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VELKOMMEN TIL
ØSTJYSK BOLIGS
BERETNING FOR 2018
I beretningen gør vi rede for det seneste kalenderår, der
er gået.
Hvert år kan du finde aktuelle fokuspunkter i beretningen.
I år beretter vi blandt andet om, hvordan regeringens
ghettoplan har påvirket vores arbejde i 2018.
2018 var endnu et spændende og travlt år i Østjysk
Bolig, og vi forventer det samme om 2019.
Rigtig god læselyst.
På organisationens vegne,
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
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OVERORDNET STATUS
2018 var et usædvanligt og betydningsfuldt år i
Østjysk Bolig.

nye, så nu er vi det antal medarbejdere på
kontoret, vi skal være pt.

Vi startede året med et formandsskifte – vores
mangeårige organisationsbestyrelsesformand,
Else Christensen, valgte efter sin 70-års
fødselsdag at trække sig tilbage og give plads til
yngre kræfter, og Katja Hillers, der tidligere var
næstformand, overtog formandsposten.

Også i vores Driftscenter har vi fået skåret ned
i antallet af medarbejdere i forbindelse med
besparelserne.

Katja har i sit første halve år som formand
deltaget i utroligt meget, og hun har på bedste vis
repræsenteret Østjysk Bolig i både Skanderborg
og Aarhus Kommuner, i BL og i BL’s 5. kreds.

Apropos Driftscenteret, så har de nu fået
de rigtige måleredskaber, der gør, at vi fra
budget 2021 kan anvende de registrerede
tider, som bruges i hver enkelt afdeling, til de
kommende budgetter. Desuden arbejder vi i
Driftscenteret fortsat med især kommunikation og
reaktionstider.

Omgivelserne har taget godt imod Katja, og
vores nye formand har vundet stor respekt i de
forhandlinger, vi har været igennem, og i de
udvalg, hun sidder i. Det lover godt for fremtidens
samarbejde, og for de store opgaver, vi står over
for.

Vi er blevet pålagt, at der skal udarbejdes fire
driftsmål for vores drift de kommende år. Vi har
arbejdet med driftsmålene således, at de er
afstemt med de forventninger, som vi har til vores
Driftscenter, og til, hvordan det skal fungere i
fremtiden.

Med statsministerens nytårstale kunne vi godt
se, at store forandringer skulle ske i vores
største afdeling, Bispehaven, der gennem
flere år har været på ghettolisten. I juni
besluttede Aarhus’ byråd, at tre høje blokke i
afdelingen skulle nedrives, og at tre af de lave
blokke skulle omdannes. Herefter gik det løs
med forhandlinger og med at udarbejde den
udviklingsplan, som vi har brugt året på at lave i
et tæt samarbejde med kommunen.

De fire driftsmål, vi fortsat arbejder med, er:
•
Vi skal sikre en god trivsel i både Drifts- og
Håndværkerafdelingen
•
Vi skal have en effektiv drift
•
Vi skal levere en service, som beboerne er
tilfredse med
•
Vi skal tage et socialt ansvar i forhold til 		
beboerne

De besparelser, vi for nogle år siden vedtog
skulle gennemføres i organisationen, er vi ved
at være i mål med. Vi har sagt farvel til flere
administrative medarbejdere, og har ikke ansat
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Vores Håndværkerafdeling har for første gang
givet overskud. Det er positivt, at den nu er
landet i den rigtige ramme, og fortsætter det i
fremtiden, kan vi sætte vores priser ned til fordel
for vores beboere.
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Tryghedsrenoveringen af Afdeling 6 – Bispehaven har kørt i hele 2018.
Den forventes færdig i 2021.

BYGGERI OG RENOVERING
2018 bød især på planlægning af nyt byggeri,
men det bød også på fysiske forandringer i især
Bispehaven.
Vores store projekt, Tryghedsrenoveringen af
Bispehaven, startede lige efter årsskiftet, og stod
på i hele 2018. Det forventes at vare til 2021.
I 2018 har der blandt andet været arbejdet med
en lokalplan for området omkring Rymarken
og det nye fælleshus, og med renoveringen af
gårdrummene mellem de høje blokke længst
mod vest.
Derudover har vi arbejdet med vores fremtidige
byggeri af 108 ungdomsboliger på Bjørnholms
Allé – vi forventer, at lokalplanen er klar ultimo
2019, og at vi kan have byggestart primo 2020.
Vi har også arbejdet med vores kommende
byggeri af 300 ungdomsboliger og 50
familieboliger på Journalisthøjskolen. Vi forventer
byggestart her i løbet af 2021.

Vi har arbejdet med byggeriet af vores
Storbylandsby II på Halmstadsgade – vi forventer
at kunne gå i gang med at bygge i august 2019,
og at der vil være indflytning i september 2020.
I forbindelse med, at vi skal nedrive godt 300
boliger i Bispehaven, har vi desuden fået
kvotetilsagn på 150 nye boliger, som også skal
opføres i løbet af de kommende år.
Desuden sker der pt. en udvikling i Ry, som
godt kan betyde, at vi også kan forvente at
skulle bygge nye familieboliger der i løbet af de
kommende år.
I Afdeling 9 – Rønnehegnet i Tilst har vi arbejdet
med at planlægge en vinduesudskiftning i én af
afdelingens etaper, og i Afdeling 21 – Mårslet har
vi arbejdet med planlægningen af udskiftning af
de MgO-vindspærreplader, der er blevet brugt i
byggeriet af afdelingen i 2012.
7
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BOLIGPOLTIK
Regeringen vedtog i 2018 en ghettoplan, som
har til formål at afskaffe ghettoer i Danmark
inden 2030.
I de ’hårde ghettoområder’ – det vil sige
ghettoområder, der har været på ghettolisten
de seneste fire år – skal antallet af almene
familieboliger nedbringes til 40% inden 2030.
Vores største afdeling, Afdeling 6 – Bispehaven
i det vestlige Aarhus, er et ’hårdt ghettoområde’.
Derfor besluttede Aarhus’ byråd i sommeren
2018, at der skal rives blokke ned i afdelingen.
Nedrivningerne skal ske for at gøre plads til at
bygge private ejerboliger, erhverv, andelsboliger,
ungdomsboliger osv. i området, så målet om de
40% almene familieboliger i området kan nås.
Hele sidste halvdel af 2018 er derfor gået med
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at forhandle med Aarhus Kommune om, hvordan
det nye Bispehaven skal se ud.
Hverken Østjysk Boligs organisationsbestyrelse,
direktør eller ansatte i det hele taget synes, at
nedrivninger af blokke er en god idé. Men da
det er en politisk beslutning, som er taget på et
højere niveau, og som vi desværre ikke kommer
til at kunne have indflydelse på overhovedet,
har vi alligevel valgt at indgå i et samarbejde
med kommunen, således at vi kan være med til
at sikre, at vores beboere – både dem, der skal
flytte ud, og dem, der skal blive i deres boliger –
får så gode vilkår som muligt i denne proces.
Den 1. juni 2019 skal Østjysk Bolig og Aarhus
Kommune indsende en udviklingsplan for
Bispehaven til Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet.

Tre høje og tre lave blokke skal nedrives i Bispehaven.
Det svarer til 318 ud af i alt 871 lejemål.

“

Det piner mig, at vi skal
rive gode, billige boliger
ned. Boliger, der har været
folks hjem gennem 2, 10
eller 40 år. Boliger, som
folk er glade for at bo i.
Boliger, der på ingen måde
fejler noget. Det har aldrig
været mit ønske.
Allan Søstrøm,
direktør i Østjysk Bolig
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PERSONALE

Bente Grouleff gik på pension i foråret 2018.
Herefter lukkede Østjysk Boligs Ry-kontor ned.

Der har været forholdsvis stor udskiftning i
Østjysk Bolig i 2018. Herunder kommer de i
nogenlunde kronologisk rækkefølge:

I foråret gik kontorleder i Ry, Bente Grouleff, på
pension. I den forbindelse lukkede vi vores kontor
i Ry ned.

Den 16. januar fik vi en ejendomsserviceteknikerelev, Christoffer Andersen.

Den 31. maj havde økonomichef Morten Kraft
sidste dag, efter at han havde opsagt sin stilling.

Hanne Laursen, vores piccoline, der blev opsagt i
2017 i forbindelse med besparelser, havde sidste
dag den 22. februar.

Inspektør Ryan Jørgensen opsagde sin stilling og
havde sidste dag den 1. juni.

Nils Thylander skiftede fra en stilling som social
vicevært i Afdeling 23 – City til en stilling som
teamkoordinator i Den Boligsociale Indsats i
Bispehaven. Nick Gisselmann blev ansat i Nils’
gamle stilling.
Rasmus Kirkegaard opsagde sin stilling som
social vicevært i Afdeling 25 – Gøteborg Allé –
Steffen Grøndahl blev ansat i stedet.
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Flemming Löber blev ansat som driftstekniker i
juni.
Driftstekniker Karlo Kortsen opsagde sin stilling.
Jørgen Brandt blev ansat i stedet.
Rebekka Drud overtog Nanna Nørgaards
stilling som foreningsmentor i Den Boligsociale
Helhedsplan i Bispehaven.
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Den 1. juni 2018 var det 40 år siden, Connie Koppel startede
som elev i Boligselskabet Præstehaven.

Rachel Marino blev ansat i august som
barselsvikar for Marie Nymann i en
teamkoordinatorstilling i Den Boligsociale
Helhedsplan i Bispehaven.
I forbindelse med den nye persondatalov blev
jurist Katrine Sørensen ansat i september.
Cathrine Bach opsagde sin stilling som
projektmedarbejder i administrationen og havde
sidste dag den 31. oktober.
Allan Overgaard opsagde sin stilling som
driftschef og havde sidste dag inden jul. Torben
Brandi, som tidligere har været leder af vores
Håndværkerafdeling, blev valgt som hans afløser.

I Håndværkerafdelingen var der løbende
udskiftninger blandt murere og tømrere. Den
murer, afdelingen havde ansat, Lasse Jensen,
blev afskediget i februar på grund af for få
mureropgaver hen over vinteren. Der blev ikke
ansat en ny murer.
Håndværkerafdelingen fik i maj desuden nye
lokaler på Oktobervej i Aarhus V.
Den 28. april 2018 kunne driftstekniker Rino
Jensen fejre sit 25-års jubilæum.
Den 1. juni 2018 havde udlejningschef Connie
Koppel 40-års jubilæum. Connie startede i 1978
som elev i Boligselskabet Præstehaven.

Lisa Kerwin, udlejningsmedarbejder, gik på
pension ved årsskiftet. Cecilie Fogsgaard overtog
hendes stilling.
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BOLIGSOCIALT ARBEJDE
Østjysk Bolig har fastholdt og videreudviklet det
boligsociale engagement i 2018.
Den Boligsociale Helhedsplan i Afdeling 6 –
Bispehaven er efter første helhedsplansår
konsolideret både på personalesiden og hvad
angår drift og udvikling af aktiviteter.
Nye ansigter tog over på det boligsociale arbejde
i startboligprojekterne i Afdeling 25 – Gøteborg
Allé og Afdeling 23 – City.
Et socialt spor i Tryghedsrenoveringen i
Afdeling 6 – Bispehaven har sikret et stærkt
fokus på beboerne i forhold til kommunikation,
projektinddragelse, beboerinvolvering og
beskæftigelse.
Tryghed, trivsel og forebyggelse
Rigspolitiets Tryghedsmåling for Bispehaven
for 2018 viser en signifikant forskel i trygheden
mellem 2017, hvor der var bandekonflikt, og
2018, hvor der var en god og positiv stemning
i Bispehaven. Således er 65 pct. af beboerne
trygge i 2018 mod 43 pct. året før. Lokalpolitiet
roste Østjysk Bolig og den boligsociale
indsats for samarbejdet, og tilskriver det lokale
samarbejde en stor del af æren for den positive
fremgang.
Netop det lokale samarbejde mellem Den
Boligsociale Helhedsplan, politiet og lokale
kommunale aktører i Bispehaven har udviklet
sig meget positivt. Dette kan mærkes på
alle indsatser. I forhold til forebyggelse og
forældreindsats arbejdes der hen imod en fælles
faglig tilgang til forældre i området. Det skaber
sammenhæng imellem forskellige indsatser, og
dermed opnås gode synergier og resultater.
12

Inklusion og boligsocialt byggeri
Startboligprojekterne i ungdomsboligafdelingerne
på Gøteborg Allé og i City samt i Afdeling 20 –
Marienlystvangen (Storbylandsbyen I) fremmede
også i 2018 inklusionen af beboere, som har
svært ved at få fodfæste på det almindelige
boligmarked. På Gøteborg Allé blev screening og
visitation skærpet, så de unge startboligbeboere
fra forsorgshjemmene i højere grad står mål med
den boligsociale indsats, der kan tilbydes, og så
der sikres en god social sammenhængskraft i
afdelingen.
I City blev der skabt et tættere samarbejde
mellem afdelingsbestyrelsen, aktivitetsudvalget
og startboligprojektet, som har resulteret
i nye aktiviteter og tiltag i fællesrummet.
Dette har medvirket til en større inklusion af
startboligbeboerne i det store fællesskab med de
øvrige beboere i afdelingen.
I Storbylandsbyen blev der også i 2018 afholdt
Storbylandsbymøder som et mere uformelt
alternativ til det formelle beboerdemokrati. Efter
et år uden afdelingsbestyrelse blev der på et
velbesøgt afdelingsmøde i september valgt en ny
afdelingsbestyrelse i Storbylandsbyen.
Østjysk Bolig indgik i 2018 i et samarbejde
med Realdania og Landsbyggefonden om
sociale renoveringer. Projektet kobler sig på
den igangværende Tryghedsrenovering, og
har til formål at forebygge ensomhed og styrke
mulighederne for sociale fællesskaber. Aftalen
indebærer udvikling af tre delprojekter; Tegn på
liv (åbning af gavle), Tegn på hjemlighed (trygge
og hjemliggjorte opgange) og Tegn på fællesskab
(gentænkning og renovering af fællesfunktioner
og aktivitetslokaler). Udviklingsfasen igangsættes
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og forventes afsluttet i løbet af 2019.
Uddannelse og beskæftigelse
Aktiviteterne under indsatsen uddannelse og
beskæftigelse i Den Boligsociale Helhedsplan
i Bispehaven fremmede også i 2018 en positiv
kultur omkring arbejde og uddannelse. Der var
i 2018 en stigende efterspørgsel på at blive
bedre til at tale dansk og tilegne sig viden og
kompetencer. Aktiviteten ’Nære fællesskaber’
har affødt et iværksætterprojekt, som hedder
Bispehavens Køkken. Det skaber positive
historier i hele Aarhus og giver ligeledes
resultater beskæftigelsesmæssigt.
Der er i Tryghedsrenoveringen indskrevet sociale
klausuler. Projektledelsen varetages af Byg
Op i et samarbejde med totalentreprenøren,
underentreprenører og den boligsociale indsats.
Indsatsen giver beboerne mulighed for søge
job, elevpladser og virksomhedspraktikker i den
igangværende renovering.
Beboerinvolvering og samskabelse
For at styrke projektinddragelse og
beboerinvolvering i forbindelse med et
opgangshaveprojekt i Tryghedsrenoveringen i
Bispehaven blev der ansøgt om midler fra Tryg
i Aarhus-puljen. I alt blev der bevilliget 280.000
kr. Midlerne bruges til at skabe en involverende
og samskabende proces omkring etablering af
opgangshaverne. Fokus har på den ene side
været afprøvning af nye kommunikations- og
inddragelsesmetoder og på den anden side
understøttelse af lokalt iværksætteri. I 2018 blev
der afholdt workshops for alle opgange i blok A7
med en flot deltagelse – 52 pct. af alle lejemål
var repræsenteret.

En anden samskabende proces, der startede
op i 2018, var udviklingen af aktivitetslokalerne
i Bispehaven, hvor aktiviteterne er drevet
af frivillige beboere. Der blev nedsat et
aktivitetslokaleudvalg bestående af to
repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, to fra
administrationen i Østjysk Bolig, og to fra Den
Boligsociale Helhedsplan. Der bliver arbejdet
med nye kriterier for lokaler, deling af lokaler,
samt synliggørelse af ens aktiviteter. For mere
viden kan man gå ind på hjemmesiden
www.bispehaven.dk.

“

Med en social renovering kan
man forebygge ensomhed,
styrke mulighederne for
sociale fællesskaber og
dermed generelt skabe
bedre rammer for det gode
boligliv i afdelingen.
https://socialerenoveringer.
almennet.dk/om-socialerenoveringer/
13
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GDPR
Den nye persondataforordning trådte i kraft
den 25. maj 2018. Forordningen har til formål
at styrke og harmonisere beskyttelsen af
personoplysninger med henblik på at øge
sikringen af borgernes personlige oplysninger
imod tab og misbrug.
Vi er i boligorganisationen i gang med
at implementere de nye krav i relation til
persondataforordningen. Arbejdet er godt i gang
og bliver prioriteret højt, men der er forhold i
relation til implementeringen, der endnu ikke er
afsluttet.

Jurist Katrine Sørensen blev ansat i
efteråret 2018. Hun skal blandt andet
tage sig af GDPR – men hun arbejder
også med klagesager og andre
juridiske opgaver.
14

Der er tale om et område, der fremadrettet
vil blive ved med at være et stort fokus
på. Der vil løbende være forhold, der skal
holdes ajour og føres kontrol med. Der vil
blive udarbejdet et årshjul, så det sikres, at
de udarbejdede dokumenter ajourføres og
den fornødne kontrol føres – herunder også
kontrol med de virksomheder, der er indgået
databehandleraftaler med.
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Afdeling 3 – Ryhaven har fået tilskud til renoveringssagen, som nu er færdig.

ØKONOMI
Boligorganisationens resultat for 2018 viser et
underskud på 1.852 t.kr. mod et budgetteret
overskud på 728 t.kr. Organisationens
regnskab er påvirket af øgede omkostninger
til konsulentassistance, at forrentning har
været lavere end budgetteret, samt at
enkelte byggesager er forsinkede eller
ikke bliver realiserede. I budgettet er
indtægten på en af byggesagerne fratrukket i
personaleomkostninger, mens den i regnskabet
er indtægtsført under byggesager.
Forrentningen:
Forrentningen af midler i fælleskapitalforvaltning
er for 2018 0,72%. Forrentningen ligger under
budget, men vurderes at være tilfredsstillende ud
fra det aktuelle marked og den valgte risikoprofil.
I 2019 vil investeringsstrategien være uændret
ud fra et ønske om stabile renteafkast og lav
risiko for tab på værdipapirbeholdningen.

Egenkapitalen:
I 2018 er egenkapitalen forøget med tilgang fra
udamortiserede lån på 797 t.kr. og bidrag fra
afdelingerne på 1.641 t.kr. Der er i 2018 givet
tilskud til afdelinger på 7.115 t.kr. og tilskud til
tab på fraflyttere på 2.481 t.kr. Egenkapitalen er
påvirket af et negativt resultat i organisationen
på 1.852 t.kr. Den samlede påvirkning af
egenkapitalen er -8.305.
Egenkapitalen vil fortsat fremadrettet blive
benyttet til tilskud til afdelinger i forbindelse med
forbedrings- og energiarbejder mm.
Dispositionsfonden, disponeret:
Ryhaven, Tilskud til renoveringssag 13.313 t.kr.
Ryhaven, Trækningsret til renoveringssag 5.827
t.kr.
Du kan dykke længere ned i tallene på de næste
to sider.
15
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RESULTAT 2018
Realiseret t.kr.

Budget t.kr.

-19.300

-17.432

492

945

Gebyrer

2.120

1.985

Byggesagshonorarer

2.770

2.300

-13.918

-12.202

11.831

11.832

211

370

-1.876

0

56

760

-32

-32

-1.852

728

0

0

-1.852

728

Bruttoadministrationsomkostninger
Administrationsbidrag eksterne foretagender

Nettoadministrationsomkostninger
Administrationsbidrag fra afdelinger
Diverse indtægter
Resultat af ordinær drift før renter
Nettorenteindtægter/udgifter
Tilskud til afdelinger
Resultat før ekstraordinære poster
Esktraordinære poster
Resultat
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t.kr.

BEVÆGELSER PÅ
EGENKAPITALEN 2018

Primo:

47.651

Tilgang
Bidrag afdelingerne

1.641

Trækningsret

705

Dispositionsfond, udamortiserede lån

797

Afgang, dispositionsfond
Afd. 3 - renoveringssag

-1.593

Afd. 3 - huslejestøtte

-1.706

Afd. 6 - huslejestøtte

-1.992

Afd. 20 - underskudsafvikling
Afd. 26 - glasværn
Afd. 74 - vandafledningsafgift

-81
-145
-38

Tilskud vedr. tab på fraflyttere
Afd. 1 - Præstehaven

-53

Afd. 5 - Rosengården

-39

Afd. 6 - Bispehaven

-2.112

Afd. 9 - Rønnehegnet

-52

Afd. 12 - Bymosevej

-88

Afd. 15 - Stavnsvej

-31

Afd. 20 - Marienlystvangen

-20

Afd. 78 - Isagervej

-7

Afd. 83 - Skanseparken

-8

Afd. 84 - Stadion Allé

-29

Afd. 86 - Søkildevej

-42

Afgang, arbejdskapital
Afd. 3 - Renoveringssag

-1.560

Årets resultat

-1.852

Ultimo

39.346
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BL’S 5. KREDS
BL – Danmarks Almene Boligers 5. kreds består
af boligorganisationer i Aarhus Kommune. Vi er
repræsenteret i kredsen af Katja Hillers, som bor
i Afdeling 88 – Skæphøj og desuden er formand
for organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig.
Suppleant for Katja Hillers i kredsen er Morten
Jørgensen, der bor i Afdeling 17 – Atriumhuset,
og som også sidder i organisationsbestyrelsen.
Morten Jørgensen afløste Elsebeth Persson som
suppleant i marts 2019, hvor Elsebeth Persson
stoppede i organisationsbestyrelsen.

•

•

•

Katja Hillers har følgende poster
i repræsentantskabet: Medlem af
kredsbestyrelsen, medlem af aktivitetsudvalget
i 5. kreds, og medlem af udvalget i 5. kreds
vedrørende FN’s 17 Verdensmål.

•

I løbet af 2018 har en række emner fyldt i
kredsarbejdet:

•

•

Nyt målsætningsprogram for 			
BL, der blev vedtaget på det ordinære 		
repræsentantskabsmøde i juni 2018.

STRUKTUREN I KREDSEN

•
•
•
•
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Med det nye målsætningsprogram fik BL
på nationalt plan sat fokus på FN’s 		
Verdensmål og den almene sektors bidrag
hertil.
I 5. kreds er der ligeledes sat fokus på
FN’s Verdensmål, bl.a. gennem
nedsættelse af en arbejdsgruppe,
som dels arbejder med kortlægning af det,
vi allerede gør og kan gøre, dels på at
formidle og synliggøre boligorganisationernes bidrag til FN’s Verdensmål.
Kredskonference med fokus på særligt 		
FN’s Verdensmål.
Regeringens ghettoplan har også fyldt
meget i kredsarbejdet – også allerede
inden, den blev vedtaget, idet Aarhus 		
Kommune allerede i juni vedtog deres
egen plan for udsatte boligområder i
Aarhus.
5. kreds fik forhandlet en genhusningsaftale på plads med Aarhus Kommune,
hvori der også indgår en aftale om kvoter
for de næste fire år samt erstatningskvoter for de boliger, der som følge af
ghettoplanen skal rives ned.

Kredsrepræsentantskabet består af 16 kredsrepræsentanter plus en formand og en næstformand.
Alle boligorganisationer i Aarhus Kommune har ret
til at have en repræsentant i kredsen. Dog har de tre
største organisationer ret til to repræsentanter hver.
De valgte kredsrepræsentanter udgør det politiske
ben. Herunder er der valgt en kredsbestyrelse samt
diverse udvalg.
Derudover har vi det faglige ben, som består af
kredsrepræsentanterne samt direktørerne fra
boligorganisationerne. Herunder findes også forskellige udvalg.
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FLYTTESTATISTIK 2018
ALMENE BOLIGER
Afd. 1
Afd. 2
Afd. 3
Afd. 5
Afd. 6
Afd. 9
Afd. 11
Afd. 13
Afd. 14
Afd. 19
Afd. 20
Afd. 21
Afd. 71
Afd. 73
Afd. 74
Afd. 75
Afd. 76
Afd. 77
Afd. 78
Afd. 80
Afd. 81
Afd. 82
Afd. 83
Afd. 84
Afd. 85
Afd. 86
Afd. 87
Afd. 88
Afd. 89
Afd. 90
I alt
20

Internt afd. Internt selskab Fraflytning % 2016 % 2017 % 2018 Boliger i alt i afd.
4
3
12
14,29
19,05
19,05
63
0
0
5
4,62
10,00
3,85
130
0
0
2
13,71
14,52
1,61
124
2
3
14
14,29
21,98
15,38
91
11
9
120
14,7
17,82
13,77
871
6
1
36
16,67
19,44
16,67
216
1
0
3
0,00
25,00
18,75
16
0
1
1
33,33
33,33
16,66
6
0
0
1
4,35
0,00
4,35
23
1
0
5
18,18
21,21
15,15
33
2
1
11
10,00
10,00
27,50
40
1
0
7
13,85
9,23
10,77
65
0
1
1
0,00
0,00
11,11
9
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6
0
1
4
0,00
0,00
50,00
8
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8
0
0
1
0,00
0,00
14,29
7
0
0
4
20,69
17,24
4,60
87
0
0
1
25,00
0,00
25,00
4
0
0
2
33,33
0,00
33,33
6
0
0
0
0,00
14,29
0,00
14
0
0
2
27,27
9,09
9,09
22
0
0
1
20,00
20,00
20,00
5
0
3
3
14,55
10,91
5,45
55
0
0
2
0,00
0,00
50,00
4
0
0
2
0,00
0,00
25,00
8
2
0
3
13,89
30,56
8,33
36
0
0
5
15,09
18,87
9,43
53
0
0
6
18,18
18,18
6,66
33
254
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UNGDOMSBOLIGER
Afd. 1
Afd. 9
Afd. 10
Afd. 12
Afd. 15
Afd. 16
Afd. 17
Afd. 22
Afd. 23
Afd. 25
Afd. 26
I alt

Internt afd. Internt selskab Fraflytning % 2016 % 2017 % 2018 Boliger i alt i afd.
0
0
2 100,00
28,57
28,57
7
0
2
11
41,67
37,50
45,83
24
0
0
13
37,50
45,83
54,17
24
2
5
43
41,75
42,75
41,75
103
0
9
41
42,50
31,67
34,17
120
0
6
50
54,90
35,29
49,02
102
2
11
68
39,06
48,44
53,13
128
0
2
7
9,52
19,05
33,33
21
3
1
49
26,50
47,86
41,88
117
0
8
48
7,45
31,91
51,06
94
0
0
11
0,00
10,00
22,00
50
343

790

Fraflytningsprocenten i Afdeling 3 – Ryhaven er faldet
drastisk, efter at afdelingen i 2015-2017 blev renoveret.
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AARHUSBOLIG
AARHUSbolig er et samarbejde mellem samtlige
almene boligorganisationer i Aarhus Kommune
om udlejning af vores lejemål.
AARHUSbolig er en meget velfungerende
organisation, og samarbejdet med de andre
boligorganisationer i AARHUSbolig går rigtig
godt.

Administrativt ledes AARHUSbolig af en
projektledelse, der går på skift blandt
organisationerne. Projektledelsen ligger pt.
hos Alboa, som overtog i juli 2017. Alboa skal
have ledelsen frem til juli 2019, hvor Brabrand
Boligforening overtager. Driftsledelsen varetages
af AAB, og denne ledelse går ikke på skift.

Politisk ledes AARHUSbolig af et
repræsentantskab, der vælger en bestyrelse. I
øjeblikket er ni organisationer repræsenteret i
bestyrelsen. Østjysk Bolig er en af dem.
Der holdes medarbejdermøder fire gange årligt,
som udlejningschef Connie Koppel deltager i.
Derudover afholdes der fire bestyrelsesmøder og
et repræsentantskabsmøde.

TILMELDT VENTELISTEN I AARHUSBOLIG:
Tilmeldt ca. 120.000
Heraf aktive over 50.000
I 2018 har projektledelsen og et nedsat
udvalg i medarbejdergruppen arbejdet med
Persondataforordningen, der trådte i kraft den 28.
maj 2018. Dette er et omfattende arbejde, som
fortsætter i 2019, hvor der især er stor fokus på
sikkerhedsopsætningen i E-bolig.
Medarbejdergruppen har samarbejdet med
22

Aarhus Kommune om ny strategi og nyt
administrationsgrundlag for udlejningsredskaber
og udlejningsaftaler. I Østjysk Bolig handler det
om Bispehaven, der siden 1. maj 2018 har skulle
udleje efter de nye regler om fleksibel udlejning.
Medarbejdergruppen arbejder på at finde en
løsning, der gør ventelisterne mere realistiske.
De vil blandt andet skrive til de aktive
boligansøgere, at de skal være mere præcise
i deres ønsker til boliger, så de kun søger de
afdelinger/boliger, de reelt ønsker at bo i.
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AFSLUTNING
Vi håber, at du med denne beretning er blevet
lidt klogere på, hvad der er sket i Østjysk Bolig i
2015.
Vi håber, at du med denne beretning er blevet lidt klogere på,
Som altid har samarbejdet mellem
hvad der er sket i Østjysk Bolig i 2018.
organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser pg
medarbejdere i Østjysk Bolig fungeret rigtig godt.
Tak for et godt år, og tak fordi du læste med.
Tak for det!
På organisationens vegne,
På organisationens vegne,
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
Formand Katja Hillers

Næstformand Magnus Borst

Medlem Heidi Rosenberg

Medlem Leif Scherrebeck

Medlem Tina Slot Schmidt

Medlem Morten D. Jørgensen

Medlem Tommy Jørgensen
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ØSTJYSK BOLIG
SØREN FRICHS VEJ 25
8000 AARHUS C
TELEFON
MAIL 		
WEB		

86 15 66 88
INFO@OJBA.DK
ØSTJYSKBOLIG.DK

