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UNGDOMSBOLIG ER EN GENVEJ
 
Da jeg, for snart mange år siden, var ung og studerende, flyttede min 
kæreste og jeg ind i en bolig gennem Ungdomsboligaarhus.dk. Vi 
anede ikke, at det, udover at være en dejlig lejlighed til billige penge, 
også var en rigtig smart genvej til en almen familiebolig, da vi var 
færdige med vores studier.

Faktisk vidste vi knap nok, at vi boede alment. Og vi vidste da slet 
ikke, hvad det egentlig betød. Men da vi var ved at være færdige med 
vores studier og vi gik i gang med at kigge os om efter noget andet at 
bo i, gik det op for os, at vi faktisk stod rigtig fint på ventelisterne til de 
andre afdelinger i Ringgaarden, som vi boede hos. Og de næste år 
nød vi rigtig godt af fortsat at kunne bo godt, billigt og centralt, inden 
vi i 2014 flyttede ud af Aarhus og blev husejere. 

Rigtig mange af vores ungdomsboligbeboere ved ikke, at de har 
samme mulighed – måske bliver de opmærksomme på det, når de 
læser dette blad, som har flytninger som tema. 

Du er stadig meget velkommen til at komme med input, ris og ros til 
det elektroniske Vores Blad, hvis du har nogle, til vih@ojba.dk.

Go’ læselyst!

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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Nu, hvor bladet er blevet 
digitalt, vil du nogle ste-

der finde links til relevante 
sider på internettet, hvor 
du kan blive endnu klo-
gere. Du kan kende dem 

på den blå skrift.

Vi anede ikke, at det, ud-
over at være en dejlig lej-
lighed til billige penge, 
også var en rigtig smart 
genvej til en almen fami-
liebolig, da vi var færdige 
med vores studier.
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1110

GHETTOKUNST
Ved en kunstudstilling i Bispehaven viste 
beboere i Aarhus' udsatte boligområder 
deres værker frem. 

HVAD BETYDER DET?
Bliv klogere på, hvad en helhedsplan er 
for en størrelse.

SIDESIDE

FLYTNINGER 
Når du har brug for mere plads, 
mindre plads, mindre husleje eller 
noget helt fjerde, så flytter du. I 
dette nummer kigger vi nærmere 
på flytninger.

SIDE

4-7

4 SIDERS 

TEMA
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FLYTNING STEP BY STEP 

Vibeke Thiim Harder

Det kan være en omstændig 
proces at flytte fra ét hjem til et 
andet – især hvis det er mange år 
siden, man sidst er flyttet. Her får 
du en flytteguide, som forhåbent-
lig giver dig svar på nogle af dine 
spørgsmål om flytning. Gem den 
til senere, hvis du ikke har brug for 
den lige nu.

VORES BLAD — JUNI 2018 TEMA

 
En flytning starter 

med, at man beslutter sig 
for at flytte. Hvis man er i god tid, 

har man også god tid til at forberede 
sig på flytningen – og det kan blandt an-

det være med til at gøre flytningen billigere.

En god idé er at få lavet et forsyn, inden man 
siger sin bolig op. På den måde er man 

nemlig forberedt på, hvilke udgifter der vil 
komme i forbindelse med fraflytningen, 

og måske er der nogle ting, man 
selv kan gøre for at holde 

udgifterne nede.

 
Når man har haft 

forsyn, så er det blevet tid 
til at sende opsigelsen af sted. Du 

kan finde en opsigelsesblanket på vores 
hjemmeside.

Almindelige almene boliger skal opsiges med tre 
måneders varsel til den 1. i en måned. Ungdoms-
boliger skal opsiges med seks ugers varsel til den 
1. eller 15. i en måned. Det er altså den periode, 

du hæfter for din bolig efter opsigelse. Vil du 
gerne flytte før de tre måneder/seks uger 
er gået, så kan du tale med udlejnings-

afdelingen om, hvorvidt det er  
muligt.

 
Når alle dine ting 

er pakket ned og flyttet 
væk, så er det tid til fraflyttersyn. 

Her gennemgår en inspektør eller en 
ejendomsservicetekniker din lejlighed, som 
skal være tømt og rengjort. Det er også her, 

du afleverer nøgler, vaskekort osv.

I forbindelse med din flytning skal du være 
opmærksom på, om din afdeling har A- el-
ler B-ordning. Det har betydning for, om 

du skal istandsætte lejligheden inden 
fraflytning eller ej. Det kan du se på 

vores hjemmeside.

http://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/opsigelse-og-flytning
http://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/opsigelse-og-flytning
http://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling
http://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling
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Når alle dine ting 

er pakket ned og flyttet 
væk, så er det tid til fraflyttersyn. 

Her gennemgår en inspektør eller en 
ejendomsservicetekniker din lejlighed, som 
skal være tømt og rengjort. Det er også her, 

du afleverer nøgler, vaskekort osv.

I forbindelse med din flytning skal du være 
opmærksom på, om din afdeling har A- el-
ler B-ordning. Det har betydning for, om 

du skal istandsætte lejligheden inden 
fraflytning eller ej. Det kan du se på 

vores hjemmeside.

 
Omkring 14 dage 

efter, du er flyttet ud af 
din lejlighed, vil du modtage et 

overslag over, hvad du cirka kommer 
til at betale for de ting, der blev noteret til 

fraflyttersynet. 
 

Senere kommer den endelige flytteopgø-
relse. Her kan du se, hvor meget du præcis 

skal betale for arbejdet. Hvis beløbet er 
mindre end det indskud, du betalte ved 

indflytning, får du penge tilbage. 
Hvis det er højere, får du en 

regning.

Et stykke tid efter 
du er flyttet ud, kommer 

der en endelig forbrugsafreg-
ning, hvis du har betalt forbrug 
(el, vand eller varme) sammen 

med din husleje. Her kan du se, 
om du har betalt for lidt eller for 
meget i forbrug i forhold til dit 

reele forbrug. 

HUSK
Du skal selv melde din 
flytning til Folkeregistret 

og til PostNord. Derudover 
skal du huske selv at til- 

og framelde dig el.

http://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling
http://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling
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FRA UNGDOM TIL FAMILIE:

STINE OG MATHIAS SNØD  
FORAN I KØEN

Vibeke Thiim Harder

Stine Lam og Mathias Kjær har boet i ungdomsbolig 
i næsten 2,5 år. Nu er de flyttet videre til en populær 
familiebolig. Den lange kø, der er til de fleste almene 
boliger i Aarhus, har de sprunget over, fordi de flytter 
internt i Østjysk Bolig.

VORES BLAD — JUNI 2018 TEMA

Stine Lam og Mathias Kjær boede indtil 
5. maj i en ungdomsbolig i Afdeling 15 
– Stavnsvej i Tilst. Men da Mathias al-
lerede er færdig med sin uddannelse, og 
da Stine bliver færdig med sit speciale 
her til sommer, begyndte de for nogle 
måneder siden at lede efter noget andet 
at bo i. 

For knap to år siden blev familien 
desuden forøget med sønnen Leo, så 
selvom ungdomsboligerne i Tilst har 
en god størrelse, så begyndte de 50 
kvadratmeter trods alt også at blive lidt 
trange.

– Vi har været ude at kigge på tre lejlig-
heder her i Afdeling 9, som vi desværre 
ikke har fået, fortæller Mathias. 

Men fjerde gang var lykkens gang – 
familien fik tilbudt et enderækkehus på 
Tilst Søndervej, som de skyndte sig at 
takke ja til.
 
– Vi er virkelig glade for at have fået det 

her hus, fortæller Mathias, mens han 
svinger malerpenslen i familiens nye 
stue et par dage inden, de skal flytte 
ind.

Sprang 30 års ventetid over
Mathias fortæller, at han ikke rigtig 
kender noget til den fortrinsret, han og 
hans familie har haft i forbindelse med 
deres flytning internt i Østjysk Bolig.
 
– Det med boligsøgning har jeg over-
ladt til Stine, smiler han.
 
Stine fortæller, at hun fandt ud af, at 
de kunne komme foran i køen, fordi 
hun talte med sine forældre, der bor i 
Afdeling 9 – Rønnehegnet. Hun er selv 
vokset op i Tilst, og har boet i forstaden 
det meste af sit liv.
 
Var Mathias og Stine kommet direkte 
fra en privatlejet lejlighed og havde 
haft lyst til at få en bolig i Afdeling 9, så 
skulle de have stået på venteliste i cirka 
30 år for at få den bolig, de nu har fået. 

Det kan altså være smart at starte ud 
med en ungdomsbolig gennem Ung-
domsboligaarhus.dk, fordi man dermed 
også bliver medlem af AARHUSbolig 
og så har mulighed for at flytte videre 
internt, når man er færdig med at læse.
 
14 dages overlap
Flytningen har været en hektisk om-
gang for den lille familie.
 
– Leo har været syg og har ikke sovet 
ret meget, så det har været lidt hårdt, 
fortæller Mathias. Desuden er Stine 
ved at afslutte sit speciale. 

Familien er derfor glad for, at de valgte 
at tage et overlap på 14 dage med de 
to boliger – de havde den nye fra 1. maj 
og de skulle først være ude at ung-
domsboligen den 15. maj.
 
– Det har også vist sig, at vi har skulle 
male lidt mere i den nye, end vi havde 
håbet på, så det var en god beslutning, 
fortæller Mathias.
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Mathias svinger malerpenslen, inden 
familien rykker fra ungdomsboligen ind  
i den nye familiebolig.

VORES BLAD — JUNI 2018 TEMA
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SÅDAN KOMMER BYGGERIET PÅ 
JOURNALISTHØJSKOLEN TIL AT SE UD

Vibeke Thiim Harder

Når Journalisthøjskolen flytter fra Skejby 
til Katrinebjerg, skal den gamle skole på 
Olof Palmes Allé omdannes til et nyt by-
kvarter. Og i den forbindelse skal Østjysk 
Bolig bygge 300 ungdomsboliger og 50 
familieboliger i området.
 
I forbindelse med, at der skal laves en 
lokalplan for området, har Østjysk Bolig 
bedt tre forskellige arkitektfirmaer om at 
komme med bud på, hvordan byggeriet 
kan komme til at se ud. Her er det blevet 

besluttet, at der, når byggeriet starter, 
vil blive brugt principper og illustrationer 
fra skitseforslaget af teamet Luplau & 
Poulsen Arkitekter i samarbejde med 
ADEPT og NIRAS.
 
Her kan du se, hvordan byggeriet for-
mentlig kommer til at se ud.

Unge og familier i flot forening - 
snart skal vi i gang med at bygge 
ungdoms- og familieboliger i Jour-
nalisthøjskolens gamle bygninger i 
det nordlige Aarhus.
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Det er ikke kun på Olof 
Palmes Allé, vi snart skal i 
gang med at bygge nyt. Der 
er også 40-50 boliger på vej 
på Halmstadsgade i Aarhus 
N, 120 ungdomsboliger på 
Bjørnholm Allé i Viby, 35 
familieboliger på Lokesvej i 
Åbyhøj, 20 familieboliger på 
Jens Baggesens Vej i Aar-
hus N og 28 familieboliger 
og 36 ungdomsboliger på 
Frederiks Plads i Aarhus C. 

Vi skriver mere om disse 
projekter, når byggestart 
nærmer sig.

MERE BYGGERI PÅ VEJ:
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KUNST I GHETTOEN
Vibeke Thiim Harder

Torsdag den 5. april havde to beboere i Bispehaven 
inviteret beboere i Aarhus’ ghettoer til at udstille deres 
kunst i Bispehaven. Her kunne både lokale og ikke-
lokale så nyde kunstværkerne.

Palle Bay og Mari-Ann Petersen er beboere i Bispehaven. 
De er også kunstnere. Derfor fik de ideen til et arrangement, 
der fik navnet GhettoKunst. Her havde kunstnere fra Aarhus’ 
udsatte boligområder mulighed for at vise deres værker frem.

Her på siden finder du billeder fra udstillingen, der blev åbnet 
af viceborgmester i Aarhus, Camilla Fabricius. Bispehavens 
Køkken stod for forplejningen.
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Bispehaven i Aarhus V er pt. den eneste af Østjysk Boligs afdelinger, 
der har en helhedsplan - både en fysisk og en boligsocial.

HVAD BETYDER DET?
 
    HELHEDSPLAN
I det almene taler man om to slags hel-
hedsplaner – boligsociale og fysiske.

En boligsocial helhedsplan er typisk 
en 4-årig plan, der skal forbedre det 
boligsociale miljø i afdelingen. 

Hvis en helhedsplan bliver godkendt af 
Landsbyggefonden, bliver den finansie-
ret med 75 procent støtte herfra, og 25 
procent i medfinansiering. Medfinan-
sieringen kan for eksempel komme fra 
afdelingen selv, eller den kan søges i 
organisationens dispositionsfond eller 
hos kommunen.

Støtten gives til udsatte almene bolig-
områder, hvor der er dokumenteret væ-
sentlige problemer – for eksempel en 
høj flyttefrekvens, mange beboere med 
sociale problemer, vold eller hærværk. 

En boligsocial helhedsplan skal øge 
trygheden i boligområdet og bryde en 
negativ social arv. Det gøres oftest 
gennem indsatser, der fokuserer på føl-
gende områder: Tryghed og trivsel, en 
kriminalpræventiv indsats, uddannelse 
og beskæftigelse, og forebyggelse og 
forældreansvar.

En fysisk helhedsplan er derimod 
en renoveringsplan for en afdeling. 
Her kigges der blandt andet på, hvad 
visionen for afdelingen i fremtiden er, 
afdelingens udlejningsvilkår, bygnin-
gernes stand, og friarealer. En fysisk 
helhedsplan er altså en slags fysisk 
fremtidssikring af en boligafdeling.

I HVERT BLAD FORKLARER 
VI ET ORD, MAN HØRER I 
DET ALMENE, MEN SOM 

MAN MÅSKE IKKE HELT VED, 
HVAD DÆKKER OVER.
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Vibeke Thiim Harder

SØREN HAR  
FÅET NY ROLLE

Den 1. juni skifter Søren Voigt 
rolle i Østjysk Bolig. Siden 1992 
har han været ejendomsservi-
cetekniker i organisationen – nu 
skal han være inspektør.

dig. Og Søren var ikke i tvivl om, at han 
skulle takke ja.  

– Jeg har arbejdet i Østjysk Bolig i 
mange år, og jeg kender ejendomsser-
viceteknikernes arbejdsopgaver rigtig 
godt. I forbindelse med, at vi har været 
underlagt nogle effektiviseringskrav i 
løbet af den seneste tid, har jeg også 
været meget interesseret i, hvordan vi 
bedst håndterede dem – for eksempel 
i forbindelse med Driftscenterets tilbli-
velse. Jeg glæder mig rigtig meget til at 
skulle være med til at sætte mit præg 
på, hvordan fremtidens drift kommer til 
at se ud, siger Søren. 

Søren fortæller, at han har afløst i 
Driftscenteret de seneste par måneder, 

Måske kender du allerede vores nye 
inspektør – han er i hvert fald ikke helt 
ny i Østjysk Bolig. 

I løbet af de seneste 26 år har Søren 
Voigt arbejdet i de fleste af Østjysk Bo-
ligs afdelinger. Han har primært været i 
Tilst – i Rønnehegnet og på Stavnsvej 
– og på Bymosevej i Aarhus V. Men han 
har også været i mange af de andre 
afdelinger som både ejendomsservi-
cetekniker og som legepladsinspektør, 
hvilket han har været de seneste cirka 
10 år.
 
Ja tak
Søren fik tilbudt inspektørstillingen, da 
Ryan Jørgensen tidligere på året op-
sagde sin stilling for at blive selvstæn-

Søren er gift og har tre voksne 
børn. Han bor i Sabro.

Søren kan godt lide at være aktiv 
i sin fritid – blandt andet med van-
dring og cykling.

Søren har været ansat i Østjysk 
Bolig siden 1992. Han er både 
uddannet tømrer, byggetekniker og 
ejendomsservicetekniker, og han er 
pt. i gang med en akademiuddan-
nelse i ledelse.

OM SØREN:

ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER 
 

I denne portrætserie møder du i 
hvert blad mennesker, der på den 
ene eller anden måde har at gøre 
med Østjysk Bolig. Det kan både 

være beboere, bestyrelsesmedlem-
mer og ansatte.
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Søren sidder klar til at tage imod beboernes henvendelser i 
Driftscenteret på Hasle Centervej i Aarhus V. 

og han har oplevet flere beboere, der 
har haft svært ved at forstå, at man nu 
skal ringe til et Driftscenter i stedet for til 
en lokal ejendomsservicetekniker. 
 
– Som jeg ser det, giver vi stadigvæk 
beboerne en god service – men jeg kan 
godt forstå, at de lige skal vænne sig til 
den nye kommunikationskanal, for det 
er selvfølgelig en anden slags service, 
siger Søren.
 
Ny rolle
Den største forskel på Sørens tidligere 
job som ejendomsservicetekniker og på 
hans nye rolle som inspektør er, at han 
kommer til at sidde med mere admini-
strativt arbejde – for eksempel budget-
ter, klagesager og personaleledelse 

– hvor hans tidligere stilling indeholdt 
flere praktiske opgaver. 
 
– Jeg glæder mig til at være med til at 
udføre det arbejde, der ligger bag ved 
ejendomsserviceteknikerarbejdet, og 
jeg tror, at mit kendskab til livet på den 
anden side af skrivebordet kommer til at 
være en stor fordel, vurderer han. 
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OPSLAGSTAVLEN

25- OG 40-ÅRS JUBILÆER  

Den 28. april fejrede vores ejendomsservicetekniker Rino 
Jensen 25 års jubilæum i Østjysk Bolig, og den 1. juni kan 
udlejningschef Connie Koppel fejre, at hun har været ansat i 
hele 40 år. Stort tillykke til dem begge.

Da Connie havde 35 års jubilæum, interviewede Vores Blad 
hende – dette interview kan du genlæse her.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

Den 30. maj blev der afholdt repræsentant-
skabsmøde i Østjysk Bolig. Her blev regnskabet 
for 2017 forelagt, og organisationsbestyrelsens 

beretning for 2017 blev godkendt. 

FÆLLESMØDE OM BISPEHAVEN
Den 13. juni klokken 20.00 har Bispehavens ressource-
gruppe indkaldt til et fællesmøde, der handler om cicvilsam-
fundets rolle i Bispehaven. En hyggelig aften med masser af 
snak og god mad, som Bispehavens Køkken leverer.

Mødet foregår ved Fællesskabernes Hus (Bispehavevej 29) 
i Bispehaven. Kom endelig med og lyt, spis, debatér eller 
fortæl.

https://issuu.com/ostjyskbolig/docs/voresblad_juni_005_tryk_/11
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NETVÆRKSMØDE I RYHAVEN 

Den 8. maj havde vi besøg af AlmenNet, BL og repræsen-
tanter fra forskellige andre boligorganisationer, da der blev 
afholdt netværksmøde om tryghed i Ryhaven. 

Først fortalte vi lidt om vores renovering af Ryhaven, og 
dernæst holdt Bo Grönlund (billedet herover), der er lektor og 
ved rigtig meget om tryghed, et oplæg om tryghed i almene 
boligområder. Til sidst fortalte vi om vores tryghedsrenovering 
af Bispehaven. 

Det var en spændende og hyggelig dag, der bød på masser 
af networking de deltagende imellem.
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RYHAVEN FEJREDE, 
AT RENOVERINGEN 
NU ER HELT SLUT

Den 26. maj havde afdelingsbe-
styrelserne i Afdeling 3 og 26 – 
Ryhaven, der i løbet af de sidste 

år har været igennem en stor 
renovering, inviteret til en stor 

renoveringsfest.

Her stod den blandt andet på 
orienteringsløb og fællesspisning 
med 67 tilmeldte, men først blev 
lattermusklerne rørt, da De Split-
tergale gav den gas med masser 

af musik og gøgl. 


