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GODE UDSIGTER FOR FREMTIDEN 
 
Kursusweekenden 2019 er veloverstået, og jeg vil mene, at det, vi 
så på årets kursusweekend, giver grund til at tro, at fremtiden tegner 
lovende. For sikke en flok engagerede og dedikerede unge menne-
sker, der findes derude – i hvert fald i Østjysk Boligs boliger.

Det var FN's 17 Verdensmål, der var på dagsordenen til kursusweek-
enden. Og bæredygtig udvikling var et emne, der interesserede 
især vores ungdomsboligbeboere – 2/3 af alle beboere, der havde 
tilmeldt sig dagen, var fra vores ungdomsboliger. Og de unge men-
nesker gik forrest med gode ideer, og lagde gerne stemmer til de 
fremlæggelser, der skulle laves i løbet af dagen. Det var fantastisk 
at se, og jeg synes, det lover rigtig godt for en mere bæredygtig og 
ansvarlig fremtid. Læs selv mere om weekeenden og Verdensmå-
lene på side 8 og 9. 

I dette nummer af Vores Blad kan du blandt andet også læse om 
vores Driftscenter, der er har ændret på organiseringen og har fået 
udvidede åbningstider.

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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118-9

KURSUSWEEKEND 2019
Afdelingsbestyrelser og personale i 
Østjysk Bolig blev klogere på FN's 17 
Verdensmål – og de kom selv med bud 
på, hvordan målene kan bruges i organi-
sationen.

HVAD BETYDER DET?
Varmemester, ejendomstekniker, vice-
vært... Find ud af, hvad ordet 'driftstekni-
ker' egentlig betyder.

SIDESIDE

DRIFTEN 
Bliv klogere på, hvad Østjysk 
Boligs tilpasning af Driftscenteret 
betyder for dig.

SIDE

4-7

4 SIDERS 

TEMA
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DRIFTEN HAR FÅET  
EN OVERHALING

Vibeke Thiim Harder

For godt halvandet år siden så 
Østjysk Boligs Driftscenter dagens 
lys. I løbet af de seneste måneder 
er der blevet justeret i afdelingen 
– alt i alt betyder ændringerne 
bedre service til organisationens 
beboere.

VORES BLAD — APRIL 2019 TEMA

Siden årsskiftet er der sket en del i Øst-
jysk Boligs driftsafdeling. Der er blandt 
andet kommet ny driftschef, Driftscen-
teret har fået udvidede åbningstider, og 
der er blevet lavet nye driftstekniker-
teams.
 
– Der er sket det, at vi faktisk er gået 
kvart tilbage til sådan, som det var 
tidligere, forstået på den måde, at hver 
afdeling igen har fået en primær drifts-
tekniker, fortæller driftschef Torben 
Brandi.
 
– Men driftsteknikerne arbejder stadig 
sammen i teams, og de supplerer 
hinanden ved forskellige opgaver og 
i travle perioder. Og der er heller ikke 
ændret på, at man kontakter Driftscen-
teret, når man har brug for hjælp.
 
Årsagen til ændringen er, at det blev for 
kaotisk for driftsteknikerne at skulle for-
holde sig til mange forskellige afdelin-
ger hver uge – og det fungerede heller 
ikke optimalt for beboerne.
 
– Vi har udelukkende fået positive 
tilbagemeldinger fra beboerne, efter 
at vi har lavet ændringerne, fortæller 
Torben. 
 

– Både beboere og driftsteknikere er 
glade for at have et tæt samarbejde 
med hinanden og for at kende hinan-
den godt og vide, hvem man skal gå til.
 
Tryk på
Tidligere var det to inspektører, der tog 
imod beboerhenvendelser i Driftscen-
teret hver morgen. De havde meget 
travlt, fordi de jo også havde deres an-
dre opgaver, og der var simpelthen for 
meget tryk på, til at det kunne fungere 
ordentligt. 

Derfor er der blevet ansat en drifts-
sekretær (hende kan du møde på 
side 12-13), som i samarbejde med en 
driftskoordinator nu besvarer beboer-
henvendelser – det har givet mulighed 
for at udvide åbningstiderne i Driftscen-
teret. 

– Det fungerer bedre nu, hvor vi har 
en driftssekretær ansat, men der er 
stadig rigtig meget tryk på beboerhen-
vendelserne i åbningstiderne, så det 
er et område, vi fortsat vil evaluere på, 
fortæller Torben.
 
Ensartet drift
Selvom driftsafdelingen nu har fået en 

justering i den rigtige retning, så har 
den nye driftschef ikke tænkt sig at 
hvile på laurbærrene – for ting kan jo 
altid gøres bedre, som han siger. 

– Det næste halve års tid skal jeg 
primært arbejde med ensartet drift. 
Cirka 80% af de opgavetyper, vi får ind, 
er nogle, som vi får tit. Derfor giver det 
mening at sætte dem i system. Vi skal 
gøre tingene ens, og vi skal selvfølgelig 
gøre dem smartest hver gang, siger 
han.
 
Fed at være tilbage!
Selv om Torben er ny i rollen som 
driftschef, så er han ikke ny i Østjysk 
Bolig. Han har nemlig tidligere været 
leder af organisationens Håndværker-
afdeling.  

– Det er fed at være tilbage!, konstate-
rer Torben på sit brede thybomål.
 
– Det er et fedt sted at arbejde, og der 
er nogle rigtig gode kolleger. Og jeg 
tror på, at vi i driften nu er den rigtige 
bemanding til, at vi kan få det til at blive 
rigtig godt.
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Hvor meget tid bruger driftsteknikerne i hver afdeling?

Samtidig med, at der er sket organisatoriske ændringer, så har 
driftsteknikerne også taget et nyt it-system i brug. Fra 1. februar 
begyndte de nemlig at registrere, hvor meget tid de bruger i 
hver enkelt afdeling. 

Som beboerne fik at vide på afdelingsmøderne sidste år, så 
vil udgiften til driftsteknikerne nemlig fremover blive fordelt på 
afdelingerne efter, hvor de har befundet sig mest.

Det nye it-system har vist sig at kunne mere end blot at regi-
strere tid, så det kan fremadrettet muligvis være med til at gøre, 
at Østjysk Bolig – og dermed beboerne – kan spare penge på 
anden administration af blandt andet fraværsregistrering.

Torben Brandi har været driftschef i 
Østjysk Bolig siden den 18. februar



DRIFTSCENTERETS ÅBNINGSTIDER:

PERSONLIG HENVENDELSE

Mandag 8.00-9.00

Tirsdag 8.00-9.00

Onsdag 8.00-9.00

Torsdag 8.00-9.00 + 15.00-17.00

Fredag 8.00-9.00

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag 8.00-11.30

Tirsdag 8.00-11.30

Onsdag 8.00-11.30

Torsdag 8.00-11.30 + 15.00-17.00

Fredag 8.00-11.30
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HVEM, HVOR OG HVORNÅR?
Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — APRIL 2019 TEMA

Der er ikke lavet om på, at når du har brug for 
hjælp fra en driftstekniker, så skal du henvende dig 
til Driftscenteret. Her sidder der medarbejdere klar 
til at hjælpe dig. Du kan for eksempel få organisa-
tionens nyansatte driftssekretær, Ann Bøgeskov, 
i røret. I forbindelse med, at Ann er blevet ansat, 
er åbningstiderne også blevet udvidet. De ser nu 
således ud: 
 

Driftscenterets adresse er stadig 
Hasle Centervej 219 1.th. 
8210 Aarhus V. 

Og telefonnummeret er 87 44 75 93.

Du kan som altid også – døgnet rundt –  
sende en mail til driftscenteret@vm-ojba.dk. 

mailto:driftscenteret%40vm-ojba.dk?subject=
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HVEM, HVOR OG HVORNÅR?

VORES BLAD — APRIL 2019 TEMA

DRIFTSCENTERET 

Driftsleder Søren Voigt

Driftssekretær Ann Bøgeskov

DRIFT 1

Driftsteknikere 
Stefan Hansen 
Hans Døssing 

Afdelinger: 
71, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90

Fælleskontor: 
Afd. 85 -  

Moselunden

DRIFT 2

Driftsteknikere 
Jørgen Brandt 
Rino Jensen 
Erik Bentsen 

Afdelinger: 
1, 2, 5, 11, 13, 16, 17, 

19, 20, 23

Fælleskontor: 
Afd. 1 -  

Præstehaven

DRIFT 3

Driftsteknikere 
Tonni Findal 

Thomas Engberg 
Dennis Pedersen

Afdelinger: 
3, 9, 10, 12, 14, 15, 

22, 25, 26 

Fælleskontor: 
Afd. 25 -  

Gøteborg Allé

DRIFT 4

Driftskoordinator 
Peter Mølgaard 

Driftsteknikere 
Per Madsen 

Kenneth Andersen 
Flemming Löber 

Jesper Mejer
 

Driftsassistenter 
Ole Kastrup 
Hoang Truc 

Helge Ryberg 
Mogens Lauridsen 

Afdeling: 
6 

Fælleskontor: 
Afd. 6 -  

Bispehaven

DRIFTSCHEF 
Torben Brandi

AFD. 21 - MÅRSLET 
Søren Voigt 

synsmand

DRIFTSELEV +  
RENGØRINGSASSISTENTER
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KURSUSWEEKEND 2019: 
KÆMPE ENGAGEMENT OMKRING  
FN’S 17 VERDENSMÅL

Vibeke Thiim Harder

– Jeg vil gerne sig tak for det kæmpe 
engagement, I har vist i dag. Det har jeg 
ikke oplevet til en kursusweekend før.
Sådan sagde Østjysk Boligs direktør, 
Allan Søstrøm, da han lørdag den 9. 
marts kl. 17.00 rundede en spændende 
dag af. En dag, der havde stået i FN’s 
17 Verdensmåls tegn.
 
Engagerede unge
Det var Anders Haahr fra Milestone 
Pro og Niels Lund fra Four Squares, 
der havde tilrettelagt dagen for Østjysk 
Boligs afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
og medarbejdere. Programmet bestod 
af både oplæg og gruppearbejde, og ef-
ter hvert gruppearbejde var der en kort 
præsentation fra hver gruppe. 

Langt de fleste grupper havde valgt et 

ungt afdelingsbestyrelsesmedlem til at 
stå for præsentationen – der var ingen 
tvivl om, at organisationens ungdoms-
boligbeboere var meget engagerede 
i Verdensmålene og i at være med til 
at finde ud af, hvordan de bedst kan 
indarbejdes i Østjysk Boligs målsæt-
ningsprogram.
 
Gode forslag
Deltagernes præsentationer hand-
lede blandt andet om, hvilke konkrete 
ting Østjysk Bolig og organisationens 
beboere kunne gøre for at bidrage til at 
opfylde (nogle af) Verdensmålene. 
 
Der kom rigtig mange gode forslag. 
Blandt andet til, hvordan man kan 
bruge regnvand, hvordan man kan 
spare på lys- og varmeforbrug, og 
hvordan man kan hjælpe sine naboer 
og vise respekt for hinanden. Der 
var altså både fokus på den sociale 
bæredygtighed og den miljømæssige 
bæredygtighed.
 
Psykologisk entertainment
Efter en lang dag med oplæg og grup-
pearbejde stod aftenen i hyggens tegn. 

Der var en lækker treretters menu på 
programmet, der var drinks og dans, 
men inden da kom der en psykolo-
gisk entertainer forbi og underholdte. 
Niels Krøjgaard aflæser, tolker og 
afkoder de signaler, vi mennesker 
hele tiden ubevidst sender via vores 
blik, kropssprog og ansigtsmimik. 

Det gav anledning til en del snak 
rundt om bordene, da showet var for-
bi, for hvordan I alverden kunne han 
vide, i hvilken hånd brikken var og 
hvilken farve den havde, og hvordan 
kunne han læse tanker og fornemme 
hvilket tal man tænkte på?

Som altid varede festen til godt ud 
på natten, så det var nogle trætte 
ansigter, der søndag vendte næserne 
mod vest igen.

Den 9.-10. marts fandt den årlige 
kursusweekend i Østjysk Bolig 
sted på Kystvejens Konferen-
cecenter i Grenå. Weekenden bød 
på spændende oplæg, gode dis-
kussioner og hyggeligt samvær.



9

VORES BLAD — APRIL 2019

Om FN’s 17 Verdensmål: 

FN’s 17 Verdensmål er en slags fælles social kon-
trakt mellem FN’s 193 medlemslande. Kontrakten 
gælder for alle lande og deres regeringer, borgere, 
institutioner og virksomheder, men den er ikke 
juridisk bindende.
 
Hvert mål er vigtigt, og de 17 mål hænger sammen 
– ingen mål kan nås, hvis ikke alle mål nås.
 
Verdensmålene er relevante på grund af især fem 
udfordringer verden over: Klimaforandringer, sti-
gende befolkningstal, større middelklasse, overfor-
brug af ressourcer og at flere flytter til byerne. 
 
De 17 mål finder du i overskriftsform herunder 
 – og vil du læse mere, kan du gøre det på  
www.verdensmaalene.dk.

http://www.verdensmaalene.dk
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VIL DU GIVE DIT BARN EN  
GOD SOMMERFERIEOPLEVELSE? 

Siden 1935 har Aarhuskolonien været feriekoloni for rigtig 
mange aarhusianske børn. Aarhuskolonien ligger på Ahl 
Strand ved Ebeltoft og har plads til 48 børn fra 3. - 6. 
klasse pr. hold.  

På Aarhuskolonien er én ting vigtigere end alt andet – at 
have det godt med hinanden. Ud over muligheden for 
mange nye venskaber byder kolonien på ture til stranden, 
bålaftener, diskoteksaftener, udflugter, sport, teater og 
rigtig meget mere. Aarhuskolonien har en stor boldbane, 
bordtennis, udendørs teaterscene, spændende skov, og 
den ligger kun 400 meter fra en super strand. Der er spil til 
ude- og indebrug samt materialer til hobbyarbejde.
 
Det er Ahl Fonden, Børn og Unge/Aarhus Kommune og 
en række andre fonde, der finansierer kolonien, så ophol-
det er gratis.
 
En kolonileder og fem medarbejdere sørger for, at alle 
får mange gode oplevelser. I koloniens køkken er der en 

økonoma og tre køkkenassistenter, som sørger for lækker 
og sund mad. 
 
Aarhuskolonien byder i år på fem hold: 
Hold 1 – 27. maj - 7. juni 
Hold 2 – 10. juni - 21. juni 
Hold 3 – 24. juni - 5. juli
Hold 4 – 8. juli - 19. juli
Hold 5 – 22. juli - 2. august
 
Man kan søge om at komme med på et koloniophold ved 
at hente en ansøgning på hjemmesiden www.aarhusko-
lonien.dk. Du udfylder ansøgningen og afleverer den på 
dit barns skoles kontor. Du kan også bede kontaktlæreren 
om et ansøgningsskema. 
 
På www.aarhuskolonien.dk kan du også læse meget mere 
om, hvad der sker på Aarhuskolonien.
 
 
Aarhuskoloniens værdier:
FÆLLESSKAB – det handler om at være sammen
VENSKABER – børnene finder og får nye gode venner
TRYGHED – vi passer på børnene, og vi stoler på dem
OPLEVELSER – vi er aktive og får minder sammen
RESPEKT – vi er forskellige, og det er helt i orden

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

Sommeren nærmer sig, og her får du mulighed for 
at give dit barn en oplevelsesrig én af slagsen. På 
Aarhuskolonien er der gode muligheder for nye 
venskaber og gode oplevelser, og så er det endda 
gratis.

http://www.aarhuskolonien.dk
http://www.aarhuskolonien.dk
http://www.aarhuskolonien.dk
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Dennis Pedersen er én af Østjysk Boligs 
15 driftsteknikere

HVAD BETYDER DET?
 
           DRIFTSTEKNIKER

En driftstekniker er en varmemester, 
en vicevært eller en ejendomsservice-
tekniker. Kært barn har jo som bekendt 
mange navne, og ude i afdelingerne er 
driftsteknikerne absolut meget værdsat. 

Det er driftsteknikerne, der tager sig 
af det daglige vedligehold af Østjysk 

Boligs 39 afdelinger. De passer og 
vedligeholder bygningerne, de syner 
lejligheder, de laver små reparations-
opgaver i boligerne, de servicerer var-
meanlæg, de koordinerer med eksterne 
håndværkere og så videre. 

Flere af Østjysk Boligs driftsteknikere 

er uddannet ejendomsservicetekniker, 
mens andre har en anden håndværks-
mæssig uddannelse – for eksempel 
tømrer eller smed. 

Det er ikke nødvendigt med en specifik 
uddannelse for at blive driftstekniker i 
Østjysk Bolig, men man skal selvfølge-
lig være en god håndværker. Derud-
over er det vigtigt, at man er god til at 
tale med mange forskellige mennesker, 
for det er jo primært beboernes hjem, 
man arbejder i som driftstekniker i en 
boligorganisation.

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

GOD SERVICE OG  
STOR TÅLMODIGHED

I forbindelse med de ændringer, 
der er sket i Driftscenteret, er 
Ann Bøgeskov blevet ansat som 
driftssekretær. Det er hendes 
stemme, beboerne får i røret, 
når de ringer til Driftscenteret, 
og hendes ansigt de møder, 
hvis de kommer op forbi.

Ann er 43 år og kontoruddannet. Hun 
har tidligere blandt andet arbejdet 12 
år ved DLG, hvor hun også tog sig af 
kundehenvendelser.

–  Det var jo primært landmænd, 
jeg talte med i DLG, så det er jo 
selvfølgelig noget andet at tale med 
beboere, men jeg kan godt lide den 
kontakt, jeg har til dem, og de er 
rigtig søde at snakke med, fortæller 
Ann om sin første tid med beboere 
i røret.

Rolig af sind
Ann fortæller, at langt de fleste 
opkald, hun modtager, foregår i en 
stille og rolig tone. Men selv hvis en 

Alle hverdage mellem kl. 8.00 og 
11.30 – og om torsdagen også 
mellem kl. 15.00 og 17.00 – sidder 
Ann Bøgeskov klar til at hjælpe 
beboere, der enten kommer ind 
forbi eller ringer og har brug for svar 
på et spørgsmål eller hjælp fra en 
driftstekniker. 

Ann har været ansat i Østjysk Bolig 
siden starten af februar – den første 
måned var hun under oplæring i 
administrationen på Søren Frichs 
Vej, men herefter har hun hjulpet 
beboere med stort og småt fra 
sin plads i Driftscenteret på Hasle 
Centervej.

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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Ann Bøgeskov er 43 år. Hun bor med sin søn på 16 år sammen med sin kæreste, Lars, og hans søn 
på 17 år i Tranbjerg. Lige pt. bor Lars’ datter på 21 år og hendes kæreste også hos dem, så der er fuldt 
hus.

I sin fritid går Ann gerne en tur med hunden i skoven. Hende og Lars træner også sammen.

Ann har desuden en madklub, som hun mødes med én gang om måneden. Her er de otte kvinder, der 
hygger sig og spiser sammen, og én gang om året rejser de også sammen.

beboer ringer og er sur, så tager hun 
også det stille og roligt.

– Jeg er rolig af sind, og der skal mere til 
at hidse mig op, end at der ringer én og 
er sur, smiler hun. Hendes tålmodighed 
er stor – det kan jo være nødvendigt, når 
man har et sådant job, som hun siger.

Taget godt imod
Ann har haft sin daglige gang både i 
administrationen på Søren Frichs Vej 
og i Driftscenteret på Hasle Centervej. 
Hun føler sig rigtig godt modtaget begge 
steder. 

– Jeg føler mig allerede rigtig godt tilpas 
i jobbet, fordi jeg er blevet taget så godt 

OM ANN:

imod. Der er bare en rigtig fin omgangs-
tone, og det er jo bare fedt, at man også 
kan grine sammen i frokostpauserne. 
Jeg kan godt lide, når man kalder en 
spade for en spade, siger hun.
 
Ud over at tage sig af kundehenven-
delser, så laver Ann også blandt andet 
synsplanlægning og indhenter tilbud.
 
– Da jeg så stillingsopslaget, skyndte 

jeg mig at søge jobbet, for det lød 
superspændende, siger Ann. 
 
– Og selv om det har været lidt af et 
brancheskift for mig, og selvom der 
stadig er mange ting, jeg skal lære om 
det almene, så synes jeg, det går rigtig 
godt.
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OPSLAGSTAVLEN

BL FYLDER 100 ÅR 
 
BL – Danmarks Almene Boliger – fylder 100 år i år. Det bliver fejret på flere forskellige 
måder i løbet af året.

Ét af initiativerne er Danmarks Længste Fødselsdagsbord. Den 15. juni inviterer BL alle 
danske almene boligafdelinger til at spise morgenmad sammen – altså hjemme hos sig 
selv. 

Afdelinger, der har lyst til at deltage i fejringen af de almene boligers runde fødselsdag, 
kan læse mere om, hvordan man tilmelder sig, på BL's hjemmeside. 

MANGE BESØGTE BISPEHAVEN TIL FASTELAVN 
 
Den 1. marts havde Bispehaven inviteret hele Aarhus til Fastelavnsfest. Afdelingen ville 
gerne vise, at den er meget mere end bare en ghetto. Den er også et sted, hvor familier 
mødes og hygger sig, og hvor ildsjæle får ting til at ske.

Mellem 150 og 200 mennesker deltog i festlighederne, heriblandt rådmand Kristian 
Würtz. TV2 Østjylland kom også forbi og dokumenterede den gode stemning.

Foto: Per Ryolf

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/bl-fylder-100-aar/danmarks-laengste-foedselsdagsbord/
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TRYGHEDSRENOVERINGEN I BISPEHAVEN 
GÅR RIGTIG GODT  

Den store Tryghedsrenovering, der er i gang i Bis-
pehaven pt., fylder nu efterhånden hele afdelingen.

På Hasle Centervej-siden, ved de høje blokke, er 
det første gårdrum – det vestligste – netop blevet 
taget i brug. Og på Bispehavevej-siden har hånd-
værkerne for nylig spærret det første gårdrum af for 
at starte renoveringsarbejdet op her.

Alle, der har lyst til at se, hvordan et gårdrum kan 
se ud, efter at det er blevet tryghedsrenoveret, er 
velkomne til at kigge forbi gårdrummet på Hasle 
Centervej – og tage sig en svingom i Tarzanbanen 
for eksempel.

Du kan læse mere om renoveringen på  
www.tryghedibispehaven.dk.

http://www.tryghedibispehaven.dk
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BISPEHAVEN HAR FÅET  
SIN EGEN HJEMMESIDE

Østjysk Boligs største afdeling, Bispe-
haven i Aarhus V, har fået sin egen 
hjemmeside. 

Hjemmesiden er lavet af afdelingens 
boligsociale indsats, og den indeholder 
blandt andet aktivitetsplaner for Trivsels-
huset og Fællesskabernes Hus, og den 
indeholder informationer om den bo-
ligsociale helhedsplan og om de mange 
aktiviteter – også beboerdrevne – der 
findes i afdelingen.

Du kan besøge siden her:  
www.bispehaven.dk

http://www.bispehaven.dk

