
BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

VORES BLAD

ARTIKEL SIDE 4-5:
Fællesskabet i højsædet  
til afdelingsmøde i afd. 20 
 
ARTIKEL SIDE 9:
Masser af ja'er i afd. 85

PORTRÆT SIDE 12-13:
Mød Østjysk Boligs telefonstemme

ALLE AFDELINGER  
HAR HOLDT 
AFDELINGSMØDER

TEMA: AFDELINGSMØDER

Artikler / Reportager / Billeder / Info / NyhederOKTOBER 2018  #37

SIDE 4-10



2

VORES BLAD — OKTOBER 2018

BEBOERDEMOKRATI I PRAKSIS 
 
September er overstået, og det er årets afdelingsmøder i Østjysk 
Bolig dermed også. For mange af os i Østjysk Bolig er september en 
travl måned, men det er også en god måned. Vi kommer ud og mø-
der en masse af vores beboere, og vi bliver mindet om, at der i hver 
af vores 2.839 lejemål bor et menneske eller en familie, som vores 
arbejde har en betydning for.

I år har mange af vores afdelinger fået en afdelingsbestyrelse. Også 
flere af de afdelinger, der ellers ikke plejer at kunne samle en sådan. 
Måske skyldes det, at organisationsbestyrelsen fra i år har valgt, at 
afdelingerne ikke kan vælge det, vi tidligere har kaldt en kontaktper-
son - en beboer, der varetager kommunikationen med Østjysk Bolig, 
fordi det ikke har været muligt at samle en hel bestyrelse. Hvad det 
end skyldes, så er vi i hvert fald glade for det. For os er det nemlig 
vigtigt, at I beboere selv har indflydelse på, hvordan tingene foregår 
i jeres afdelinger, så vi ikke er nødt til at tage beslutninger på jeres 
vegne.

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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I år har mange af vores 
afdelinger fået en afde-
lingsbestyrelse. Også flere 
af de afdelinger, der ellers 
ikke plejer at kunne samle 
en sådan.
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ÅRETS NABO
For tredje år i træk skal vi have kåret 
Årets Nabo i Østjysk Bolig. Der er gode 
præmier på højkant!

HVAD BETYDER DET?
Bliv klogere på beboerdemokratiet og 
opbygningen af organisationen i Østjysk 
Bolig.

SIDESIDE

AFDELINGSMØDER 
Kom med til fem af de afdelings-
møder, der har været afholdt i 
løbet af august/september.

SIDE

4-10
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FÆLLESSKABET ER PÅ RETTE 
SPOR I STORBYLANDSBYEN 

Vibeke Thiim Harder

Afdelingsmødet i Afdeling 20 – 
Marienlystvangen – bedre kendt 
som Storbylandsbyen – viste, at 
afdelingen stadig har fællesskabs-
tanken i højsædet.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

Den 10. september mødte beboere fra 
hele 24 ud af Marienlystvangens 40 
boliger op til det årlige afdelingsmøde. 
På programmet var der blandt andet 
forslag, der kunne give en huslejestig-
ning, og forslag, der kunne have store 
personlige konsekvenser. 

Storbylandsbyen stod færdig i 2014, og 
ideen med projektet har hele tiden været 
meget social – man skal i fællesskab 
tage et ansvar for, at afdelingen fungerer 
for alle 40 husstande. Der er desuden 
en social vicevært tilknyttet afdelingen, 
som hjælper med at sætte aktiviteter i 
gang og følger op på beboere, der har 
behov for det.
 
Fællesskabet har den seneste tid været 
igennem en del udfordringer, men årets 
afdelingsmøde slog fast, at der skal 
være plads til alle i den lille landsby.
 
Vaskeri og campingvogne
Et af forslagene på aftenens møde 
gik på, at der skal etableres betalings-
vaskeri, så dem, der har købt egne 
maskiner, ikke længere skal være med 
til at finansiere, at andre beboere vasker 

i fællesvaskeriet. Vaskeriet blev et 
symbol på fællesskabstanken, hvor de 
ressourcestærke er med til at tage vare 
på de mindre ressourcestærke, og det 
gav en del debat blandt de fremmødte.

– Jeg kom hertil med de fineste idealer, 
men jeg synes, det har vist sig, at 
mange nyder uden at yde, sagde en 
beboer blandt andet.

Efter en del snak om vigtigheden af 
at passe på hinanden, hvor flere med 
egne maskiner også gav udtryk for, at 
de synes, det skulle fortsætte, som det 
var, endte det med, at forslaget ikke 
blev vedtaget. 

Også emnet campingvogne gav debat 
rundt om bordet. Skal man forbyde par-
kering af campingvogne i afdelingen, 
fordi det ifølge nogle beboere ser grimt 
ud, eller skal man være rummelig nok 
til at acceptere, at en campingvogn for 
andre beboere kan betyde alt fra ekstra 
plads til børnene til en redningskrans, 
hvis alt skulle gå galt? 

– Når vi nu snakker om, hvad der 

er pænt og ikke er pænt, så kan jeg 
godt blive lidt bekymret for, hvornår vi 
begynder at beskæftige os med vores 
haver. Skal vi så også til at bestemme, 
hvordan der skal se ud i dem?, undrede 
en beboer sig.

Efter en lang debat, nåede de frem-
mødte frem til, at campingvognene 
skulle have lov til at blive i afdelingen. 

Fuldtallig bestyrelse
Som symbol på, at en lidt svær tid i 
afdelingen er på vej mod noget bedre, 
blev der valgt en helt ny fuldtallig 
bestyrelse ind, efter at afdelingen i en 
periode har været uden bestyrelse. 

De fem bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter er nu klar til at tage fat på 
at gøre afdelingen til et endnu bedre 
sted at bo.
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De syv forslag, der blev behandlet på mødet:
Forslag nr. 1: Etablering af petanquebane
Forslag nr. 2: Betalingsvaskeri
Forslag nr. 3: Vikar for social vicevært
Forslag nr. 4: Parkering af lastbiler og campingvogne
Forsalg nr. 5: Udlejning af fælleshuset
Forsalg nr. 6: Tilbygning til hus
Forslag nr. 7: Bygning af gæstehus

Fakta om Afdeling 20 – Marienlystvangen:
Tæt ved Aarhus Universitetshospital i Skejby ligger Marienlystvangen i 
landlige omgivelser. Afdelingen består af 40 rækkehuse – 5 på 50 kvm 
og 35 på 40 kvm. Afdelingen, som i daglig tale kaldes Storbylandsbyen, 
er speciel ved, at den består af 20 beboere, som er henvist af kommu-
nen, og 20 beboere fra vores normale venteliste. Beboerne, der er hen-
vist af kommunen, har tidligere haft problemer med hjemløshed, har en 
psykisk sygdom eller lignende. Det er vigtigt for afdelingen, at beboerne 
har lyst til at engagere sig i afdelingens gode fællesskab.
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NEDRIVNINGER I FOKUS PÅ 
AFDELINGSMØDET I BISPEHAVEN

Vibeke Thiim Harder

Naturligt nok kom årets afdelings-
møde i Bispehaven til at handle 
om det, der pt. er i alle Bispe-
haven-beboeres tanker; nemlig 
ghettoplan og nedrivninger.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

Den 24. september blev årets sidste 
afdelingsmøde i Østjysk Bolig afholdt. 
Og det var det største af møderne, der 
var gemt til sidst – i organisationens 
største afdeling og med flest fremmødte 
beboere. 

Hele 108 husstande var mødt op til 
årets afdelingsmøde, men de fleste af 
dem var ikke kommet for at høre om 
næste års budget eller for at få en plads 
i afdelingsbestyrelsen. De fleste var 
kommet, fordi de håbede på, at de ville 
blive lidt klogere på, hvad der foregår i 
forhold til regeringens og kommunens 
snak om ghettoplaner og nedrivninger.

Da Leif Scherrebeck, afdelingsbesty-
relsens formand, havde sagt et par ord 
om afdelingsbestyrelsens årsberetning, 
gav han ordet videre til Østjysk Boligs 
direktør, Allan Søstrøm.

Mangler økonomi
– Da jeg hørte statsministerens nyt-
årstale, blev jeg bekymret. I 2030 skal 
der ikke være flere ghettoer tilbage i 
Danmark, blev der blandt andet sagt, 
startede direktøren ud.

– I Aarhus har man så skyndt sig at 
tage en hurtig beslutning. Der skal rives 
blokke ned i både Bispehaven og Gel-
lerupparken. Lad mig slå fast med det 
samme: Alle i Østjysk Boligs organisa-
tionsbestyrelse er imod denne beslut-

ning!, fortalte han.

– Der er flere problemer i denne plan. 
Blandt andet at beboerdemokratiet 
bliver sat ud af spil, men det største 
problem er, at ingen kan svare på, 
hvordan økonomien i planen skal hæn-
ge sammen. For det er en dyr plan, og 
jeg kan slet ikke se, hvor de milliarder, 
denne plan vil koste, skal komme fra. 
Derfor er jeg også forholdsvis rolig lige 
nu. Der kommer i hvert fald ikke nogle 
bulldozere de første år. I skal vide, at 
vi i Østjysk Bolig bakker 100 procent 
op om jer!, sluttede han af.

Beboerne alle imod nedrivninger
Der var stillet ét enkelt forslag til mødet 
– ét, der netop viser, hvordan bebo-
erdemokratiet er sat ud af spil med 
denne her ghettoplan. Forslaget lød 
nemlig: ’Nej til nedrivninger af blokke 
og beboeres hjem – vi må i fællesskab 
kunne finde en anden løsning.’ 

Mødets ordstyrer forklarede, at be-
boerne ikke kan stemme om nedriv-
ningerne – det er nemlig ude af deres 
hænder. Han syntes dog, det var en 
god idé at lave en slags tilkendegivelse 
af beboernes holdning til planen. Og 
resultatet her blev, at alle fremmødte 
beboere tilkendegav, at de var imod 
nedrivninger af blokke.

Flere beboere gav udtryk for, at de 

syntes, det var rart at høre, at 
Østjysk Bolig heller ikke går ind for 
nedrivninger, og det beroligede dem 
lidt at få en orientering af direktøren.

Nyt ansigt i bestyrelsen
Da nedrivningssnakken var færdig 
og budgettet for næste år var blevet 
godkendt, var det tid til valg til afde-
lingsbestyrelsen. Leif Scherrebeck 
fik, uden modkandidater, to år mere 
som formand. 

Til gengæld var der kampvalg om de 
resterende ledige bestyrelsesposter. 
Der var tre poster og seks kandida-
ter. To kandidater på genvalg kom 
ind for to år mere, og så fik besty-
relsen et nyt ansigt, nemlig Nasrin 
Ali, som fik store klapsalver for sin 
salgstale.
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Der blev ikke kun talt om nedrivninger på 
årets afdelingsmøde. Også den igangvæ-
rende Tryghedsrenovering blev vendt.

Leif Scherrebeck har været medlem af afdelingsbe-
styrelsen i Bispehaven i 23 år. I år blev han endnu 

engang genvalgt som formand for to år mere.

Hele 108 ud af de i alt 870 
husstande var mødt op til årets 
afdelingsmøde. Til sammenlig-
ning var der til sidste års møde 
62 husstande til stede.
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MASSER AF AFSTEMNING  
PÅ ISAGERVEJ

Vibeke Thiim Harder

Torsdag den 13. september mødtes en 
flok beboere om de flotte nye borde i 
Afdeling 78’s gildesal. Her fik de knap 
to timer til at gå med afstemninger om 
blandt andet placering af afdelingens 
juletræ og etablering af vejbump. Som 
beboerne påpegede, så bliver der tit 
kørt hurtigt på den lille vej foran de to 
blokke, der udgør afdelingen. Og det 
er utrygt for især afdelingens børn. 
Det blev da også næsten enstemmigt 
besluttet, at der skal opsættes vejbump 

foran den første blok – så får det 
forhåbentlig bilister til at lette foden en 
smule fra speederen. 

På aftenens program var der også en 
del beplantning. Afdelingens bestyrelse 
havde stillet nogle forslag om både 
fjernelse af gammel beplantning og 
plantning af ny. Et par fyrretræer, der 
skygger for en lejlighed i den ene blok, 
må lade livet efter aftenens afstem-
ninger, men resten af forslagene blev 
forkastet.

Vinduespudsning til debat 
Efter en gennemgang af afdelingens 
budget og et valg til afdelingsbesty-
relsen, som blev en suppleant rigere, 
kom vi til eventuelt, hvor der, som 
sædvanligt, var en del spørgsmål og 
kommentarer på programmet. 

En kommentar, der går igen år efter år, 

er, at vinduespudsningen er under 
al kritik. 
 
Afdelingen får pudset vinduer fire 
gange om året, og det bliver gjort 
ved spuling med kalkfrit vand. 
Selvom det er afdelingsmødet, 
der har vedtaget, at det er sådan 
det skal foregå, så er der alligevel 
stor utilfredshed med metoden, da 
beboerne ikke mener, vinduerne 
bliver rene. Ofte er der derfor på 
afdelingsmødet blevet foreslået, at 
det i stedet skal gøres med hånd-
pudsning, men når forslaget skal til 
afstemning, og beboerne kan se, at 
håndpudsning er tre gange dyrere 
end spuling, så bliver forslaget 
nedstemt. 

Det bliver spændende at se, om 
der igen i 2019 er vinduespudsning 
på dagsordenen. 

Der var blandt andet syv forslag 
på programmet, da beboere fra 17 
husstande i Østjysk Boligs største 
afdeling i Ry, Afdeling 78 – Isager-
vej, mødtes til årets afdelingsmø-
de. En gammel kending dukkede 
også op – der tales nemlig hvert år 
en del om vinduespudsning.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA
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MOSELUNDEN HAVDE  
JA-HATTEN PÅ

Vibeke Thiim Harder

Skal vi have lov til at fodre fugle? Ja tak! 
Skal vi tillade, at man kan opføre skur i 
sin have? Ja, det skal vi da i hvert fald 
arbejde videre med. Skal vi fjerne det 
gamle legestativ? Ja! Skal vi omlægge 
klunserummet til værksted? Ja da! Skal 
vi beskære det store træ, der hænger 
ind over p-pladsen? Jep! Og skal vi 
ikke også give den gamle husorden en 
ordentlig overhaling? Jo, lad os da lige 
få den med også. 

Der var rigtig mange ja’er i Afdeling 
85 – Moselunden i Ry, da de den 18. 
september mødtes til det årlige afde-
lingsmøde. Men der var nu én ting, der 
ikke faldt i god jord hos de 17 frem-

mødte husstande, og det var, at der i 
år var kage i stedet for smørrebrød på 
programmet.
 
– Det er første gang i 29 år, der ikke 
er smørrebrød til et afdelingsmøde!, 
udbrød én af de fremmødte oprørt. 
Og det skulle blive nævnt flere gange 
i løbet af aftenens møde – selvom der 
nu også svandt af den hjemmebagte 
æblekage.
 
17 ud af 55
Hele otte forslag skulle afdelingen 
igennem på afdelingsmødet, som 
også strakte sig over næsten 3,5 time. 
Mand Kejser, formand for afdelingens 
bestyrelse, havde fået dirigenttjansen 
og skulle derfor lede de fremmødte 
gennem afstemninger, gennemgang af 
budget og valg til afdelingsbestyrelsen.

– Jeg synes, vi bliver færre og færre 
for hvert år, konstaterede han, da han 
åbnede mødet. 17 ud af 55 husstande 

var mødt op til mødet.
 
– Det er fordi, der ikke er smørre-
brød!, lød det kækt fra en af bebo-
erne.

Der var gode, fyldige debatter til 
hvert af de otte forslag, og det var 
dem, der fyldte mest i de 3,5 time. 
Blandt andet blev der taget gode 
snakke om opførelse af cykelskure 
og opdatering af husordenen. De 
fremmødte havde tydeligvis sat sig 
godt ind i forslagene, inden de kom, 
og det gjorde det muligt at få en rigtig 
god debat om emnerne, inden der 
blev stemt om dem. Det var også 
tydeligt, at det var en velforberedt 
afdelingsbestyrelse, der ledte mødet, 
og det gjorde også programmet nem-
mere at komme igennem.

Og mon ikke, der er smørrebrød 
på bordene til næste års afdelings-
møde…?

Afdeling 85 – Moselunden i Ry var 
den afdeling i Østjysk Bolig med 
flest forslag på programmet i 2018. 
De fremmødte stemte ja til stort 
set dem alle.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

Mads Kejser havde to kasketter på til årets møde – han var  
både afdelingsbestyrelsesformand og dirigent.



10

VORES BLAD — OKTOBER 2018

– Skal vi lige stemme om, om det er ok, at vi stemmer om 
ændringsforslaget i stedet? Stemmesedlerne var i vejret en del 
gange i den grundige ungdomsafdeling.

– Det er fantastisk med så mange forslag. En afdelingsbesty-
relse bliver så glad, når der er nogle, der har lyst til at enga-
gere sig, sagde Mette Liere Johansen (stående) blandt andet, 
da de seks forslag skulle debatteres.

EN ENGAGERET OG  
INITIATIVRIG UNG AFDELING

Vibeke Thiim Harder

Tirsdag den 11. september mødte hele 22 ud af 50 
husstande op til afdelingsmøde i Østjysk Boligs nyeste 
afdeling, Afdeling 26 – Ryhaven i det vestlige Aarhus.

I slutningen af 2017 stod de sidste af de 50 nye ung-
domsboliger i Ryhaven i Aarhus V færdige til indflytning. 
Lejlighederne er 50 kvadratmeter store, og i de fleste af 
dem bor der par. Rigtig mange af disse unge par var den 
11. september mødt op til afdelingsmøde. Formentlig var 
én af årsagerne til det store fremmøde, at der var nogle 
forholdsvis dyre forslag på programmet – blandt andet 
solafskærmning, der ville give en huslejestigning på 620 
kr. pr. måned. Men en anden årsag er også, at de unge 
mennesker er en både engageret og initiativrig flok.

Kompetent bestyrelse
Mette Liere Johansen er formand for afdelingens besty-
relse, og selvom det er en ung afdeling og bestyrelses-
medlemmerne alle er forholdsvis grønne udi beboerdemo-
kratiets verden, så tog Mette og resten af bestyrelsen sig 
grundigt og kompetent af afdelingsmødets program. 

– Jeg håber, det er ok, at jeg har udnævnt mig selv til diri-
gent, startede Mette ud med at spørge forsamlingen – og 
da ingen kom med indsigelser, styrede hun den gennem 
beretning, forslag og valg. Kun budgettet havde bestyrel-
sen bedt Østjysk Bolig om hjælp til at fremlægge.

Stort engagement
De forslag på dagsordenen, der gave huslejestigninger, 
fik de 22 fremmødte husstande nedstemt. Blandt an-
det solskærme og låger til cykelskure. Men fordi, der er 
store problemer med cykeltyveri i afdelingen, besluttede 
forsamlingen, at den nye afdelingsbestyrelse skal se på 
at bruge penge fra afdelingens reguleringskonto til at op-
sætte cykelholdere, som man kan låse sin cykel fast til.

Da der skulle vælges et par nye medlemmer til afdelings-
bestyrelsen, fik de gamle bestyrelsesmedlemmer lejlighed 
til at fortælle, hvad der er fedt ved bestyrelsesarbejdet.

– Vi har det virkelig hyggeligt sammen. Det er en rigtig 
god mulighed for at lære hinanden at kende og så er det 
også godt at kunne følge lidt med i, hvad der sker i afde-
lingen, sagde et af medlemmerne. 

Med de ord blev bestyrelsesposterne ret hurtigt fyldt op, 
og da der blev efterspurgt medlemmer til aktivitetsudval-
get, der er ved at komme godt i gang med planlægning af 
aktiviteter, fløj der også hurtigt en flok hænder i vejret.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA
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Repræsentantskabet – altså repræsentanter fra alle Østjysk Boligs afdelinger – er 
øverste myndighed i organisationen.

HVAD BETYDER DET?
 
  BEBOERDEMOKRATI

Beboerdemokratiet er grundstenen i 
det almene boligbyggeri i Danmark. Det 
er en helt unik styreform, der giver dig 
som beboer indflydelse på rigtig mange 
ting – blandt andet din afdelings budget 
og dermed din egen husleje.

Afdelingsbestyrelser og  
afdelingsmøder
De afdelingsmøder, du netop har læst 
om, er en del af beboerdemokratiet.En 
gang om året mødes beboerne i alle 
Østjysk Boligs 39 afdelinger til ordi-
nært afdelingsmøde. Det er her, vigtige 

beslutninger omkring afdelingens drift 
tages. Det er også her, der vælges 
medlemmer til afdelingsbestyrelserne.

Repræsentantskabet
Den øverste myndighed i Østjysk Bolig 
er repræsentantskabet. Hver afdeling 
vælger et antal medlemmer til repræ-
sentantskabet, som to gange om året 
mødes og godkender selskabets regn-
skaber, vælger medlemmer til organisa-
tionsbestyrelsen, og tager andre vigtige 
beslutninger.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen varetager 
den daglige ledelse af organisationen. 
Det gør den blandt andet ved at an-
sætte en direktør, der leder organisatio-
nens administration.

Herunder kan du se, hvordan beboer-
demokratiet i Østjysk Bolig er skruet 
sammen. Som du kan se, er det bebo-
erne der bestemmer – også hvem der 
skal ansættes i administrationen.

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

– MIN HVERDAG ER EN SUCCES, 
NÅR JEG KAN HJÆLPE ANDRE

Hvis du har ringet til Østjysk 
Boligs kontor, så har du garan-
teret også talt med Britta Ha-
gedorn. I halvandet år har hun 
været Østjysk Boligs stemme 
udadtil.

med kunderne, fortæller Britta, der 
nu hver dag har masser af kontakt 
med Østjysk Boligs beboere, og det 
er noget, der passer hende godt. 

– Min hverdag er en succes, når jeg 
kan hjælpe andre. Når jeg har været 
med til at løse en beboers problem, 
så er jeg tilfreds. Jeg har det godt 
med at være den, der tager hånd 
om problemet. I mit job sender jeg 
selvfølgelig tit beboere videre til mine 
kolleger, men jeg sørger for at følge 
problemerne til dørs, fortæller hun.

Frivilligt kreativt arbejde
Selvom Britta savnede at bruge sit 
servicegen, mens hun arbejdede 

Da Britta Hagedorn den 1. april 
2017 startede som receptionist 
i Østjysk Boligs administration, 
havde hun ellers haft oddsene 
imod sig. Der var nemlig langt 
over 200 ansøgere til hendes nye 
stilling. Britta slap igennem nåle-
øjet, og det er hun glad for.

– Inden jeg kom til Østjysk Bolig, 
arbejdede jeg i fire år som pæda-
gogmedhjælper på en institution 
for udviklingshæmmede børn. 
Det var et rigtig spændende job, 
men jeg kom fra en stilling i Ma-
tas, hvor jeg havde været i 20 år, 
og jeg savnede at bruge mit ser-
vicegen – jeg savnede kontakten 

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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Britta Hagedorn er 46 år og har arbejdet som receptionist i Østjysk Bolig siden 1. april 2017. 

Britta bor i Voel ved Silkeborg med sin mand, Peter, der arbejder med at klargøre biler til salg, og deres 
datter, Caroline på 12 år. De har også en hund.

Deres hus ligger på landet – for enden af grusvejen, som Britta siger – og på sådan et landsted er der 
altid noget at give sig til. Heldigvis er familien udemennesker, der nyder at passe både hus og have.

Caroline er skøjteløber, og derfor er Britta også at finde i en skøjtehal to-tre gange om ugen.

som pædagogmedhjælper, så havde hun 
alligevel svært ved at give helt slip på de 
børn, hun arbejdede med. Derfor er hun 
også stadig frivillig på institutionen, hvor 
hun hver anden uge laver kreative aktivi-
teter med børnene, der blandt andet ikke 
har noget sprog.

– Jeg elsker at være kreativ og jeg elsker 
at arbejde med mennesker, og arbejdet 
med børnene er bare noget helt specielt. 
Det har taget mig tid at lære dem at 
kende; det er jo svært, når de ikke har 
sprog, og nu, hvor jeg kender dem godt, 
giver det mig rigtig meget at være sam-
men med dem, siger hun.

OM BRITTA:
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OPSLAGSTAVLEN
ELSE TAKKER AF SOM FORMAND

De seneste 19 år har formanden for Østjysk Boligs organisationsbesty-
relse heddet Else Christensen. Else har rundet de 70 år, og fra og med 
repræsentantskabsmødet den 31. oktober har hun valgt at takke af.

Katja Hillers, næstformand i organisationsbestyrelsen, har skrevet føl-
gende om Else:

"Som næstformand i Østjysk Boligs organisationsbestyrelse vil jeg gerne, 
på vegne af hele bestyrelsen, sige Else et stort tak for den kæmpe ind-
sats, hun igennem de seneste mange år har gjort for Østjysk Bolig.  

Else har blandt andet stået ved rorpinden, da Boligselskabet Præsteha-
ven og Ry Andelsboligforening slog pjalterne sammen. Hun har altid haft 
en god fornemmelse for, hvad der var bedst for organisationen, og hun 
har på grundig og kyndig vis styret den igennem nybyggerier, ghettolister 
og organisationsplaner. 
 
I de fem år, jeg har haft en plads i organisationsbestyrelsen, har Else 
desuden været en stærk støtte, der har bidraget med stor viden på det 
almene område. Det betyder rigtig meget at have en formand, som kan 
vise vejen. 
 
Tak for indsatsen, Else – og rigtig god vind fremover!"

HVORDAN GÅR DET MED TRYGHEDSRENOVERINGEN? 
 
I Bispehaven i Aarhus V er Tryghedsrenoveringen stadig i 
gang. Håndværkerne er godt i gang med at færdiggøre det 
første gårdrum, og samtidig er de ved at være fædige med 
nedbrydningen i et af de andre gårdrum.

Tryghedsrenoveringen har fået sin egen hjemmeside, hvor 
beboere og andre interesserede kan følge med i renoveringen 
– du finder den på www.tryghedibispehaven.dk.

BISPEHAVENS BØRN BYGGEDE  
HULER OG LÆRTE OM ARKITEKTUR 

I den sidste uge af skolernes sommerferie blev 
der afholdt en arkitekturworkshop i Bispehaven 
i Aarhus V. Workshoppen var for børn, og den 
handlede om at finde sine kreative evner frem.

I Arkitekturcontaineren lærte børnene om arki-
tektur og byplanlægning i børnehøjde – blandt 
andet ved at bygge huler. 

Containeren skulle blandt andet være med til 
at sætte fokus på de mange kreative fritidsak-
tiviteter, man kan finde i Aarhus – og som man 
i mange tilfælde kan få Fritidspas til. Fritidspas 
kan du læse lidt mere om på næste side.

http://www.tryghedibispehaven.dk
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MUSTAFA OG RENATA  
- ÅRETS NABOER 2016

ANITA (TH.) 

- ÅRETS NABO 2017
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HAR DU  
ÅRETS NABO 2018? GODE PRÆMIER!

 
Årets Nabo vinder et SuperGave-
kort på 500 kr., som kan bruges 

mange forskellige steder.
 

Den, der nominerer Årets Nabo, 
vinder to biografbilletter.

Østjysk Bolig kårer hvert år Årets Nabo. 

Har du en god nabo? Én, der altid er klar 

med et stort hej, en deciliter sukker el-

ler en kop kaffe? Eller én, der gør en stor 

indsats for beboerdemokratiet eller fælles-

skabet i afdelingen? Så hører vi gerne fra 

dig! Send en mail til vih@ojba.dk eller ring 

til 28 58 25 38.


