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DEN SØDE STRESSEDE JULETID 
 
For en del af os er julen en god tid, hvor vi spiser lækker mad, køber 
gaver til vores kære, og hygger os med hinanden.

Men for mange af os er julen også en stresset tid. En dyr tid, en 
ensom tid eller måske noget, der bare skal overståes. Og det er ær-
gerligt, for lige meget hvad man ellers tror på, så er meningen med 
julen, at den skal være et lyspunkt i den mørke tid.

Skal vi ikke aftale, at i år skal julen ikke handle om, hvem der får flest 
eller størst gaver? Den skal ikke handle om at få indkøbt alle julega-
verne på kortest mulig tid. Den skal ikke handle om lange to do-lister 
og uoverskuelige gøremål.

Julen 2018 skal i stedet handle om ro og hygge, om at købe den helt 
rigtige gave til ens nærmeste – og ikke fordi, den lige kostede det 
rette beløb eller fordi den stod på ønskesedlen, men fordi, den er 
udvalgt med kærlighed om omtanke. Er det ikke sådan, vi gør det?

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! Og rigtig god jul :)

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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Skal vi ikke aftale, at i år skal julen 
ikke handle om, hvem der får flest 
eller størst gaver? Den skal ikke 
handle om at få indkøbt alle jule-
gaverne på kortest mulig tid. Den 
skal ikke handle om lange to do-
lister og uoverskuelige gøremål.
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ØSTJYSK BOLIG HAR FÅET NY  
ORGANISATIONSBESTYRELSESFORMAND
19 år nåede Else Christensen at være formand for 
organisationsbestyrelsen. Den nye formand hed-
der Katja Hillers.

BEBOERNE I BISPEHAVEN  
LAVER OPGANGSHAVER
De første opgange i Bispehaven har 
været til workshop og været med til at 
bestemme, hvordan deres opgangshaver 
skal se ud.

SIDESIDE

JUL 
Få masser af gode ideer til en jul, 
der ikke koster spidsen af en jetja-
ger men stadig er hyggelig.

SIDE

4-7

4 SIDERS 

TEMA
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EN HYGGELIG JUL 
PÅ ET FORNUFTIGT 
BUDGET 

Vibeke Thiim Harder

De fire temasider i dette decembernummer af Vores 
Blad handler om jul. Her kan du finde gode råd om 
julegaver, julemad og tips og tricks til at komme bedst 
muligt igennem højtiden.

Lav hyggekalender i  
stedet for pakkekalender 
I stedet for at skulle købe 24 pakker til hvert 
barn for at være klar til 1. december, så lav 
en hyggekalender. Ungerne vil så gerne 
lave noget sammen med dig, så find 24 små 
sedler frem og skriv ting på, som I godt kan 
lide at lave sammen. 

Der kan for eksempel stå, at I skal drikke 
en kop varm kakao sammen, se en julefilm, 
flette et julehjerte eller pynte juletræet. På 
den måde kommer der fokus på de hygge-
lige, lune stunder i stedet for på de materielle 
goder.

Lav et julebudget
I god tid inden de første julegaver bliver købt, 
skal du have lavet et julebudget. List alle 
udgifter, du har i forbindelse med julen, op. 
Husk alle gaverne, maden, pynten, juletræet, 
mandelgaven – der er mange udgifter at tage 
højde for. Kan du allerede dér se, at budget-
tet løber løbsk, så begynd at overveje, hvor 
der kan skæres ned. 

Skal I for eksempel nøjes med flæskestegen 
i år og spare den dyre and væk? Skal du 
lave aftaler med familiemedlemmer om, at 
I for eksempel kun giver gaver til børnene? 
Eller er der nogen, der kan nøjes med en 
symbolsk gave?
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Alene i julen 
Hvis du kan se frem til en ensom jul, og du i 
virkeligheden hellere vil være sammen med 
andre mennesker, så er der heldigvis masser 
af gode muligheder.

I nogle af Østjysk Boligs afdelinger bliver 
der faktisk afholdt juleaften – for eksempel i 
Afdeling 6 – Bispehaven og i Afdeling 20 – 
Marienlystvangen.

Derudover kan du melde dig som juleven 
hos Røde Kors. Her kan du både invitere dig 
selv hjem til jul hos andre, eller du kan selv 
være julevært. Læs mere på www.rodekors.
dk/jul/julevenner.

Køb julegaver i genbrugsen 
Det er faktisk ikke kun din pengepung, der 
bliver glad, hvis du finder nogle af årets jule-
gaver i en genbrugsbutik. Miljøet sætter også 
stor pris på genbrug. 

Man kan finde rigtig mange fine ting på gen-
brugsbutikkens hylder, og tit kan man knap 
nok se, at de er brugt. At en bog fx har været 
læst en enkelt gang, gør den jo absolut heller 
ikke dårligere.

Køb ind i sidste øjeblik 
De fleste butikker får købt lige rigeligt med 
juleudstyr ind. Derfor sælger de det gerne 
billigt, når de gerne vil af med det sidste. 
Derfor kan du tit være heldig at få en choko-
ladejulekalender til en 10'er, hvis du venter 
til den 1. december, eller en juleand til få 
penge, hvis du venter med at købe den til 
den 23. december. 

Lad ungerne lave julepynten
Hvis der skal stå Royal Copenhagen eller 
Rosendahl på alt julepyntet, så kan julebud-
gettet hurtigt løbe løbsk. 

Invitér i stedet ungerne på varm kakao og 
julestue, lyt til julemusik og lav masser af 
kræmmerhuse, guirlander og julehjerteperle-
plader. Det koster næsten ingenting, og det 
er meget mere hyggeligt end porcelæn, som 
man skal danse forsigtigt om, når der skal 
synges juleaften.

http://www.rodekors.dk/jul/julevenner
http://www.rodekors.dk/jul/julevenner
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Meld klart ud 
Står du med en stram jueløkonomi, så meld 
klart ud til venner og familie. Mon ikke de 
fleste vil kunne forstå det? 

Der er ingen skam i ikke at have råd til den 
helt store juleaften. Der er mange danskere, 
der synes, julen er svær at finde penge til. 
Melder du det ud, så vil de fleste have re-
spekt for, at du handler på det.

EN HYGGELIG JUL 
PÅ ET FORNUFTIGT 
BUDGET 

Lav dine egne brændte mandler 
I små hyggelige julemarkedsboder sælges 
der i december lækre brændte mandler – til 
hampre priser. Men dem kan du sagtens selv 
lave til en brøkdel af prisen.

Du skal bare bruge:
1 kop vand
2 kopper sukker
3 kopper mandler

Hæld alle ingredienserne i en tykbundet 
gryde og tænd for den. Det er vigtigt, at 
varmen fordeler sig jævnt. Rør jævnligt rundt 
i gryden. 

Når vandet fordamper, smuldrer sukkeret, og 
her er det vigtigt at røre godt rundt. Når halv-
delen af sukkeret er begyndt at smelte og 
at ligne karamel, hældes blandingen hurtigt 
over på et stykke bagepapir. Når mandlerne 
er blevet kolde, løsnes de fra hinanden. Og 
voila, lækre hjemmelavede brændte mandler 
er klar til indtagelse :)
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Sprøde svær 
Det har godt nok ikke så meget med budget-
tet at gøre, men det kan godt have stor be-
tydning for, om julen bliver hyggelig eller ej. 
Sprøde svær er nemlig vigtigt for en perfekt 
flæskesteg!

Hemmeligheden bag sprøde svær på en flæ-
skesteg er, at man skal skære længere ned. 
Hvis man kun skærer i overfladen og ikke 
helt ned igennem sværen, så kan fedtet ikke 
komme op, og så bliver sværen ikke sprød. 
Du skal skære dybt, men ikke helt ned til 
kødet. Har slagteren skåret for dig, så husk 
at gå den efter.

Det er altså ret enkelt: Tør stegen af, snit 
igennem, krydr med salt, peber og laurbær 
– og stil så svinet i ovnen. Hvis du gerne vil 
have sværene til at poppe, så skru op for 
grillen til sidst. Men så skal du holde godt øje 
med den!

Spar op til næste jul
Allerede nu kan du begynde at tænke på 
næste jul. 

Man lægger jo budget for alle sine andre 
faste udgifter – bil, telefon, daginstitution osv. 
Så det burde man også gøre til julen; den er 
jo trods alt en fast udgift hvert eneste år.

Begynder du at spare op den 1. januar, så 
har du 51 uger til at spare op i. Lægger du 
100 kroner til side om ugen, så vil du altså 
have 5.100 kroner, når du når til jul. Og det 
kan man holde en rigtig flot jul for de fleste 
steder!

Julehjælp
Der findes en hjemmeside, der hedder Jule-
hjælpen.dk. Her kan du søge om hjælp til for 
eksempel julegaver eller julemad. 

Hvis du omvendt synes, at du godt kan und-
være lidt til jul, så har du også mulighed for 
at lave en donation.

https://www.julehjaelpen.dk/forside
https://www.julehjaelpen.dk/forside
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MAHSA ER ÅRETS NABO 2018 I ØSTJYSK BOLIG:

– VI ER NÆRMEST SAMMEN FLERE 
GANGE OM DAGEN

Vibeke Thiim Harder

Da jeg fortæller Charlotte Hansen, at 
det er hendes nabo, Mahsa Alahverdi, 
der har vundet titlen som Årets Nabo 
2018 i Østjysk Bolig, og at vi lige skal 
have aftalt, hvordan vi overbringer 
hende nyheden, vurderer Charlotte 
straks, at det er nødt til at være mig, 
der fortæller hende det.

– Ellers tror hun bare, at jeg tager pis 
på hende, formulerer hun det. Og det 
er meget kendetegnende for deres 
forhold, opdager jeg, da jeg ugen 

efter besøger de to nabokvinder i Tilst 
– der er utrolig meget sort humor og 
tagen pis på hinanden i deres nabo-
skab – som vist bedst kan kategorise-
res som et venskab.

Venskab tog hurtigt fart
Mahsa flyttede ind ved siden af Char-
lotte og hendes familie i juni 2012. I 
starten hilste de bare på hinanden, 
når de sås, og det var først i 2013, de 
lærte hinanden rigtigt at kende.

– Der var en lidt svær episode med 
min eksmand, og der kom Charlotte 
ind og tilbød at hjælpe med min dat-
ter, fortæller Mahsa. Og derefter tog 
deres venskab hurtigt fart. I dag ses de 
meget ofte.

– Vi er nærmest sammen flere gange 
om dagen, griner de. 

– Om sommeren sidder vi udenfor ovre 
ved Charlotte, og om vinteren sidder vi 
her på min sofa, fortæller Mahsa.

Når de ikke drikker kaffe og griner 
sammen, så tager de ud og handler 
sammen, kører hinanden til forskellige 
ting, og den slags. Charlotte henter 
også gerne Mahsas børn i børnehaven, 
og de er med til hinandens familiefød-
selsdage.

– Og sidste år var jeg faktisk også 
med til bedsteforældredag i skolen, 
fordi dine forældre bor i Canada, griner 
Charlotte.

Mangler et værelse
Mahsa har en kæreste, som hun gerne 
vil flytte sammen med på et tidspunkt. 
Og hendes to døtre, Tara og Tina, 
som er 5 og 8 år, vil formentlig også 
gerne have deres egne værelser på et 

For tredje år i træk har vi kåret 
Årets Nabo i Østjysk Bolig. Og 
i år faldt lodtrækningen ud til 
Mahsa Alahverdis fordel. Mahsa 
blev nomineret af sin nabo, 
Charlotte Hansen. De bor i Afde-
ling 9 – Rønnehegnet i Tilst.

Næsten hver aften drikker Mahsa (tv.) og Charlotte kaffe her i Mahsas sofa.
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tidspunkt – derfor taler Mahsa en gang imellem om 
at flytte.

– Men så siger ungerne også med det samme, at 
hvis vi køber et hus, så er vi nødt til at købe et hus 
ved siden af til Charlotte og Henning også, siger 
Mahsa.

– Og hvis det ikke var fordi, vi mangler det ekstra 
værelse, så ville jeg aldrig flytte herfra!

Også Charlotte og hendes mand taler lidt om at 
flytte – dog bare til en mindre lejlighed i samme af-
deling. Deres datter er nemlig for nylig flyttet hjem-
mefra, så de har for meget plads. Dog er de enige 
om, at de stadig gerne vil bo tæt på hinanden.

Du tramper
Da jeg spørger Mahsa, hvad hun tænkte, da hun fik 
at vide, at hun er blevet Årets Nabo, så siger hun 
straks, at hun faktisk synes, det er Charlotte, der 
fortjener den titel.

– Det siger alle faktisk, griner hun.

Efter lidt grinen over, hvem der har fortjent det 
mest og mindst, taler vi lidt om, hvor vigtigt det er 
at have gode naboer – og særligt når man bor så 
tæt, som man jo gør i rækkehuse.

– Der er meget sladder herude i Rønnehegnet, og 
folk holder øje med hinanden og brokker sig en 
del, fortæller de. Og der er også meget lydt her-
ude, man kan høre mange ting, ens naboer laver.

– Og du tramper altid op og ned af de trapper, 
siger Charlotte.

– Jeg går bare på dem!, siger Mahsa indigneret. 

Den slags pingpong er der meget af i deres ven-
skab.

– Folk må tro, at vi er rygende uvenner, hvis de 
overhører nogle af vores samtaler, griner de.

2018
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Sådan ser Østjysk Boligs bestyrelse nu ud. Fra venstre er det Morten Jørgensen fra Afdeling 
17 – Atriumhuset, Katja Hillers fra Afdeling 88 – Skæphøj, Tommy Jørgensen fra Afdeling 
76 – Skansehøj, Elsebeth Persson fra Afdeling 89 – Kildebjerg, Magnus Borst fra Afdeling 9 – 
Rønnehegnet, Leif Scherrebeck fra Afdeling 6 – Bispehaven og Tina Slot Schmidt fra Afdeling 
15 – Stavnsvej. 

ØSTJYSK BOLIG HAR FÅET NY  
ORGANISATIONSBESTYRELSESFORMAND

Vibeke Thiim Harder

Efter 19 år med Else Christensen ved roret, har Katja 
Hillers nu overtaget formandsposten i Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelse.

Den 31. oktober blev der afholdt repræsentantskabsmøde 
i Østjysk Bolig. Det vigtigste punkt på dagsordenen var, 
at Østjysk Bolig efter 19 år med Else Christensen som 
formand for organisationsbestyrelsen skulle have valgt en 
ny kaptajn. 

Else blev 70 år i august, og hun havde valgt at takke af 
som formand og som organisationsbestyrelsesmedlem i 
det hele taget.

Katja Hillers fra Afdeling 88 – Skæphøj har gennem et 
par år været næstformand i organisationsbestyrelsen, og 
hun stillede som den eneste op til formandsposten og blev 
dermed valgt som ny formand.

Kæmpe engagement
Ud over, at der skulle vælges ny formand, så var tre 
andre organisationsbestyrelsesmedlemmer også på valg. 

Elsebeth Persson fra Afdeling 89 – Kildebjerg, Leif Scher-
rebeck fra Afdeling 6 – Bispehaven og Tina Slot Schmidt 
fra Afdeling 15 – Stavnsvej blev alle genvalgt. Derudover 
blev tidligere suppleant Morten Jørgensen fra Afdeling 17 
– Atriumhuset valgt ind som nyt medlem for et år, nu hvor 
Katja tog formandsposten.

De to suppleantposter gik til tidligere suppleant Heidi 
Rosenberg fra Afdeling 15 – Stavnsvej og eneste helt nye 
ansigt Flemming Rasmussen fra Afdeling 21 – Mårslet.
 
Under sidste punkt på dagsordenen, ’Eventuelt’, rejste 
Østjysk Boligs direktør, Allan Søstrøm, sig, og holdt en 
tale for Else. Her roste han hende for hendes kæmpe 
engagement og for sin evne til at være proaktiv i sit besty-
relsesarbejde. For Else har det vigtigste altid været, at de 
beslutninger, der blev taget, var gode for Østjysk Boligs 
beboere.



11

VORES BLAD — DECEMBER 2018

Ligegyldigt hvilket handicap, man har, skal man kunne bo i en almen bolig.

HVAD BETYDER DET?
 
  TILGÆNGELIGHED

Man taler om tilgængelighed mange 
steder – ikke kun i det almene. Men i 
det almene boligbyggeri er der meget 
fokus på tilgængelighed, for almene 
boliger skal være tilgængelige for alle.

I Østjysk Bolig, og den almene sektor i 
det hele taget, handler tilgængelighed 
kort sagt om at indrette miljøet i en 
afdeling – ude som inde – på en sådan 
måde, så der tages hensyn til alle indi-
viders forudsætninger. 

Danmark følger FN’s handicapkonven-
tion, og derfor er vi forpligtet til at sikre, 

at handicappede har samme rettighe-
der som personer uden handicap. 
Arbejdet med at skabe tilgængelighed 
i vores afdelinger er udtryk for social 
bæredygtighed, og den svarer faktisk til 
idealerne i den danske almene boligbe-
vægelse, hvor det jo netop handler om, 
at der skal være plads til alle.  

Tilgængelighed fylder meget i aktuelle 
renoveringer – fx i vores Tryghedsre-
novering af Bispehaven, hvor tilgæn-
gelighed har været tænkt ind lige fra 
start. På den måde bliver løsningerne 
integreret i den arkitektoniske helhed. 

Ordet ’tilgængelighed’ er så småt 
ved at blive udskiftet med ’univer-
selt design’. Når man bruger denne 
nye betegnelse, skelner man ikke på 
samme måde mellem handicappede og 
ikke-handicappede. Man laver i stedet 
bare løsninger, der kan bruges af alle. 
Det kan fx også handle om, at man let 
kan ændre på indretningen af sin bolig, 
så man ved at flytte rundt på vægge 
kan bruge den samme bolig som både 
børnefamilie og som ældre.

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

– ALLE VIRKER  
GLADE FOR AT VÆRE HER!

Østjysk Bolig har fået to nye 
ejendomsserviceteknikere – Jør-
gen Brandt er tilknyttet ung-
domsboligerne, og Flemming 
Löber er at finde i Bispehaven. 
Du kan møde de nye ansigter 
her.

skifte fra AAB til Østjysk Bolig var, at 
AAB er en meget stor organisation, 
hvor de var 120 varmemestre. 
 
– Det var simpelthen for stort, synes 
Jørgen. 
 
– I Østjysk Bolig føler man sig mere 
som en del af en helhed. Der er god 
stemning – alle virker glade for at 
være her, og folk er rigtig flinke til at 
hjælpe hinanden.
 
Stor variation i hverdagen
Flemming Löber har været i Østjysk 
Bolig siden den 20. maj. Han er 
en del af det team, der tager sig af 
Bispehaven. Flemming er oprindeligt 

Den 1. oktober startede Jørgen 
Brandt som ejendomsservice-
tekniker i Østjysk Bolig – han har 
primært sin gang i ungdomsbolig-
afdelingerne 10 – Neptunvej, 22 
– Bjørnholms Allé, 23 – City og 25 
– Gøteborg Allé. 

Jørgen kom fra en lignende stilling 
i AAB, hvor han blandt andet var 
tilknyttet Veriparken.  

– Det er nogle utrolig rare unge 
mennesker, jeg møder hver dag. 
Jeg er rigtig glad for det, fortæller 
han. 

En af grundene til, at han valgte at 

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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uddannet møbel- og bygningssnedker, 
og han har tidligere blandt andet fremstil-
let legepladser på egen fabrik og mon-
teret køkkener i Tyskland. For nylig har 
han også arbejdet som pedel ved kirker 
og præsteboliger. En alsidig stilling, hvor 
han blandt andet også skulle fungere 
som kirketjener.  

Nu er han glad for at være kommet til 
Bispehaven, hvor han både har det godt 
med sine kolleger og med de mange 
beboere, han møder. 

– Der er en rigtig stor variation i min 
hverdag. Man ved aldrig, hvad dagen 
bringer, når man møder ind. Men det er 
dejligt at føle, at man gør en forskel for 

beboerne. For eksempel hjalp jeg forle-
den en arabisk familie, som ikke havde 
noget strøm, og som havde byttet rundt 
på nogle sikringer. De blev meget tak-
nemmelige, og det er da positivt at kunne 
være med til det, fortæller han.
 
Tid til familien
Begge de nye ejendomsserviceteknikere 
har tidligere prøvet kræfter med livet som 
selvstændig, men nu er de godt tilfredse 
med de faste arbejdstider i stedet. 

– Jeg er uddannet struktør, og jeg havde 
eget byggefirma i otte år, men jeg ville 
gerne have mere tid med familien, fortæl-
ler Jørgen.

Flemming (ovenfor) er tilknyttet Bispeha-
ven; Jørgen (th.) finder du i ungdomsbolig-
afdelingerne. 
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OPSLAGSTAVLEN

DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I BISPEHAVEN  
HAR HOLDT SIT TREDJE FØLGEGRUPPEMØDE

Den Boligsociale Indsats i Bispehaven holdt den 31. oktober sit tredje såkaldte følge-
gruppemøde. Her mødtes cirka 50 aktører med tilknytning til området – dvs. både fra 
boligorganisationen, skole, dagtilbud, kommunen og andre instanser. 

På mødet – som havde deltagelse af rådmand Kristian Würtz noget af tiden, da han i 
den uge brugte et par dage i afdelingen – blev det diskuteret, hvordan man i fællesskab 
kan involvere beboerne mest og bedst i de mange forskellige projekter, der er i afdelin-
gen. Det gav blandt andet nogle konkrete ideer, som medarbejderne i Den Boligsociale 
Indsats kan arbejde videre med.
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ØSTJYSK BOLIGS AFDELINGER  
HAR TAGET NY TRADITION TIL SIG 

Halloween har gjort sit indtog i Danmark – nogle 
hader det, andre elsker den ekstra mulighed for 
at klæde sig ud og spise søde sager. 
 
I Østjysk Bolig har flere afdelinger taget den nye 
tradition til sig. Her på siden kan du se billeder 
fra Afdeling 3 – Ryhaven (til højre) og Afdeling 6 
– Bispehaven (nedenfor). 
 
Deruover ved vi, at der også har været hal-
loweenarrangementer i Afdeling 12 – Bymosevej 
og Afdeling 9 – Rønnehegnet.
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BISPEHAVENS BEBOERE VIL 
GERNE BESTEMME, HVORDAN 
DERES HAVER SKAL SE UD

Vibeke Thiim Harder

Tryghedsrenoveringen er stadig 
i gang i Bispehaven, og nu er 
den nået så langt, at de første 
beboere er gået i gang med at 
beslutte, hvad der skal være i 
deres opgangshaver.

erne var blevet inviteret personligt, 
og de havde fået en lille blomst og 
et brev om, hvad det gik ud på. 

Rigtig mange beboere mødte op, og 
de havde alle gjort sig nogle tanker 
om, hvordan deres havestykke 
skulle bruges.

Beboernes mange ideer blev 
skrevet ned, og nu er næste skridt, 
at Østjysk Bolig tegner et udkast til 
beboerne ud fra ideerne. Og dette 
udkast bliver så præsenteret for 
beboerne omkring 1. december, 
hvor det bliver pudset til og klappet 
af – og herefter skal beboerne selv 
være med til at bygge haven op, 
således at den forhåbentlig kan stå 
klar til næste forår.

Liv i afdelingen
Beboerne havde masser af forslag 
til blandt andet grill og blomster. 
Legeredskaber synes de ikke nød-
vendigvis, der skal være, for de får 

Torsdag den 25. oktober mødtes 
beboerne fra Hasle Centervej 
279 som de første til noget helt 
nyt – nemlig en opgangshave-
workshop.  
 
I forbindelse med Tryghedsreno-
veringen, der pt. er i fuld gang i 
Bispehaven, får beboerne ikke 
kun nye fælles gårdrum. De får 
også en lille opgangshave lige 
udenfor deres hoveddør. Og den 
skal de selvfølgelig selv være 
med til at indrette. 

Derfor havde Østjysk Bolig invite-
ret beboerne på mad og en snak 
om, hvad DE godt kunne tænke 
sig at bruge deres plads til. Bebo-

jo en tarzanbane på den modsatte side 
af blokken. Deres opgangshave var de 
fleste enige om, at de gerne ville bruge 
til rolige aktiviteter og afslapning.

Selve workshoppen, hvor boligsociale 
medarbejdere havde pyntet opgang 
og forhave op, og hvor Bispehavens 
Køkken havde lavet mad, gav flere af 
beboerne udtryk for, at de rigtig godt 
kunne lide.

– Det så simpelthen så hyggeligt ud, 
da jeg kom hjem tidligere i dag, hvor 
I havde gjort klar, sagde en beboer 
blandt andet. 

– Det er virkelig hyggeligt at sidde her i 
opgangen – måske kan man bruge den 
til noget, og få lidt liv herind også?

Og det er netop tanken med Trygheds-
renoveringen – at flere beboere skal 
bruge fællesområderne, så der kom-
mer mere liv og hygge i afdelingen.


