det er også vores 
 primære fokus, fortæller Magnus.

Magnus kan godt lide bestyrelsesarbej-
det, og det er også derfor, han på repræ-
sentantskabsmødet i oktober valgte at 
stille op til organisationsbestyrelsen.

– Det er jo nogle helt andre opgaver,  
der laves dér, end i afdelingsbestyrelsen, 
og det ser jeg frem til. Jeg er nok lidt  
en arbejdshest, jeg laver også forskelligt  
andet frivilligt arbejde, og jeg kan gene-
relt godt lide at være med til at gøre en 
forskel, siger han.

Magnus Borst er med sine 24 år Østjysk 
Boligs organisationsbestyrelses yngste 
medlem. Magnus har boet i Afdeling 16 
– Ryhavevej/Rytoften i tre år, og han har 
været medlem af afdelingsbestyrelsen 
dér i to år. Det meste af tiden har han 
 siddet som formand for den.

– Det er rigtig hyggeligt at sidde i 
 afdelingsbestyrelsen. Vi, der sidder der 
nu, overtog pladserne efter nogle, som 

OM MAGNUS:

VORES BLAD — DECEMBER 2017
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PORTRÆT

Magnus bor i Afdeling 16, der ligger på to lokationer i Aarhus V  
– på Ryhavevej og på Hasle Centervej. Magnus bor her på Hasle Centervej.

KLART BILLEDE

Magnus interesserer sig for forskellige 
aspekter af bestyrelsesarbejdet  
– blandt andet det boligsociale og  
det økonomiske aspekt. 

– I forhold til økonomi, så kan jeg godt 
lide, at tingene giver mening. Der er 
nogle steder, jeg tænker, der kan opti-
meres, så det økonomiske billede bliver 
mere klart. Men det skal ske, uden at  
vi går på kompromis med kvaliteten  
i vores arbejde, siger han.

FAKTA OM 
ORGANISATIONS
BESTYRELSEN

Organisationsbestyrelsen varetager 
den overordnede ledelse af  Østjysk 
Bolig og dens afdelinger. Else 
Christensen er fortsat formand for 
bestyrelsen, mens Katja Hillers er 
ny næstformand. Derudover består 
bestyrelsen af Magnus Borst og fire 
andre almindelige medlemmer og  
to suppleanter.

VORES BLAD — DECEMBER 2017
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GLAS . PLAST . METAL

PAPIR . SMÅT PAP

RESTAFFALD

BATTERIER

 GLAS
  Glasflasker  
Syltetøjsglas 
Konservesglas 

 PLAST
   Plastflasker 
Plastbøtter  
Plastbakker  
Plastdunke 

 METAL
  Øldåser  
Sodavandsdåser  
Konservesdåser  
Metallåg  
Foliebakker 

 PAPIR
  Aviser

 Ugeblade  
 Reklamer 
 Magasiner  
 Bøger

 SMÅT PAP
   Papæsker  
Æggebakker 
Paprør  
Papbakker 
Papstykker

  Mælkekartoner
 Juicekartoner  
 Husholdningsfilm 
 Kaffeposer  
 Smørbakker
 Chipsposer
 Tuber
 Madaffald
 Hygiejneaffald
 Pizzabakker

  Husholdnings-
batterier

FRI FOR RESTER · LET RENGJORT 
UDEN LÅG · INGEN PLASTIKPOSER

RENT & TØRT 
INGEN PLASTIKPOSER

 
BIND KNUDE PÅ POSEN
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BIND KNUDE PÅ POSEN

AFFALDSSORTERING I AARHUS KOMMUNE

Som du nok har set, så har Aarhus Kommune skiftet 
skraldespande ud i hele kommunen. Forhåbentlig er  
du også kommet godt i gang med at sortere? 

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden  
www.sorter-mer.nu – og her får du lige en reminder  
om, hvordan der skal sorteres.

VORES BLAD — DECEMBER 2017 OPSLAGSTAVLE

HJEM TIL AARHUS

Flere familier skal have mulighed for at finde en god bolig, som de har 
råd til at bo i. Derfor har Aarhus Kommune iværksat initiativet ”Hjem til 
 Aarhus – boliger for alle”, der skal sikre minimum 1600 boligforenings-
boliger til familier frem mod 2020.

Initiativet ”Hjem til Aarhus – boliger for alle” skal skabe grundlaget for 
et mangfoldigt Aarhus og har som mål, at der i perioden 2016-2019 skal 
gives tilsagn til 400 familieboliger årligt. I 2016 har Aarhus Kommune 
derfor givet tilsagn om 407 boligforeningsboliger, og mange flere er på 
vej. Frem mod 2020 forventes der at blive givet tilsagn til op mod 2000 
familieboliger.

De mange boliger er resultatet af budgetforlig 2016-2019, hvor forligs-
parterne afsatte 232 millioner kroner til at sikre mindst 1600 nye almene 
familieboliger i Aarhus. Familieboligerne bliver placeret forskellige steder 
i kommunen, og flere af dem kommer til at ligge steder, hvor høje priser 
hidtil har holdt nogle aarhusianere på afstand. Det ændrer sig nu. Der 
bliver bygget familieboliger på havnen, i forstæderne, i nye bydele og  
på attraktive placeringer i midtbyen.
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OPSLAGSTAVLE

ALMENE BOLIGDAGE 2017

Den 17. og 18. november blev  
der afholdt Almene Boligdage 
i Aarhus. Du kan læse mere på 
www.bl.dk, hvis du har lyst til  
at se, hvad der foregik.

HUSK AT MELDE FLYTNING

Byrådet i Aarhus har, ligesom  
i en del andre byer, besluttet, at 
det medfører en bøde på 500 kr.  
at melde sin flytning for sent.  
Husk derfor at give kommunen 
besked, senest fem dage efter  
din flytning. Du kan læse mere  
her: www.aarhus.dk/flytning.

SERVICEAFDELINGEN HEDDER  

NU HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

Østjysk Boligs Serviceafdeling har 
skiftet navn til Håndværkerafdelin-
gen. Det har den blandt andet gjort, 
fordi mange beboere fejlagtigt tror, 
de skal ringe til Serviceafdelingen, 
når de skal have fat på en ejendoms-
servicetekniker. Desuden er Hånd-
værker afdelingen mere præcist i 
forhold til, hvad afdelingen laver.

Afdelingens telefonnummer er  stadig 
86 15 12 15, men mailadressen er 
 blevet ændret til hafd@ojba.dk.

VORES BLAD — DECEMBER 2017

BOLIGEN
Har du set, at Boligen nu hedder Fagbladet 
Boligen og er blevet til et baggrundsmagasin? 
Du finder nu de kortere nyheder fra branchen 
på deres nye hjemmeside,  
www.fagbladetboligen.dk
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Et eksempel på, hvordan et gårdrum i fremtidens Bispehaven 
kan komme til at se ud i en tryggere version.

VORES BLAD — DECEMBER 2017 KALENDER

Vibeke Thiim Harder

I hvert blad forklarer vi et ord, man hører i 

det almene, men som man måske ikke helt 

ved, hvad dækker over.

HVAD BETYDER DET?

En tryghedsrenovering er en renovering, 
hvis primære mål er at styrke og udvikle 
trygheden i et område. Det vil sige, at 
der renoveres fysisk for at gøre området 
til et tryggere sted at opholde sig.

Hvis du ikke har hørt ordet før, så er 
det formentlig fordi, Østjysk Boligs 
tryghedsrenovering af Bispehaven er 
Danmarks første såkaldte tryghedsre-
novering. I Bispehaven er det blandt 
andet de mørke betonparkeringskældre, 

Tryghedsrenovering:

de store jordvolde, de mange indgange 
til opgangene og de dårligt belyste stier, 
der er med til at skabe utryghed, så det 
er blandt andet her, der renoveres med 
tryghed for øje. Områderne mellem 
blokkene, der tidligere har været præget 
af de mørke betonkældre, åbnes op og 
gøres til grønne, åbne gårdrum, de store 
jordvolde fjernes, der laves nye og færre 
indgange til opgangene og stierne bliver 
ændret og bedre belyst.

for Østjysk Bolig

KALENDER

2. december:  
Julefrokost afd. 22

2. december:
Julefest afd. 9

2. december:
Julebanko for 

børn afd. 3

3. december:  
Juletræstænding 

og afdelingens 
5-års fødselsdag 

afd. 21

5. december: 
Julefrokost for 

pensionister afd. 6

23. december - 1. januar: 
Østjysk Bolig 

holder juleferie

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

Skriv til vih@ojba.dk
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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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RY

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

Katja Hillers (næstformand)

Skæphøj 11

8680 Ry

Tlf.: 40 47 45 80

khi@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

Tommy Jørgensen

Skansehøj 6

8680 Ry

Tlf.: 22 98 71 41

toj@best-ojba.dk

ØVRIGE

AARHUS

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

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

Håndværkerafdelingen

86 15 12 15 

Søren Frichs Vej 25

8000 Aarhus C

hafd@ojba.dk

Vagttelefon

Uden for normal arbejdstid

87 44 75 95

Magnus Borst 

Hasle Centervej 305

8210 Aarhus V

Tlf.: 28 91 83 91

mab@best-ojba.dk

Morten Jørgensen (1. suppleant)

Bispehavevej 5, 2. 9

8210 Aarhus V

Tlf.: 26 28 60 61

morten-dkj@hotmail.com

Heidi Rosenberg (2. suppleant)

Stavnsvej 155

8381 Tilst

Tlf.: 24 24 08 02

heidi.lykke.rosenberg@gmail.com

ANDRE NYTTIGE 

INFO



LYS PÅ BISPEHAVENS VANDTÅRN SÆTTER 
FOKUS PÅ POSITIVE FORANDRINGER

Det regnede hele dagen den 20. oktober, 
men om aftenen klarede det op, og en 
stor flok Bispehavenbeboere kunne 
dermed være med til at tænde lys på 
vandtårnet i tørvejr.

Der var sat telt op, hvor man kunne 
nyde en lækker omgang varm suppe, 
tilberedt af Bispehavens Køkken, og der 
var varm te og kager til dessert. Selvom 
vejret fortsat var gråt, var stemningen 
lun og hyggelig.

UNDERSTØTTER UDVIKLINGEN

I løbet af eftermiddagen var beboerne 
inviteret til at komme op i vandtårnet og 
nyde udsigten ud over Bispehaven  

Vibeke Thiim Harder

Der er kommet lys på Bispehavens 

vandtårn. Lyset skal blandt andet 

symbolisere en lysere fremtid for  

afdelingen, hvor der sker mange  

positive forandringer pt.

og resten af byen. Og da klokken nær-
mede sig 19.00, sagde projektleder ved 
Aarhus Vand, Lars Schindhelm, et par 
ord om projektet, som han havde fået 
ideen til.

– Lyset skal være med til at understøtte 
den udvikling, der er i gang i området. 
Vi har glædet os helt vildt til at vise 
hele byen det flotte resultat, sagde han 
blandt andet.

Også Cecilie Hørlyck, der er arkitekt 
ved Aarhus Kommune, sagde et par ord 
om projektet. 

– Med projektet her har vi udfordret 
den måde, vi normalt gør tingene på, og 
vi skriver et nyt kapitel i tårnets historie 
i dag.

VAND OG HORISONT

Da ordene var sagt, var det blevet tid 
til, at en flok af Bispehavens børn skulle 

trykke på den store røde tændknap. 
Langsomt blev vandtårnet oplyst nede-
fra, og efter cirka 10 sekunder var alt 
lyset tændt.

– Det ser smukt ud! Det er sådan blåt 
for neden og orange for oven, konstate-
rede en dreng. Og det har han ret i. Den 
nederste del af tårnet er nemlig oplyst 
af en svag vandeffekt, der understreger 
vandtårnets funktion. Den øverste del, 
der kan ses på 10 kilometers afstand, er 
markeret med en linje af orangerødt lys. 
Lyset skal symbolisere horisonten, der 
langsomt skifter farve i takt med, at so-
len går ned og står op. Lyset og farverne 
vil skifte sammen med solnedgangen og 
årstiderne og på den måde understrege 
det naturlige lys på himlen.

Lyset på vandtårnet er tændt i morgen- 
og aftentimerne.


