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SOMMERLIV ER HAVELIV
 
Sikke en skøn forsommer og sommer, vi indtil videre har haft! Lad 
os krydse fingre for, at sommeren fortsætter ind i august - og hvis 
september også skulle blive varm, så skal den bestemt ikke høre 
noget for det.

Når vejret er til det, så myldrer vi jo gerne ud i haver og på altaner. Vi 
griller og spiser ude, så snart vi får chancen. Og det er netop hyggen 
i haven, Vores Blad blandt andet handler om denne gang. Glæden 
ved at have et sted, vi kan få jord under neglene og have himlen 
som loft. I det almene er de private udeområder jo ikke de største, 
og derfor får du også tips til, hvordan du bedst udnytter din lille have 
eller din altan. Hvis du ikke når at gøre brug af tipsene i år, så gem 
dem til foråret.

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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OBS:

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.

Når vejret er til det, så myld-
rer vi jo gerne ud i haver og 
på altaner. Vi griller og spiser 
ude, så snart vi får chancen. 
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TRYGHEDSRENOVERINGEN
Bliv opdateret på, hvordan det går med 
den store Tryghedsrenovering, der er i 
gang i Bispehaven i Aarhus V.

HVAD BETYDER DET?
Bliv klogere på, hvad en markvandring 
egentlig går ud på.

SIDESIDE

HAVELIV 
Få gode ideer til din have eller 
altan, og kom med ind i Susannes 
have, hvor der er plads til at klare 
tankerne og til at nusse rundt i 
timevis.

SIDE

4-7

4 SIDERS 

TEMA
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SUSANNE LADER TANKERNE 
FLYVE I SIN HAVE 

Vibeke Thiim Harder

Susanne Lohmann har boet i Afde-
ling 88 – Skæphøj i 14 år. Her har 
hun gennem årene brugt meget tid 
i sin have, hvor hun elsker at nusse 
rundt eller bare at sidde og lade 
tankerne flyve.

VORES BLAD — AUGUST 2018 TEMA

Da 59-årige Susanne Lohmann for 14 
år siden flyttede ind på Skæphøj i Ry, 
bestod haven primært af en lille spæd 
bøgehæk. Afdelingen var først lige ble-
vet færdigbygget et halvt års tid før, så 
intet var groet op endnu. 

Susanne har altid elsket at være i haven, 
og år for år har hendes grønne oase ta-
get form siden. Nu er hækken vokset fint 
op, Susanne har plantet mange forskel-
lige planter, og hendes have er blevet 
privat og har fået personlighed. 

– Jeg var meget heldig at få lige netop 
denne lejlighed. Hvis du spørger mig, 
er det den, der ligger allerbedst herude, 
smiler hun. En del af lejlighederne på 
Skæphøj ligger på 1. sal og har derfor 
ingen have. 

– Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg havde 
gjort, hvis jeg havde fået en lejlighed 
uden have. Jeg tror faktisk ikke, at jeg 
kunne bo uden have. Så havde jeg nok 
søgt ned i en af stuelejlighederne ret 
hurtigt, vurderer hun.
 
Fingrene i jorden
Susannes have er ikke en prydhave. Det 
er en have, der er blevet dannet ved en 
række tilfældigheder. 

– Jeg har fået lidt planter hist og her, 
og andre gange har jeg set en bestemt 
plante, og så har jeg tænkt, at sådan én 
vil jeg også gerne have, fortæller Su-
sanne, som blandt andet har skovjord-
bær, klematis, masser af krydderurter, 
et blommetræ, tomatplanter, og mange 

andre blomster, buske og små træer i 
sin have. 

Susanne elsker at nusse rundt i haven, 
plante noget nyt, se om det kan leve, 
plante om og plante ud. Hun elsker at 
få fingrene i jorden – det får hende ned 
på jorden. I det hele taget kan hun godt 
lide at være ude, og hun går også tit en 
tur i skoven.
 
Susannes have er todelt – en østvendt 
foran huset og en vestvendt bagved. 
Den er ikke stor, men det gør ikke no-
get, fortæller Susanne.
 
– Jeg savner ikke at have en større 
have, den er lige tilpas, fortæller hun. 
Det vigtigste for hende er, at haven ikke 
bliver for fyldt – der skal være åbent og 
luft. 

– I flere år har jeg tænkt på, at det 
kunne være dejligt at have en liggestol 
herude, siger hun. 
 
– Men jeg kan ikke rigtig finde plads 
til én, griner hun og kigger rundt i den 
luftige have, og indskyder så, at den vel 
egentlig godt kunne stå på terrassen, 
hvis hun blot rykkede lidt på havebor-
det. Måske bliver det i 2018, at en lig-
gestol flytter ind på Susannes terrasse 
– måske vurderer hun, at den alligevel 
vil tage for meget plads.
 
Elsker foranderligheden
Susanne har dog mulighed for at ligge 
lidt ned i haven – hun har nemlig en 
hængekøje, hun kan hænge op, når 

hun har lyst til at hænge lidt og læse i 
en bog eller bare at slappe af. Det er 
nemlig meget afslapning og afkobling, 
hun bruger haven til. 

– Jeg tænker egentlig ikke så meget, 
når jeg er herude, eller når jeg sidder 
indenfor og kigger ud – jeg nyder det 
bare, forklarer hun.
 
– Jeg elsker foranderligheden i natu-
ren, og jeg bruger faktisk meget tid 
på bare at registrere farver, og se på 
de ting, der hele tiden forandrer sig i 
haven.
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HAVEARKITEKTENS GODE RÅD:

SÅDAN GØR DU DIN LILLE HAVE 
ELLER DIN ALTAN HYGGELIG

Vibeke Thiim Harder

Vores Blad har spurgt have- og 
landskabsarkitekt Anne Bay fra 
Skanderborg om tips og tricks til, 
hvordan man bedst indretter en 
lille rækkehushave eller en altan, så 
den indbyder til, at man kan bruge 
og nyde den så meget som muligt.

VORES BLAD — AUGUST 2018 TEMA

Grønt på altanen

Har man en altan, så er det et 
must med noget grønt deroppe. 
Det kunne være små altankasser 
eller krukker med tomatplanter 
eller krydderurter i – det giver en 
følelese af at have en lille have 
oppe i højden.

Små hyggelige møbler

Et lille cafébord med to stole fylder 
ikke meget i en lille have eller på 
en altan, og så er de både hygge-
lige, dekorative og praktiske.

Husk vand

Især på en altan er det vigtigt at 
huske at vande planterne, da der 
ikke kommer meget vand ind. 
Også i en have kan det være 
nødvendigt at vande – især når 
sommeren er så varm og tør som 
den, vi har i år.

Bruger du krukker eller lignende, 
så husk altid at lave hul i bunden, 
så overskydende vand kan løbe 
ud.

Har du mulighed for det, så op-
saml regnvand og brug til vanding. 
Regnvand er blødt og derfor godt 
at vande med.

Inddel haven

Hvis du har en lille have, så kan 
det være en god idé at inddele 
den i mindre 'rum'. Indret en lille 
krog, hvor du kan sidde, en krog 
med bærbuske, et lille krukke-
hjørne. Udnyt, at du har jord, og 
plant for eksempel et æbletræ. 
Tag et par fliser op af terrassen og 
så vilde græsser i hullet, hvis du 
vil inddele selve terrassen i rum. 
De små rum skaber mere hygge 
og giver overblik.

Højbede er også gode til indde-
ling – og så er det lettere at styre 
planterne i et højbed end i jorden. 
Højden giver også haven varia-
tion.
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Duft er godt

Sørg for at have noget i haven el-
ler på altanen, der dufter. Krydder-
urter som basilikum, mynte eller 
salvie dufter dejligt og er nemme 
at holde.

Kontakt Anne Bay

Vil du have professionel haveråd-
givning, så kan du finde Annes 
kontaktoplysninger på  
www.havearkitekt-annebay.dk.

Tænk i sæsoner

Udnyt de forskellige sæsoner ved 
at have planter, der blomstrer og 
giver frugter på forskellige tids-
punkter af året. Hav for eksempel 
rabarber til starten af sæsonen og 
æbler til slutningen.

Udnyt pladsen

Brug væggene på altanen eller 
huset til at hænge små krukker op 
på, eller stil en palle på højkant 
op ad væggen – så kan der være 
små planter i hullerne på pallen. 

Når man ikke har så mange 
kvadratmeter at gøre godt med, så 
er det en rigtig god idé at udnytte 
pladsen bedst muligt. Man kan for 
eksempel også hænge krukker 
ned fra loftet/taget.

http://www.havearkitekt-annebay.dk
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BISPEHAVENS FREMTID  
ER USIKKER

Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig

Den 20. juni kunne vi læse i avisen, at 
vi inden 2030 skal rive tre høje blokke i 
Bispehaven ned og omdanne tre af de 
lave. Selvom vi gennem noget tid godt 
har kunne mærke, nogenlunde hvor 
det bar hen, så kom det aligevel som 
et chok for os, at det drejede sig om så 
mange boliger – 318 for at være helt 
præcis – og at udmeldingen kom på 
den måde, som den gjorde, uden at vi 
på forhånd var orienteret og havde en 
chance for at informere vores beboere 
– som jo naturligvis er blevet meget 
utrygge.

Beboerdemokratiet ud af spil 
Byrådets udmelding kommer på bag-
grund af regeringens såkaldte ghetto-
plan, der siger, at vi skal ned på 40 
procent almene boliger i Bispehaven 
inden 2030. Udmeldingen sætter ikke 
bare godt 1.000 af vores beboere i en 
meget svær situation – den sætter også 
beboerdemokratiet ud af spil. Hverken 
Bispehavens beboere eller vores re-
præsentantskab vil formentlig sige ja til 
at skulle rive tre blokke ned, og dermed 
vil man sætte sig ud over beboerde-
mokratiet. Det er et stort problem, da 
beboerdemokratiet er hele grundste-
nen i det almene – det har altid været 
beboerdemokratiet, der bestemmer ude 
i afdelingerne. Det er spændende at se, 
om ghettoplanen og dens metode får 
betydning for beboerdemokratiet i det 
hele taget på længere sigt.

Økonomien mangler 
De to største udfordringer i forbindelse 
med de varslede nedrivninger må helt 

sikkert være økomien og genhus-
ningen. Hvem skal betale gildet og 
hvordan? Hvis vi skal rive tre blokke 
ned, så kommer det til at koste mange 
millioner kroner. Ikke kun i omkostnin-
ger til nedrivningsfirmaet, men ikke 
mindst i tabte huslejer og måske også i 
udgifter til tomgangsboliger.  

Udmeldingen har også store kon-
sekvenser for beboerne – de skal 
genhuses et andet sted i byen, men 
ikke alle har råd til at bo andre steder. 
Der findes heller ikke ret mange små 
billige boliger i Aarhus. I Østjysk Bolig 
har vi ganske få, og vi har ingen, der er 
lige så billige som dem i Bispehaven. 

Vi frygter, at vores beboere er nødt til 
at takke nej til den genhusning, vi kan 
tilbyde dem, og at de dermed kommer 
til at ende i hjemløshed.

De næste 18 år 
Der er heldigvis 18 år til 2030, hvor 
ghettooplanen siger, at vi skal være i 
mål med udviklingsplanen. Heldigvis, 
fordi vi så forhåbentlig kan nå at finde 
frem til en løsning, der er noget mere 
holdbar – især økonomisk – for både 
boligorganisationen og beboerne. Vi vil 
i hvert fald gøre, hvad vi kan, for at vo-
res beboere får de bedst mulige vilkår i 
dette politiske spil.

Aarhus Byråds udmelding om Bis-
pehavens fremtid giver utryghed 
i afdelingen, hvor der ellers er så 
meget godt i gang.

Til efteråret skal regeringen stemme selve ghettoplansforslaget 
igennem – det er formentlig en formalitet. Derefter skal vi have 
lavet en udviklingsplan for Bispehaven – den skal ligge klar omkring 
næste sommer. 

Vi er i gang med at indrette et sekretariat på Hasle Centervej 219 – i 
de samme lokaler som Spor 215 og Driftscenteret.

I sekretariatet vil Trine Blicher Folmer, som mange kender fra 
starten af Tryghedsrenoveringen, sidde, da hun er blevet tilknyttet 
udviklingsplanen. Hun vil dog langt fra sidde på kontoret hele tiden, 
for hendes vigtigste rolle er at tale med beboerne, få dem inddraget 
mest og bedst muligt i planen, og at sørge for, at alle er velinforme-
rede og trygge hele vejen igennem processen.

HVAD SKER DER NU?
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DÅRLIG TIMING

Udmeldingen om nedrivninger kom-
mer på et tidspunkt, hvor der ellers er 
rigtig meget godt i gang i Bispehaven. 
Der er Tryghedsrenoveringen (læs 
om den på næste side), der er posi-
tive takter i det boligsociale arbejde, 
og der er en stor nedgang i antallet 
af hærværkssager – faktisk er det 
beløb, vi normalt bruger til udbedring 
af hærværk, halveret i år indtil nu i 
forhold til sidste år, og det er kun en 
tredjedel af, hvad det var i 2015. 
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TRYGHEDSRENOVERINGEN  
FORTSÆTTER PÅ TRODS  
AF GHETTOPLAN

Vibeke Thiim Harder

Tryghedsrenoveringen, der er godt i gang i Bispeha-
ven, fortsætter, selvom der nu er kommet en ghetto-
plan og en udviklingsplan ind i billedet.

På de to foregående sider har du kunnet læse om, at der 
er en udviklingsplan på vej i Bispehaven. Og hvordan pas-
ser den så sammen med den store Tryghedsrenovering, 
der er i gang i afdelingen pt., spørger mange beboere nu? 

Og det er et godt spørgsmål.

– Det havde selvfølgelig været optimalt, hvis vi havde 
kendt til ghettoplan og udviklingsplan, inden vi gik i gang 
med Tryghedsrenoveringen, men sådan var det jo des-
værre ikke, siger Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig.

– Men fordi vi stadig ved så lidt om, hvordan udviklingspla-
nen kommer til at se ud, så fortsætter vi med Tryghedsre-
noveringen, siger han. 

– Det er jo heller ikke hele afdelingen, der bliver påvirket 
af udviklingsplanen, og selvfølgelig skal vi stadig gøre, 
hvad vi kan, for at afdelingen bliver så tryg som mulig, 
fortsætter han.

– Det havde jo været rigtig smart, hvis vi havde fået lov til 
at gøre Tryghedsrenoveringen færdig og se, hvilke effek-
ter den havde givet i forhold til ghettolisten blandt andet, 
inden vi gik i gang med en udviklingsplan – men sådan 
skulle det desværre ikke være.

Hvis – eller måske nærmere når – de to planer på et 
tidspunkt kommer til at have betydning for hinanden, så vil 
Østjysk Bolig informere beboerne om det.

http://www.oestjyskbolig.dk/tryghed-i-bispehaven
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En markvandring i en almen boligafdeling har faktisk ingenting med en mark at 
gøre - det er en gennemgang af afdelingens stand og vedligeholdelsesbehov.

HVAD BETYDER DET?
 
    MARKVANDRING
Ordet ’markvandring’ er et gammelt, 
lidt spøjst ord, som vi bruger i almene 
boligafdelinger. 

En markvandring er faktisk det første 
skridt der tages hen mod næste års 
budget for en afdeling. 

Ordet stammer fra landbruget, hvor 
bonden og en sagkyndig lavede en 
besigtigelse af markerne for at se, om 
noget kunne gøres bedre året efter. 

Det er faktisk lidt samme procedure, 
der finder sted, når der holdes mark-

vandring i en almen boligafdeling: Her 
laver afdelingens bestyrelse og en 
driftsansvarlig også en besigtigelse af 
afdelingen for at undersøge behovet for 
vedligeholdelse og fornyelse både inde 
og ude. 

I Østjysk Bolig afholdes markvandrin-
gerne oftest i foråret.

Det er på baggrund af markvandrin-
gerne, der laves og opdateres PPV 
(planlagt periodisk vedligeholdelse – de 
fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 
man ved, der skal laves indenfor en 

årrække og som der derfor tages højde 
for i budgettet – det kan for eksempel 
være tagudskiftning om 30 år eller nye 
vaskemaskiner om syv år) og budget 
for afdelingen, som fremlægges på 
afdelingsmøderne i august/september.

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

- JEG KAN SLET IKKE LADE  
VÆRE MED AT INTERESSERE MIG

Leif Scherrebeck har boet i 
Bispehaven i snart 23 år. Han er 
indbegrebet af en ildsjæl, og er 
både medlem af sin lokale af-
delingsbestyrelse og af Østjysk 
Boligs organisationsbestyrelse. 
Han har det rigtig godt med 
at være med der, hvor tingene 
sker og beslutningerne tages.

der sker, der hvor jeg bor. Jeg kan slet 
ikke lade være med at interessere mig. 
Hvis jeg boede i hus, så havde jeg helt 
sikkert været med i en grundejerfor-
ening, siger han med et smil.

70 lande 
I afdelingsbestyrelsen er Leif helt tæt 
på de nære beslutninger i hans område. 
De første år bestod bestyrelsen primært 
af danske beboere, men nu er der kom-
met flere med, der har andre etniske 
baggrunde. 

– Det giver mere snak om opbygningen 
af selve organisationen, og om den 
demokratiske tankegang. Og så er det 
meget lærerigt at sidde sammen med 
mennesker, der kommer fra noget helt 

Leif Scherrebeck flyttede til Bispehaven 
i 1995. Året efter stillede han op til afde-
lingsbestyrelsen, og der har han siddet 
lige siden. Den seneste årrække som 
formand. Leif har det nemlig bedst med 
at være der, hvor tingene sker.

– Da jeg flyttede til Bispehaven, blev 
jeg hurtigt interesseret i at finde ud af, 
hvordan det hele hang sammen. Jeg 
havde ikke boet alment tidligere, så jeg 
skulle jo have fundet ud af, hvad det var 
for en organisation, jeg nu var en del 
af, fortæller Leif.

– Jeg er født op af en familie, der har 
været meget involveret i forenings-
arbejde. Jeg har lært, at det er rigtig 
vigtigt, at jeg har en forståelse for, hvad 

Leif har boet i Bispehaven siden 1. 
november 1995.

Leif er formand for afdelingsbesty-
relsen i Bispehaven og medlem af 
Østjysk Boligs organisationsbesty-
relse.

Leif er 63 år og opvokset på Fyn.

Leif er uddannet biokemiker, men 
han arbejder med beskæftigelse 
i Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering.

OM LEIF:

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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Leifs store engagement i afdelings- og organisationsbestyrel-
serne betyder, at han er til møde i gennemsnit tre gange om 
ugen.

andet. Desuden giver det også en mere repræsentativ 
bestyrelse, siger Leif – Bispehavens cirka 2.300 bebo-
ere kommer fra knap 70 forskellige lande.

Mere politisk 
Efter nogle år i afdelingsbestyrelsen fik Leif smag for 
organisationsbestyrelsesarbejdet.

– Det er jo nogle helt andre rammer end i afdelingsbe-
styrelsen. Det er et mere politisk arbejde på et mere 
overordnet niveau. Her skal vi jo tage vare på alle Øst-
jysk Boligs 39 afdelinger, forklarer han.

– Her handler det for eksempel om nyt byggeri, nye 
lejeformer, og om boligorganisationens udvikling i det 
hele taget, siger han.

Rendt over ende 
Det er ikke altid smooth sailing at være afdelingsbesty-

relsesformand i en afdeling som Bispehaven. Lige i tiden 
er der ret mange udfordringer i afdelingen.

– Vi er jo i gang med en meget stor Tryghedsrenovering, 
som er rigtig spændende at være en del af. Men nu er vi 
blevet rendt over ende af en ghettoplan, som for os be-
boere er helt uforståelig. Forhåbentlig kommer den ikke 
til at spænde ben for alt det gode, Tryghedsrenoverin-
gen fører med sig, og forhåbentlig kommer der snart en 
afklaring på, hvad der præcist skal ske i afdelingen, så vi 
ikke skal leve i uvished alt for længe, slutter han.
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OPSLAGSTAVLEN

EJENDOMSSERVICETEKNIKERNES BASE I RY 

Efter at Østjysk Boligs kontor på Kildebjerg er lukket, har vi 
fundet en ny base til vores ejendomsserviceteknikere i Ry. 
Den nye base er i Afdeling 85 – Moselunden. 

Der er ikke kontortid på kontoret her, så I beboere vil forment-
lig mest stifte bekendtskab med postkassen uden for kontoret, 
da det er her, I skal aflevere nøgler i forbindelse med, at der 
skal udføres arbejde i jeres lejemål og den slags.

Det er også i Moselunden – i afdelingens fælleshus – nogle 
af de afdelinger, der før har holdt afdelingsmøde i Kildebjerg 
Erhvervshus, fremover skal holde afdelingsmøde.

ÅRETS NABO 2018 
 
I decemberbladet skal vi for tredje 
gang have kåret Årets Nabo i Østjysk 
Bolig. Du må gerne, allerede nu, 
begynde at overveje, om der mon 
bor nogen i din afdeling, som kunne 
fortjene den ærefulde titel.

Hvis du har en supergod nabo, så 
skriv en mail til vih@ojba.dk. Du kan 
også ringe på 28 58 25 38.

STIL ET GODT FORSLAG  
TIL AFDELINGSMØDET 
 
I slutningen af august og i september 
afholdes de ordinære afdelingsmøder i 
alle Østjysk Boligs afdelinger. 

På vores hjemmeside lavede vi for et 
par år siden en guide til at stille et godt 
forslag til afdelingsmødet. Denne guide 
gælder stadig og du finder den her.

BISPEHAVENS RESSOURCEGRUPPE 
INVITEREDE TIL FÆLLESMØDE 
 
Den 13. juni havde Ressourcegruppen 
i Bispehaven – en gruppe, der blandt 
andet har til formål at bygge bro mellem 
Bispehaven og resten af Hasle – inviteret 
fagpersoner og beboere til et fælles-
møde, hvor blandt andet civilsamfundets 
rolle i Bispehaven skulle debatteres. 

Det var en rigtig god aften med god 
stemning og mange gode debatter om 
Bispehavens fortid, politiets rolle i afdelin-
gen, gode aktiviteter og så videre. 

http://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/stil-et-godt-forslag-til-afdelingsmoedet?PID=5875&M=NewsV2&Action=1
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MGP I BISPEHAVEN 

Hvert år afholder den boligsociale indsats i Bispehaven 
MGP for afdelingens børn, og hvert år er det et tilløbs-
stykke. I år var selvfølgelig ingen undtagelse, da syv 
solister og grupper stillede op i håb om at vinde den 
store ære.

Der var slushice, popcorn, glade unger, god stemning, 
flot lys, god lyd, og selvfølgelig masser af hep i Trivsels-
huset under showet. Det var syv rigtig gode deltagere, 
der dystede om sejren, og i sidste ende blev det pige-
bandet J.K.A.Z, der løb af med den for næsen af Zaina 
& Abdi (nederst i billedet herover), der fik en flot anden-
plads. Alle deltagere i showet fik desuden biografbilletter 
og skal på en fælles MGP-biograftur.
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MØDRE OG BØRN 
FRA BISPEHAVEN 
HAR VÆRET PÅ LEJR

 
I starten af 

maj, i det flotte-
ste solskinsvejr, var ni 

mødre og 32 børn mellem 
0 og 14 år fra Bispehaven 

på lejr. 

Gruppen boede i en lille by, 
Junget, ved Limfjorden. 
Her spiste, badede og 

hyggede de sig.


