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50 ÅR MED BISPEHAVEN 
 
I 1969 – for 50 år siden – begyndte byggeriet af vores største afde-
ling, Afdeling 6 – Bispehaven. Det har været lidt af en rejse gennem 
de 50 år. 

I dag tænker de fleste – desværre – på ordet ghetto som noget af det 
første, når de tænker på Bispehaven. Men da afdelingen blev byg-
get,  var det en noget anden diskurs, der blev ført om afdelingen. Fra 
byrådet i Aarhus Kommune lød det for eksempel i 1970: 

– Her er ikke tale om lejligheder, der er socialt betonet, men om 
luksusboliger.

I dag kan lejlighederne nok ikke betragtes som luksusboliger, men 
der er stadig tale om store, velindrettede boliger, og endda til en billig 
husleje. Og nu taler byrådet i stedet om, at dele af afdelingen skal 
rives ned.

I dette Vores Blad kan du både læse om nedrivningsplaner og om, 
hvordan det har været at bo i Bispehaven fra 1970'erne til nu.

Og husk endelig, at du stadig er meget velkommen til at komme med 
input, ris og ros til det elektroniske Vores Blad, hvis du har noget på 
hjerte, til vih@ojba.dk.

Go’ læselyst!

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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DEN STØRSTE FASTELAVNSFEST
Hele byen inviteres til Danmarks største 
Fastelavnsfest i Bispehaven.

HVAD BETYDER DET?
Bliv klogere på, hvad der egentligt skal til, 
for at et boligområde kan kategoriseres 
som en ghetto.

SIDESIDE

BISPEHAVENS UDVIKLING 
Kom med på besøg i Bispehaven 
for 50 år siden, nu og i fremtiden.

SIDE

4-9
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GHETTOPLAN BETYDER, AT DER ER UDVIKLINGSPLAN PÅ VEJ I BISPEHAVEN:

BEBOERNE LEVER I UVISHED
Vibeke Thiim Harder

Bispehavens beboere har siden i 
sommer vidst, at der skal rives tre 
høje blokke ned og omdannes tre 
lave blokke i deres afdeling. Men 
de ved endnu ikke, hvilke blokke 
det drejer sig om, eller hvad den 
udviklingsplan, der skal laves for 
området, ellers kommer til at be-
tyde for deres afdeling.

VORES BLAD — FEBRUAR 2019 TEMA

De var ellers lige så glade, beboerne i 
Bispehaven. Tryghedsrenoveringen var 
godt i gang, og man kunne begynde at 
se for sig, hvor meget godt den kom-
mer til at gøre for området. Desuden var 
de uroligheder, der havde fyldt meget 
sommeren inden, helt forsvundet, og 
Bispehaven var et fredeligt sted at bo. 

Men så, en junidag i 2018, sprang 
bomben. Regeringen havde fremlagt 
en ghettoplan, som betød, at de hårde 
ghettoer skulle reducere antallet af 
almene familieboliger til 40 procent, og 
Aarhus Kommune toppede ghettoplanen 
med at melde ud, at tre høje blokke i 
Bispehaven skal rives ned, mens tre af 
de lave skal omdannes. 

Udviklingsplan på vej
Siden sidste sommer har et sekretariat i 
Østjysk Bolig arbejdet med, i samarbej-
de med Aarhus Kommune, at få formu-
leret den udviklingsplan, der skal danne 
grundlag for fremtidens Bispehaven. 

Planen er meget overordnet, og fokuse-
rer primært på økonomien, og den skal 
være klar inden juni 2019, hvor den skal 
afleveres til Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet. Når de har godkendt 
den, starter arbejdet med at finde ud af, 
hvordan området skal udvikles for alvor.

Økonomi og genhusning
– Der er rigtig meget, der skal være 
styr på, når sådan en udviklingsplan 
skal formuleres, fortæller Trine Blicher 
Folmer, der er ansat af Østjysk Bolig til 
at være en del af det sekretariat, der 
arbejder med udviklingsplanen. 

– Og så skal det hele gå forholdsvis 
hurtigt – der er rigtig mange beslutnin-
ger, der skal tages, inden vi skriver juni.
 
Nogle af de store udfordringer er øko-
nomien og genhusning. Ghettoplanen 
er en dyr affære, og der er rigtig meget, 
der skal gå op i en højere enhed, når 
over 300 familier skal flytte.
 
Det er ikke Østjysk Boligs ønske, at der 
skal rives blokke ned. Men fordi det er 
et krav, er boligorganisationen alligevel 
nødt til at samarbejde med kommunen 
om netop dette.
 
– Vi vil meget hellere udvikle end af-
vikle Bispehaven, og derfor gør vi også 
alt, hvad vi kan, for at få lavet en god 
udviklingsplan, siger Trine.
 
Hvornår skal vi flytte?
– Når jeg snakker med beboerne i 
Bispehaven, så kan jeg høre, at de er 
utrygge. De ved ikke, hvad der skal 
ske med deres afdeling. Mange håber 
stadig, at nedrivningsalarmen bliver 

afblæst, eller at det i hvert fald ikke 
er deres blok, det går ud over. Men 
mest af alt ønsker de sig vished snart, 
fortæller Trine.  
 
Sekretariatet regner med, at beboerne 
omkring april eller maj vil få besked om, 
hvilke blokke der skal nedrives eller 
omdannes.
 
– Og når vi så ved det, så har de be-
rørte beboere selvfølgelig en ny række 
spørgsmål: Hvornår sker det? Og hvor 
skal vi flytte hen? Det er nogle naturlige 
spørgsmål at stille, men vi har desvær-
re ingen svar parat, siger hun.
 
Skeptisk direktør 
Østjysk Boligs direktør, Allan Søstrøm, 
har fra ghettoplanens fødsel været 
skeptisk overfor konceptet, og han me-
ner stadig ikke, nedrivninger er en god 
løsning for Bispehaven.
 
– Jeg har svært ved at se, hvordan 
nedrivninger skal hjælpe Bispehaven, 
men det er desværre ikke vores valg. 
Derfor arbejder vi selvfølgelig sam-
men med Aarhus Kommune om en 
udviklingsplan, så vi kan få lavet en så 
god plan som muligt for afdelingen, og 
vi kan bygge videre på de gode takter, 
der allerede er i gang med blandt andet 
Tryghedsrenoveringen, siger han.
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MØDESTEDET
Den 6. februar åbner Mødestedet – et samlingssted for Bispe-
havens beboere, hvor man kan stille spørgsmål og få en snak 
om udviklingsplanen. Medarbejdere, og andre borgere, der har 
interesse i bydelens udvikling, er også meget velkomne – stedet 
er for alle. 

Mødestedet er ved at blive indrettet på altansiden af Hasle Cen-
tervej 163 – indgangen er lige ud for Trivselshuset. I Mødeste-
det kan du blandt andre møde Trine Blicher Folmer.
 
Åbningstider:
6. februar kl. 15.00-17.00
20. februar kl. 17.00-20.00 
27. februar kl. 16.00-18.00 
Herefter vil der være fast åbningstid onsdag i ulige uger kl. 
16.00-18.00. 
Der vil løbende blive evalueret på behovet for åbningstid, så 
måske vil åbningstiden ændre sig – hold øje med opslag på 
døren, her vil du altid kunne se de aktuelle åbningstider.
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GODTFOLK OG BUNDFALD
Vibeke Thiim Harder

Ruthy Mathiesen og Kirsten Clau-
sen har boet i Bispehaven i hen-
holdsvis 40 og 46 år. De har været 
unge her, haft små børn her, fun-
det hinanden her, og nu er de godt 
i gang med at blive gamle her. Og 
de kan slet ikke forestille sig at bo 
andre steder.

VORES BLAD — FEBRUAR 2019 TEMA

De kender hinanden lige så godt, 
som de kender sig selv. De færdiggør 
hinandens sætninger. De har endda 
børnebørn sammen. Ruthy Mathiesen 
og Kirsten Clausen mødte hinanden i 
Bispehaven for 40 år siden, og i løbet 
af de 40 år er deres historier groet sam-
men. De kan huske de samme men-
nesker og begivenheder, de deltager 
endda i hinandens fødselsdage og 
familiefester. 

– Kan du så huske hende der, hvad var 
det nu, hun hed? Hende med alle bør-
nene, moren boede ovre i den anden 
blok. De fik et barn fjernet den gang, og 
så fik de tre mere. Hvad pokker var det 
nu, hun hed?

Der er masser af historier om gamle 
dage, om fester og farver, om dødsfald 
– mange på grund af druk – og barske 
begivenheder. Bispehaven har været et 
godt sted at bo, er de enige om. Og et 
dejligt sted at opfostre børn dengang. 
Men det har også været et sted, hvor 
man har været vant til at se lidt af hvert. 

– Der er både gode og dårlige forhold 
heroppe. Godtfolk og bundfald. Sådan 
er det jo, når det er socialt boligbyggeri, 
forklarer Ruthy.

Hyggeligt i gamle dage
Bispehaven har udviklet sig meget, er 
de to kvinder enige om. 

– I starten, da vi flyttede ind, da boede 
der kun danskere heroppe, fortæller 

Kirsten.
 
– I dag er der jo flere udlændinge, end 
der er danskere her, siger Ruthy. 
 
– Der var så hyggeligt heroppe i gamle 
dage, siger Kirsten.
 
– Dengang vidste man mere, hvem 
man boede i opgang med. Det har vi 
ikke helt styr på mere. Vi sad også tit 
nede på skråningen og spiste sam-
men, fortæller Ruthy.
 
– Det var rigtig fint at have børn 
heroppe. Nu er børnene ikke rigtig ude 
at lege på samme måde mere, siger 
Kirsten.
 
– Mine var aldrig inde, da de var små!, 
siger Ruthy.
 
– Det var mine heller ikke, fortæller 
Kirsten.
 
– Når de havde spist til aften, så drø-
nede de ud, og så kom de hjem igen 
ved 21-tiden, forklarer Ruthy.
 
De er enige om, at Tryghedsrenove-
ringen og de nye gårdrum kan komme 
til at gøre, at flere igen vil opholde sig 
ude, og at man vil komme til at lære 
flere naboer at kende igen.
 
– Jeg tror, man kommer til at få om-
gang med flere forskellige naboer, når 
man kan sætte sig derned. Måske får 
man mere kontakt med udlændingene; 
der er flere af dem, jeg bare hilser på, 
men som jeg ikke snakker med, fortæl-
ler Ruthy.
 
– Ja, der er mange, man ikke aner, 
hvem er, siger Kirsten, og understre-
ger, at hun dog aldrig har oplevet at 
føle sig utryg i sin færden i afdelingen 
– der har aldrig været ballade med 

nogen. Tvært imod har hun ofte 
fået hjælp til tunge indkøbsposer 
af de udenlandske unge mænd for 
eksempel.
 
Forbasket svineri
Selvom de to kvinder altid har været 
glade for at bo i Bispehaven, så har 
de ikke altid været helt stolte af det.
 
– Der var engang, hvor der var så 
meget skriveri om Bispehaven, så 
når folk spurgte, hvor jeg boede, så 
sagde jeg, at jeg boede i Hasle. Jeg 
sagde ikke Bispehaven. Jeg synes, 
at det var lidt slemt at skulle sige. 
Men i dag er jeg ligeglad, fortæller 
Ruthy.
 
– Da min datters kæreste skulle på 
besøg her, da havde han jo hørt så 
mange historier om det i fjernsynet. 
Og han synes, det var vildt overdre-
vet. Og han synes også, at det er 
noget svineri med den snak om at 
rive blokke ned, fortsætter hun.
 
Og det emne er ét, der kan få de to 
kvinder frem i stolen. For de synes 
bestemt ikke, det er en god idé at 
rive tre høje blokke ned i Bispeha-
ven.
 
– Det er noget forbasket svineri at 
rage blokke ned! Især når der er bo-
ligmangel. Og de fejler jo ingenting!, 
siger Ruthy.
 
– Det er hul i hovedet. Alle de penge, 
der bruges på Tryghedsrenoverin-
gen, og så skal det bare rives ned, 
siger Kirsten.
 
– Man bliver helt forskrækket over 
det. For det første tænker man ’Bliver 
det i min tid?’ Hvis det bliver min 
blok, så får de altså et problem, for 
jeg flytter ikke en kande selv!, siger 



7

VORES BLAD — FEBRUAR 2019VORES BLAD — FEBRUAR 2019 TEMA

Om Kirsten Clausen: 

Kirsten flyttede til Bispehaven den 15. 
december 1972. Sammen med sin mand 
og tre drenge flyttede hun ind på Bispe-
havevej 51. Et par år efter kom endnu en 
dreng til verden. 

Kirstens mand, der var 27 år ældre end 
hende, døde i 1983. Her var Kirsten 34 
år, og drengene var 18, 12, 11 og 8 år. I 
1989 flyttede Kirsten ind på Hasle Cen-
tervej 213, hvor hun stadig bor.

Kirsten blev 70 år den 2. marts sidste år. 
Hun bor sammen med sin hund Sille.

To af Ruthys børnebørn er også Kirstens 
børnebørn. Kirstens ene søn er nemlig 
far til Ruthys datters børn.

Om Ruthy Mathiesen: 

Ruthy flyttede til Bispehaven med tre børn i forbindelse med en 
skilsmisse i 1979. Hun flyttede ind på Bispehavevej 67. I 1988 flyt-
tede hun til Hasle Centervej 237, hvor hun stadig bor. 

Ruthy blev 70 år den 3. december sidste år. Hun bor sammen med 
sin hund Alex.
 
Ruthys tre børn er 50, 47 og 46 år gamle. Hun har i alt syv børne-
børn. Tre af dem bor i Thailand, og dem besøger hun her i februar.

Ruthy.
 
– Mine rødder er så dybe, dem 
kan de ikke lige trække op. Jeg er 
groet fast med betonen, forklarer 
hun.
 
– Nu har vi jo boet her så længe. 
Når jeg har været ude at rejse, 
så plejer jeg altid at sige ’Årh, det 
var dejligt!’, når jeg kommer hjem 
igen, fortæller Kirsten.
 
– Ja, jeg plejer at sige: ’Så er vi 
fandme hjemme i Istanbul igen!’, 
griner Ruthy, inden hun tager jak-
ken på og sammen med Kirsten 
går ned for at lufte hundene.
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CENTERET, DER ALDRIG 
BLEV BYGGET

Ole Nørgaard Madsen & Vibeke Thiim Harder

Boligmanglen, der opstod, fordi mange 
mennesker flyttede fra landet til byen, 
skabte i midten af 1900-tallet grundlag 
for stort anlagte boligbyggerier som 
Bispehaven. Her fik man ikke bare 
mange nye boligtilbud, man fik også en 
ambitiøs boligstandard. 
 
Tendensen i andre større boligprojek-
ter omkring 1970 var, at man i forbin-
delse med områderne også anlagde de 
nødvendige servicefunktioner såsom 
forretningscenter, offentlige institutioner, 
kirke og fællesfaciliteter.  

Kommunalbestyrelsen (sognerådet) i 
den daværende Hasle Kommune havde 

også vedtaget en plan, som ud over 
Bispehaven omfattede opførelsen af et 
op til 10.000 m2 stort forretningscen-
ter. Vejen mellem Bispehaven og det 
påtænkte forretningscenter fik endda 
navnet Hasle Centervej.
 
Hasle Sogneråd regnede med, at 
forretningscentret kunne realiseres 
gennem en forpagtningsaftale med det 
dansk-svenske SchouEpa. Firmaet 
endte imidlertid med ikke at ville binde 
an med et så stort anlagt forretnings-
center. 
 
I stedet for et forretningscenter fik 
Bispehaven forretninger på Ryhavevej. 
Desuden er der forretninger spredt i 
det øvrige Hasle omkring Hasle Torv, 
langs Viborgvej og i Solnæs. På den 
måde var Bispehaven fra starten 
vævet sammen med det øvrige Hasle. 
Og Bispehavens befolkningstilvækst 
skabte grundlag i Hasle for bæredygtig 
udbygning af for eksempel daginstituti-

oner og skoler for børn og nybyg-
ning af lokalcenter for ældre.

Park i stedet for center  
Gangbroen over Hasle Centervej, 
som nu er historie, kom altså ikke 
til at forbinde Bispehaven med 
et forretningscenter, men med et 
parkområde.

Med let kuperet terræn, sø, 
græsarealer, snoede gangstier, 
enkeltstående træer og allétræer, 
samt en mindre æbleplantage mod 
Hasle Lokalcenter er Ryparken et 
charmerende parkanlæg.

Fra Ryparken fortsætter en sti gen-
nem en tunnel under Ringvejen til 
Hasle Bakker med højene Spiralen 
og Bakkekammen. Hasle Bakker 
er menneskeskabt ved opfyldning 
med overskudsjord fra byggerier 
indtil 2005. Toppen af Bakkekam-
men er 105 meter over havets 

Et planlagt forretningscenter ved 
Bispehaven blev i stedet til et 
parkanlæg. Vejnavnet fortæller 
dog stadig historien – Hasle Cen-
tervej fik aldrig sit center.

VORES BLAD — FEBRUAR 2019 TEMA

ARTIKLEN HER 
ER ET EKSEMPEL PÅ, 

HVAD PROJEKTET 'BISPE-
HAVENS HISTORIE' GÅR UD PÅ.  

 
PROJEKTET UDGIVER LØBENDE 

ARTIKLER OM BISPEHAVENS HIS-
TORIE HELT TILBAGE TIL VIKINGE-

TIDEN. SCAN QR-KODEN HER, 
ELLER FIND FLERE ARTIKLER 

PÅ ØSTJYSK BOLIGS 
HJEMMESIDE.

https://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling/bispehaven/bispehavens-historie
https://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling/bispehaven/bispehavens-historie
https://www.oestjyskbolig.dk/din-afdeling/bispehaven/bispehavens-historie
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overflade, mens Spiralen er 100 meter 
over. Herfra har man udsigt over Bispe-
haven, det øvrige Hasle og Aarhus mod 
øst, og over det grønne naturområde 
Skjoldhøjkilen mod vest.
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Sidste år vandt Faten El-Youssef fra Bispehaven prisen som Årets 
Boligsociale Ildsjæl 2017. I år var en Bispehaven-beboer også nomi-
neret, nemlig Palle Christiansen Bay. Han vandt dog ikke, men hans 
store frivillige indsats i Bispehaven er meget værdsat i afdelingen.

SYV FRIVILLIGE FRA ELSTEDHØJ BLEV 
ÅRETS BOLIGSOCIALE ILDSJÆLE 2018 

Vibeke Thiim Harder

Syv faste frivillige i NØGLEN i Elstedhøj har vundet prisen 
som Årets Boligsociale Ildsjæle 2018. 

De syv blev hædret for deres store lokale engagement i 
forbindelse med gennemførelse af aktiviteter i boligområ-
det. De tager ejerskab og arbejder benhårdt for at skabe 
et positivt fællesskab. 

Rådmand Kristian Würtz uddelte prisen som Årets 
Boligsociale Ildsjæle 2018 ved Det Boligsociale Fælles-
sekretariats nytårskur. Han lagde vægt på de syv frivilliges 
store engagement, og hvordan deres motivation er gen-
nemsyret af en tankegang om altid at træde til, hvor der er 
brug for det.   

De syv frivillige hedder Louise Larsen, Anja Veddel, Anita 
Andie Lange, Rikke Sørensen, Lene Jensen, Sus Jordhøj 
og Lone Knudsen.

De andre nominerede til prisen var: 

Frivilliggruppen bag Herredsvang Familielejr (HFF)
Chadi Ali Kayed fra Gellerup-Toveshøj 
Palle Christiansen Bay fra Bispehaven 
Lotte Pedersen fra Tilst 
Asha Jama Kheireh fra Viby Syd

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA
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HVAD BETYDER DET?
 
                             GHETTO

Ordet ’ghetto’ hører man meget ofte i 
det almene. En ghetto er af Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet defineret 
således: 

Ved et ghettoområde forstås et alment 
boligområde med mindst 1.000 bebo-
ere, hvor andelen af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande 
overstiger 50 procent, og hvor mindst 
to af følgende fire kriterier er opfyldt: 

• Andelen af beboere i alderen 18-64 
år, der er uden tilknytning til arbejds-
marked eller uddannelse, overstiger 

40 procent opgjort som gennemsnittet 
over de seneste 2 år.
 
• Andelen af beboere dømt for over-
trædelse af straffeloven, våbenloven 
eller lov om euforiserende stoffer udgør 
mindst 3 gange landsgennemsnittet op-
gjort som gennemsnit over de seneste 
2 år.
 
• Andelen af beboere i alderen 30-59 
år, der alene har en grunduddannelse, 
overstiger 60 procent af samtlige bebo-
ere i samme aldersgruppe.
 

• Den gennemsnitlige bruttoindkomst 
for skattepligtige i alderen 15-64 år 
i området (eksklusive uddannelses-
søgende) er mindre end 55 procent af 
den gennemsnitlige bruttoindkomst for 
samme gruppe i regionen.
 
I Østjysk Bolig har vi én ghetto – vores 
Afdeling 6 – Bispehaven. Bispehaven 
har endda fået betegnelsen ’Hård ghet-
to’, fordi den har ligget på ghettolisten 
de seneste fire år i træk. Det betyder, at 
afdelingen, som beskrevet på side 4-5, 
er en del af den ghettopakke, Regerin-
gen har meldt ud.

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 ER KOMMET TILBAGE  
TIL NOGET, JEG HAR SAVNET

Da Lisa Kerwin, udlejningsmed-
arbejder i Østjysk Bolig gennem 
en årrække, gik på pension ved 
årsskiftet, skulle der jo bruges 
en ny medarbejder i udlejnings-
afdelingen. Valget faldt på 
27-årige Cecilie Fogsgaard, der 
på trods af sin unge alder alle-
rede har erfaring med udlejning 
af almene boliger.

savnede beboerkontakten. At kunne 
ringe til nogen og fortælle dem, at de 
havde fået en bolig. At gøre andre 
glade – altså nogen, der ikke var en 
chef, forklarer Cecilie.

Hun har nu været tilbage i det al-
mene i en lille måned, og det passer 
hende rigtig godt.

– Jeg er kommet tilbage til noget, jeg 
har savnet, siger hun.

Træt om aftenen
Cecilie gik målrettet efter en stilling i 
en udlejningsafdeling, og de hænger 
ikke på træerne. 

I 2017 besluttede Cecilie Fogsgaard 
sig for, at hun ville prøve noget nyt. 
Hun havde været ansat i AL2Bo-
lig i fire år – to år som kontorelev 
i udlejningen og herefter to år i 
kommunikationsafdelingen, hvor 
hun både lavede kommunikation og 
fungerede som kontaktperson for 
afdelingsbestyrelserne – og nu ville 
hun gerne lave noget andet. 

Hun var glad, da hun hurtigt blev 
ansat som kontorassistent hos et 
entreprenørfirma – men der gik ikke 
ret lang tid, før hun fandt ud af, at 
hun savnede det almene.

– Jeg mærkede hurtigt, at jeg 

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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Cecilie Fogsgaard er 27 år. Hun blev færdig som kontorelev med speciale i administration i 2015.  
Hun startede som udlejningsmedarbejder i Østjysk Bolig den 2. januar 2019.

Cecilie bor i Mårslet med sin kæreste, der sammen med sine to brødre har et VVS-firma.

Sin fritid bruger Cecilie gerne på at strikke eller at gå en tur i skoven. Og så står hun også gerne tidligt 
op, så hun kan nå en tur i fitnesscenteret, inden hun skal sidde klar på kontoret kl. 8.00.

– Jeg havde sendt nogle uopfordrede 
ansøgninger ud, da stillingen i Østjysk 
Bolig pludselig dukkede op. Jeg tænkte, 
at det job skulle jeg bare have!, smiler 
hun. 

Heldigvis var ansættelsesudvalget hos 
Østjysk Bolig heller ikke i tvivl, og Cecilie 
nåede kun at gå 20 skridt ud af Østjysk 
Boligs hoveddør, før hun blev kaldt 
tilbage og fik at vide, at hun havde fået 
jobbet.
 
– Det var jo en fantastisk måde at blive 
shanghajet på, konstaterer Cecilie.
 
De første uger i det nye job har også 
været gode.

OM CECILIE:

– Jeg er blevet taget virkelig godt imod, 
og Hanne gør bare alt for at hjælpe mig 
godt i gang, siger Cecilie om sin kollega 
i udlejningen, Hanne Heide. 

– Men jeg har godt nok været træt om 
aftenen, griner hun. 
 
Det almene er noget særligt
Selvom Cecilie hurtigt kom til at savne 
det almene område, så fortryder hun 

ikke, at hun rejste fra AL2Bolig i første 
omgang. 

– Jeg er faktisk glad for at have været 
ude at finde ud af, hvad det er, jeg 
gerne vil. Jeg vil gerne være med til 
at gøre en forskel, og en forskel, der 
ikke bare er til gavn for et firma. Det 
var med til at gøre, at jeg fandt ud af, 
at det almene virkelig er noget særligt, 
siger hun.
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OPSLAGSTAVLEN

TORBEN BRANDI ER TILBAGE 
 
For et par år siden var han leder af vores Hånd-
værkerafdeling. Den 18. februar vender han til-
bage til Østjysk Bolig. Denne gang som driftschef. 

INGEN VIL FLYTTE FRA RYHAVEN 

I 2017 blev Afdeling 3 – Ryhaven i det vestlige Aarhus 
færdig med en stor renovering. Og siden da har 
Østjysk Bolig kun modtaget én eneste opsigelse fra 
beboerne i afdelingen – og det var på en etværelses 
lejlighed. Ingen vil flytte fra de store familieboliger.

Det bliver de 3.310 ansøgere, der pt. står på vente-
liste til en bolig i afdelingen, nok trætte af at høre, 
for de fleste af dem når aldrig at få et tilbud om én af 
afdelingens 124 boliger. 
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ØSTJYSK BOLIG TILPASSER DRIFTSCENTERET

Østjysk Boligs Driftscenter har nu ca. halvandet år på bagen, og de 
seneste måneder har vi brugt på at evaluere på Driftscenterets form og 
organisation. Evalueringen har blandt andet medført en ændring af de 
teams, der tager sig af driften i de forskellige afdelinger. Pr. 4. februar 
vil du derfor kunne møde nye driftsteknikere (det vil vi fremover kalde 
varmemestrene/ejendomsserviceteknikerne) i din afdeling, når noget 
skal ordnes. 

I forhold til kontakten til driftsteknikerne, så er der ikke ændret noget. Du 
skal stadig kontakte Driftscenteret på mail, telefon eller personligt, hvis 
du har brug for hjælp. Fremover vil Driftscenterets åbningstider også 
blive udvidet – du kan altid se de aktuelle åbningstider på vores hjemme-
side. Vi har nemlig ansat en ny driftssekretær, som vil sørge for, at alle 
henvendelser kommer de rigtige steder hen.

UDSTILLING OM LOKALPLAN VED RYMARKEN

Den 20. februar kl. 17.00-20.00 er der åbent hus i 
Trivselshuset i Bispehaven, hvor alle interesserede 
er velkomne til at komme at se en udstilling om den 
nye lokalplan, der skal vedtages for området omkring 
Rymarken – ved Bispehavens nye fælleshus og 
butikstorvet. 

Til arrangementet kan du møde repræsentanter fra 
både Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. 

Udstillingen er åben fra den 18. februar til den 1. 
marts, men det er altså kun den 20. februar, der 
følger en mundtlig forklaring med :)

https://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/driftscenteret
https://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/driftscenteret
https://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/lokalplan-for-rymarken-kom-til-aabent-hus?Action=1&M=NewsV2&PID=5875
https://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/lokalplan-for-rymarken-kom-til-aabent-hus?Action=1&M=NewsV2&PID=5875
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Fastelavnsfest 
2019

Slå katten af tønden
Tryllekunster Jesper Grønkjær laver 

vanvittigt trylleshow
Præmie for bedste udklædning

Leg, dans og små konkurrencer for 
børn

Suppe til 10 kr,-

 1 marts, 2019  
kl. 15.30 - 19.00  

Fællesskabernes Hus

K O M  T I L  B I S P E H A V E N  O G  
D E L T A G  I  D A N M A R K S  

S T Ø R S T E :

Bispehavevej  29,  8210  Aarhus  V  

ALLE  ER  VELKOMNE!

ALLE er velkomne – 
ikke kun Bispehaven-

beboere.
Kom og vær med til at 
lave Danmarks største 

fastelavnsfest :)


