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INDLEDNING

Velkommen til Østjysk Boligs målsætningsprogram. Det er lovpligtigt for
enhver boligorganisation at have et
målsætningsprogram, og for os er det
desuden et vigtigt arbejdsredskab,
som vi løbende måler os op imod og
arbejder efter.
Det første målsætningsprogram for
Østjysk Bolig, som dengang hed
Boligselskabet Præstehaven, blev
udarbejdet i 1998, og heri var det et
erklæret mål at holde målsætningsdebatten i gang. Derfor reviderer vi
målsætningsprogrammet hvert andet
år.
God læselyst!
Organisationsbestyrelsen
i Østjysk Bolig
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OPGAVEN
Østjysk Boligs opgave er at bygge, vedligeholde,
drive og administrere almene boliger og hertil knyttet virksomhed.
Vi i Østjysk Bolig lægger særlig vægt på:
►►

at bygge almene boliger, der er attraktive for
alle samfundsgrupper.

►►

at skabe tryghed og trivsel i alle vores afdelinger – store som små.

►►

at give beboere og boligsøgende god service
og en god oplevelse, hver gang de er i kon-		
takt med os.

►►

at højne forståelsen for og interessen for be boerdemokratiet – så vi altid har velorientere
de og velfungerende afdelingsbestyrelser.

►►

at bygge bæredygtigt og energirigtigt – både
når vi bygger nyt og når vi renoverer eksisterende.

►►

at effektivisere vores drift, så vi altid sørger 		
for, at huslejen er så lav som muligt for vores
beboere.
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VÆRDIERNE
I Østjysk Bolig arbejder vi ud fra grundværdierne:
►►
►►
►►
►►

udvikling
engagement
dialog
ansvarlighed

Vi tror på, at almene boliger er og skal være den
bedste og mest fleksible dækning af boligbehov
over et livsforløb og dets omskifteligheder. Man
skal kunne se sig selv bo hos os i alle livets faser.

Vi ønsker, at beboerdemokratiet markerer sin
indflydelse både internt (i afdelingerne og i boligorganisationerne) og eksternt (i den almene boligbevægelse, i kommunale samarbejdsrelationer og
i boligpolitiske fora).
Derfor ønsker vi fokus og forbedring på følgende
indsatsområder:

BEBOERDEMOKRATI

KOMMUNIKATION

MANGFOLDIGE BOLIGTILBUD

BÆREDYGTIGHED

PERSONALEPOLITIK
BYGGERI OG RENOVERING
DRIFTS- OG ADMINISTRATIV SERVICE
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							 BEBOER
I en boligorganisation er det beboerdemokratiet, der bestemmer – derfor er det vigtigt, at vi engagerer beboerne i det.

Vi kan blandt andet gøre følgende for at
sikre, at beboerne tager beboerdemokratiet
til sig:

Beboerdemokraterne giver os deres engagement, og som tak skal vi give dem frihed
og medbestemmelse.

►► Sørge for, at afdelingsbestyrelserne kender deres afdelinger godt. De opfordres til at deltage aktivt i de årlige markvandringer og budgetmøder, så de altid er godt informeret om
kommende tiltag i afdelingen.
►► Være bedre til at inddrage beboerne aktivt i afdelingernes budgetter.
►► Klæde afdelingerne på til at være så selvkørende som muligt i forhold til afdelingsmøder.
►► Opfordre afdelingsbestyrelserne til at udarbejde en velkomstfolder til nye beboere, der
sikrer, at alle tilflyttere orienteres om beboerdemokratiet på en hensigtsmæssig måde.
►► Opfordre afdelingsbestyrelserne til at arbejde aktivt på at informere beboerne om, hvordan deres adfærd og vaner har stor indflydelse på afdelingens miljø, vedligeholdelse og
standard – og dermed også på huslejen.
►► Sørge for, at husordner og andre regler ajourføres i takt med udviklingen. Afdelingsbestyrelsen opfordres til løbende at stille forslag til afdelingsmødet til revidering af husordenen
og til at informere beboerne om relevante ændringer.
►► Organisationsbestyrelsen skal tage initiativ til et samarbejde med afdelingsbestyrelserne
om modernisering af afdelingsmødernes afvikling – for eksempel med digital afstemning
– samt udbredelse af forståelse for mødernes indhold.
►► Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne skal på en årlig repræsentantskabsdag debattere væsentlige boligpolitiske spørgsmål på grundlag af kvalificerede oplæg.
►► De beboerdemokratiske fællesskaber i almene boligafdelinger bør anerkendes som
foreninger, der på linje med det øvrige foreningsliv i samfundet er berettiget til støtte fra
kommunale tilskudsordninger og puljer.

RDEMOKRATIET
Vi skal derudover opfordre afdelingsbestyrelserne til at overveje sammenlægning
med andre afdelinger, der hvor det kan give

mening i forhold til for eksempel beboerdemokratiets udvikling og overlevelse.

KOMMUNIKATION
Vi i Østjysk Bolig skal kommunikere godt
og fyldestgørende – internt (med beboere
og medarbejdere) såvel som eksternt (med
samarbejdspartnere og andre interessenter).
Internt skal organisationen have fokus på
god formidling omkring ting, der har betydning for medarbejdernes og beboernes
nærmiljø og hverdag – renoveringer, nybyggerier, servicetilbud, rettigheder, pligter og
så videre.

Desuden skal organisationens medarbejdere altid føle sig velinformeret om, hvad der
foregår i alle afdelinger.
Vi skal sikre os, at alle skrivelser, der sendes ud til beboere, er velskrevne, utvetydige, korrekte og udsendt i god tid, så beboerne altid føler sig velinformeret i forhold til,
hvad der foregår i deres afdelinger. Vi skal
desuden sørge for, at vores hjemmeside er
up to date og lettilgængelig.
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NEN

Eksternt skal organisationen arbejde på at
gøre navnet Østjysk Bolig mere kendt i Aarhus, Skanderborg, Ry og omegn – blandt
for eksempel lokalpolitikere, potentielle
kommende beboere og andre boligorganisationer.
Vi skal være kendt for de ting, vi er bedst
til – for eksempel at bygge fleksible boliger,
at bygge bæredygtigt, at bygge til forskellige
samfunds- og aldersgrupper og så videre.
Vi skal også være synlige i de mere generelle debatter, der har med den almene
boligsektor at gøre – det kunne handle om
sektorens værdier og udvikling – og i andre

relevante debatter; for eksempel om manglen på ungdomsboliger og almene boliger i
landets største byer.
Vi skal løbende kommunikere og samarbejde med vores lokalområders andre aktører
og interessenter, så vi sammen kan skabe
endnu bedre resultater og forhold for vores
beboere.
Endelig skal vi støtte afdelingsbestyrelserne
i deres kommunikation med beboerne, og
opfordre dem til at være gode til at informere om diverse tiltag, arrangementer, beslutninger og så videre.

SERVICEN
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Vi vil være en boligorganisation, der er
kendetegnet ved, at alle beboere og medarbejdere er tilfredse med deres dagligdag.
Trivslen skal være i højsædet, og det stiller
krav til os alle.
Vi kan blandt andet gøre følgende for at højne serviceniveauet i organisationen:
►►

Vi skal sætte vores beboere i centrum. Det betyder, at de ansatte skal levere et højt
serviceniveau til beboerne. De ansatte skal være lydhøre og imødekommende, så
alle, der henvender sig, føler sig godt behandlet. Der skal være gensidig respekt 		
mellem beboerne og de ansatte. Beboerne skal gives en ensartet, men fleksibel, 		
behandling.

►►

Personalet skal løbende videreuddannes og superviseres, så servicen er tidssvarende og optimal. Personalets kompetencer på serviceområdet skal modsvare niveauet for den service, vi ønsker at levere.

►►

Vi skal tilpasse vores drift og organisering, således at beboerne får den bedste service for de færreste midler. Samdrift og effektivisering er nøgleord.

►►

Vi skal løbende blive endnu bedre til at udnytte og udbygge de teknologiske muligheder for kundebetjening.

►►

Organisationen skal løbende udvikles, så det er en attraktiv arbejdsplads med gode
indflydelses- og efteruddannelsesmuligheder.

DET
BOLIGSOCIALE
At være en almen boligorganisation
indebærer et særligt ansvar. Østjysk
Bolig har pligt til at løfte en boligsocial
opgave, og vores hovedmål med det
arbejde er at skabe tryghed i og omkring vores boligområder – store som
små.
Vi kan blandt andet gøre følgende i
den forbindelse:

►►

Vi skal fortsat bygge forskellige bo-		
liger – vi skal både bygge til folk, som
har svært ved at bo andre steder, og 		 ►►
til dem, der gerne vil klare sig mest
muligt selv. Vi skal bygge til alle li-		
vets stadier, og vi skal lave boliger,
der kan tilpasses livets aktuelle be-		
hov.
►►
Vi skal medvirke til at styrke de so-		
ciale netværk og derved forebygge 		
sociale problemers opståen.

derne her har mange års erfaring.

►►

Vi skal samarbejde med kommune og ►►
nærpoliti om de udfordringer, afdelin-		
gerne må stå overfor.

Vi skal lave politiske indlæg og debatter og aktivt indgå i politiske diskussioner om emnet.

►►

I forbindelse med boligsociale proble- ►►
mer og udfordringer i afdelingerne, 		
skal vi bruge den knowhow, Trivselhuset i Bispehaven har, da medarbej-		

Vi skal lægge pres på kommune, regering og folketing med henblik på, at
disse instanser øger deres fokus på 		
området.

►►

Ved at styrke samarbejdet med det 		
lokale erhvervs- og foreningsliv skal
vi skabe mulighed for, at beboerne 		
kan tage aktivt del i det eksisterende 		
foreningsliv.
Vi skal gøre vores beboerhuse til 		
aktiver i lokalområdet og sikre et økonomisk grundlag for at sætte nye projekter i gang.
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MILJØET
Østjysk Bolig ønsker at være kendt som
en miljøbevidst organisation. Vi vil gå foran
som et godt eksempel på miljøområdet og
inspirere vores beboere til at gennemføre
miljøforbedringer.
Miljøhensynet skal i beslutningsprocesser

indgå på lige fod med overvejelser om økonomi, kvalitet og så videre.
Vi ønsker, at alle vores afdelinger bliver vedligeholdt uden brug af sprøjtemidler. Desuden skal der være et minimum af vedligeholdelse ved anlæg af nye udearealer.

ØSTJYSK
ØSTJYSKBOLIGS
BOLIGSMÅLSÆTNINGSPROGRAM
MÅLSÆTNINGSPROGRAM2017						
2017							 17
15

Desuden kan vi gøre følgende for at tage
hensyn til miljøet:
►►
Vi skal reducere affaldsmængden og
styrke genbruget.

►►
Vi skal arbejde mod grønne regnskaber, der synliggør beboernes forbrug af el,
vand og varme.
►►
Vi skal udarbejde beboervejledninger
til miljøvenlig vedligeholdelse af boligen.

Vi ønsker at være en boligorganisation
i kontinuerlig vækst. Væksten tilfører
organisationen dynamik og sikrer, at
vi også i fremtiden kan matche markedets behov.

Væksten kan både ske gennem nybyggeri og ved køb af eksisterende
byggeri og kan for eksempel realiseres
ved hjælp af følgende tiltag:

Men vi skal ikke vækste bare for vækstens skyld. Væksten skal ske med
omtanke, og nye afdelinger skal skabes med henblik på at dække specifikke behov, samfundet har.

►►

Vi skal øge nybyggeriet af almene boliger, og der skal bygges fleksibelt og 		
visionært. Kommende generationers boligbehov og nye typer af beboergrupper skal imødekommes, så boligerne passer til beboerens livscyklus og løbende kan indrettes efter, hvor beboeren er henne i sit boligbehov.

►►

Vi skal være åbne over for nye udvidelsesmuligheder. Den potentielle byggehorisont skal udvides til også at gælde mere perifere områder – herunder områder
uden for Aarhus og Skanderborg kommuner.

►►

Vi skal indgå partnerskaber med henblik på at udvikle boligområder med blandede bolig- og ejerformer. Vi skal opføre, drive og informere om de blandede
boligområder, der kan omfatte både almene boliger, medejerboliger og andelsboliger.

►►

Vi skal samarbejde med kommunen og andre om at etablere støttede boformer,
for eksempel ”skæve huse”, opgangsfælleskaber og bofællesskaber. Det kan
ske både i nybyggeri og ved udlejningsaftaler i eksisterende afdelinger.

VÆKSTEN

►►

Vi skal tilstræbe at etablere netværksboliger, seniorbofælleskaber mm. i såvel
nybyggeri som i eksisterende boligområder.

►►

Vi skal give beboerne mulighed for til- og fravalg af konkrete dele i nybyggeri. I
det hele taget skal vi styrke beboerinddragelsen i byggefasen.

►►

Vi skal ajourføre byggeprogrammer løbende i forhold til krav om funktion, fleksibilitet, fremtidsudsigter, arkitektur, tilgængelighed, økologi og økonomi i overensstemmelse med indsamlede erfaringer.

►►

Altaner, haver og gode udearealer, der kan give liv mellem boligerne, skal prioriteres højt.

►►

Vi skal tilstræbe løbende at finde nye, relevante samarbejdspartnere, som kan
tilføre nye ideer og nytænkning til organisationen.

AFSLUTNING
I en stor og dynamisk organisation som Østjysk Bolig udvikler tingene sig hurtigt. For at
vi kan være på forkant med udviklingen, må
der kontinuerligt være en målsætningsdebat
i gang.
Vi skal løbende holde øje med, hvor langt vi
er i forhold til de ambitioner, vi har for organisationen. Vi skal undersøge sammenhængen
mellem vores mål, vores serviceydelser og
vores ressourcer.
Derfor revideres dette målsætningsprogram
igen i løbet af 3. kvartal 2019.
Organisationsbestyrelsen
i Østjysk Bolig

