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VELKOMMEN TIL DET TRYKTE VORES BLAD! 
 
For halvandet år siden vedtog Østjysk Boligs organisationsbestyrel-
se, at Vores Blad kun skulle udkomme elektronisk. Men vi i redakti-
onsgruppen har en fornemmelse af, at den beslutning gør, at færre 
af vores beboere læser bladet. Og det er vi kede af. Vi synes nemlig, 
at bladet er godt, og at man med et beboerblad kan skabe et bedre 
tilhørsforhold til sin afdeling og sin boligorganisation.

Derfor er dette blad en test. Og du er dermed testperson. Vi vil me-
get gerne høre fra dig. Lad os vide, om du sætter pris på at have fået 
bladet i fysisk form. Synes du, at du kan bruge artiklerne, giver det 
dig lyst til at læse mere? 

Du må meget gerne sende input, ris og ros til det fysiske Vores Blad 
til vih@ojba.dk.

Hvis responsen er, at man gerne vil have bladet i postkassen i stedet 
for at læse det på vores hjemmeside, så vil vi gå til organisationsbe-
styrelsen med sagen.

Tak for hjælpen! Og rigtig go’ læselyst.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad

BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

Bladet udkommer hver anden måned. 
Stof til næste nummer (udkommer  
til august) skal være redaktionen i 
hænde senest 3. juli.

REDAKTION
Allan Søstrøm (ansv.) 
Vibeke Thiim Harder 
Connie Koppel 
Katja Hillers

Redaktionen kan kontaktes telefonisk 
alle  hverdage kl. 9.00-15.00 på tlf.nr.  
28 58 25 38.

LAYOUT
Vibeke Thiim Harder 

POSTADRESSE
Østjysk Bolig
Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C
Att.: Vibeke Thiim Harder

Vores Blad e-mail: vih@ojba.dk

Bladet kan læses på  
www.østjyskbolig.dk

“

Vibeke Thiim Harder 
REDAKTØR

Derfor er dette blad 
en test. Og du er 
dermed testperson. 
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MGO-PLADER SKIFTES UD
I Afdeling 21 – Mårslet vil håndvær-
kere bruge resten af 2019 på at udskifte 
vindspærreplader. Dem, der blev brugt i 
2012, kan nemlig give fugtskader.

HVAD BETYDER DET?
Beboersammensætningen i almene boli-
ger er markant anderledes end det øvrige 
boligmarkeds.

SIDESIDE

NEDRIVNINGER 
Nedrivning af almene boliger i 
Bispehaven har stor betydning for 
318 familiers liv.

SIDE

4-9

6 SIDERS 

TEMA
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– DET PINER MIG, AT VI SKAL RIVE 
GODE, BILLIGE BOLIGER NED

Vibeke Thiim Harder

Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig, lægger 
ikke skjul på, at han er meget imod nedrivning 
af boliger i Bispehaven. Alligevel har han samar-
bejdet med Aarhus Kommune om en aftale, der 
betyder, at 318 familier skal finde et andet sted 
at bo. Samarbejdet er nemlig den eneste løsning, 
hvis Østjysk Bolig gerne selv vil have indflydelse 
på, hvordan fremtidens Bispehaven skal se ud.

VORES BLAD — JUNI 2019 TEMA

Den 30. april var en hård dag. Ikke bare for beboerne i 
Bispehaven. Også for Østjysk Boligs direktør gennem 
16 år, Allan Søstrøm. Den 30. april var nemlig dagen, 
hvor han var nødt til at sende et brev til Bispehavens 
beboere, hvori der stod, hvilke tre høje blokke der om et 
par år skal rives ned – og at der også skal rives tre lave 
blokke ned senere.

– Den 30. april var en dag, som jeg bestemt ikke så frem 
til. Tværtimod, fortæller direktøren.

– 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, 
uddyber han.

Nødt til at samarbejde
Allan Søstrøm skulle den 30. april, sammen med 
Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard, offentliggøre 
en aftale, som Østjysk Bolig har indgået sammen med 
Aarhus Kommune. I alt 318 familier skal flytte fra Bispe-
haven, så der kan blive plads til nye byggerier.

– Selvom det altså på ingen måde var Østjysk Boligs idé 
at rive vores beboeres hjem ned, så har vi været nødt til 
at indgå i et samarbejde med Aarhus Kommune i denne 
her sag, forklarer Allan Søstrøm. 

– Hvis vi havde stillet os på bagbenene og var blevet 
ved med at sige nej, så var aftalen bare blevet lavet hen 
over hovedet på os – og så havde vi slet ikke fået noget 

at skulle have sagt; hverken om nedrivninger, genhus-
ning eller noget andet. Derfor er vi gået ind i samarbej-
det – for at sikre, at de beboere, der skal flytte, får den 
bedst mulige behandling, og for at sikre, at de beboere, 
der skal blive i Bispehaven, får så godt et område som 
muligt at bo i efter nedrivningerne, siger han.

– Vi synes faktisk, at vi har fået lavet en rigtig god gen-
husningsaftale for beboerne – der blandt andet betyder, 
at mange af dem vil kunne blive genhuset andre steder 
i Bispehaven. Og vi synes bestemt, at vi er godt i gang 
med at lave en rigtig spændende plan for fremtidens 
Bispehaven, der kommer til at betyde, at bydelen bliver 
endnu mere attraktiv at bo i i fremtiden.
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Fakta om Ghettoplanen: 

Regeringen vedtog i 2018 en Ghettoplan, som har til formål at afskaffe ghettoer i Danmark inden 2030. 
 
I de ’hårde ghettoområder’ – dvs. ghettoområder, der har været på ghettolisten de seneste fire år – skal antallet af almene 
familieboliger nedbringes til 40% inden 2030. Bispehaven er et ’hårdt ghettoområde’. Derfor besluttede Aarhus’ byråd sidste 
sommer, at der skal rives blokke ned i afdelingen. 
 
Den aftale, der nu er faldet på plads, handler bl.a. om, hvilke tre høje blokke der skal rives ned, og at der desuden skal rives 
tre lave blokke ned også – hvilke vides ikke endnu. 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.

Aftalen danner grundlag for den udviklingsplan, der skal laves for Bispehaven. Østjysk Bolig og Aarhus Kommune skal sam-
men udarbejde denne udviklingsplan, som skal afleveres til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni.

Ministeriets afgrænsning af boligområdet

Åby
 Ring

ve
j

Rymarken

Hasle Centervej

Ryhavevej

Viborgvej

Bisp ehavevej

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

D1

D2

D3

D4

C1

C2

C3

C4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Blokkene A1, A2 og A3 nedrives.

3 lave blokke nedrives.
Hvilke blokke besl��es i den videre pro�es. 

Angivelse af blokke og geografisk afgrænsning
�ortbilag �l a�alen mellem Aarh�s �omm�ne og �stjysk Bolig 30. april 2019 
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URO OG USIKKERHED BLANDT  
BISPEHAVENS BEBOERE

Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — JUNI 2019 TEMA

Tirsdag den 30. april var en meget speciel dag i 
Østjysk Bolig. Om morgenen sendte direktør Allan 
Søstrøm et brev ud til Bispehavens beboere, hvori 
der stod, hvilke tre høje blokke der skal rives ned 
i afdelingen, og at der senere også skal rives tre 
lave blokke ned. 

Det er første gang i organisationens 80-årige histo-
rie, at boliger skal rives ned.

Samme aften havde direktøren inviteret alle Bis-
pehavens beboere til informationsmøde på Hotel 
Scandic, som ligger lige ved siden af Bispehaven.

Allerede en times tid før mødets start, strømmede 
beboere fra Bispehaven mod Scandic. Cirka 250 
beboere mødte op til informationsmødet, som bar 
præg af, at Bispehavens beboere er kede af, at de 
skal flytte fra deres hjem.

Ønsker ikke nedrivninger
Allan Søstrøm lagde ud med at forklare de frem-
mødte, at han selv, Østjysk Boligs ansatte og 
organisationsbestyrelsen ikke ønsker nedrivninger. 
Men at de er uundgåelige, og at organisationen 
derfor har arbejdet sammen med kommunen om at 
nå frem til den bedst mulige løsning for Bispehaven 
– når det nu ikke kan være anderledes.

Direktøren gennemgik det forløb, der har været 
frem til denne dag, og det forløb, der vil være frem-
over. Især genhusningsprocessen og den aftale, 
der er lavet med kommunen om dette, var vigtigt at 
få fortalt til beboerne.

Kage og mobiler
Mødet bar præg af en del urolighed. Det skyldes 
en kombination af, at de spørgsmål, der blev stil-
let undervejs, stak i mange forskellige retninger, 
at kagebordet ude i forhallen trak, også når der 
ikke var pause, at der rundt omkring blev tolket til 
forskellige andre sprog end dansk, og ringende 
mobiltelefoner.  

En lille gruppe beboere forsøgte at få resten af 
beboerne med på ideen om, at beboerne selv 
skal overtage administrationen af afdelingen. De 
vil blive ved med at sige nej til denne aftale og 
til samarbejdet med kommunen, og de mener, 
at Østjysk Bolig har svigtet sine forpligtelser ved 
blandt andet ikke at have været i stand til at få 
afdelingen af ghettolisten.
 
Flere andre beboere tog derefter Østjysk Bolig i 
forsvar.
 
– Jeg bliver vred, når man giver Østjysk Bolig 
skylden – de har altså kæmpet vores sag. Det her 
er regeringens og byrådets beslutning, blev der 
blandt andet sagt.
 
Masser af spørgsmål
Der blev stillet rigtig mange spørgsmål til gen-
husningsaftalen – de mennesker, der nu har fået 
besked om, at deres blokke skal rives ned i 2022, 
har naturligvis mange spørgsmål til, hvad der nu 
skal ske. 

– Kan vi få lov til at blive boende i Bispehaven?
 

Den dag, beboerne i Bispehaven fik besked om, 
hvilke høje blokke der skal rives ned i afdelingen, 
var de også inviteret til informationsmøde samme 
aften. Mødet var præget af uro og usikkerhed.
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– Bliver man smidt på gaden, hvis man ikke har råd til at 
bo i den genhusningsbolig, man får tilbudt? 

– Hvad med os med kæledyr? Det er svært at finde almene 
boliger, hvor man for eksempel må have to katte med.
 
Alle spørgsmål fik et svar, men mange ting bliver lettere at 
finde afklaring på, når genhusningssamtalerne går i gang 
cirka halvandet år før, nedrivningerne starter.
 
Lidt klogere
Halvanden time efter mødets start vendte beboerne igen 
næserne hjem mod Bispehaven. Nu lidt klogere på, hvorfor 
nedrivningerne er uundgåelige, og på, hvad der skal ske 
med dem i fremtiden. Og med besked på, at de altid er 
velkomne i Mødestedet, hvis de har flere spørgsmål.

Samtaler i Mødestedet 

I forbindelse med udviklingsplanen er Mødestedet blevet 
oprettet i Bispehaven. 

I Mødestedet kan man stille både de helt overordnede 
og de helt personlige spørgsmål til udviklingsplanen. I 
Mødestedet møder man blandt andre Trine Blicher Fol-
mer, der arbejder for Østjysk Bolig. Trine er en del af et 
sekretariat, som arbejder med udviklingsplanen, og hun 
forsøger at finde svar på alle spørgsmål.
 
Mødestedet ligger ved siden af Trivselshuset i kælder-
etagen af Blok A3. Adressen er Hasle Centervej 163, 
8210 Aarhus V.
 
Mødestedet har åbent onsdag i ulige uger fra  
kl. 16.00-18.00.
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– DEN FØRSTE NAT  
SOV JEG SLET IKKE

Vibeke Thiim Harder

Det er onsdag og klokken nærmer sig 14.00. En 
gruppe på otte kvinder og en enkelt mand har samlet 
sig i køkkenet i Fællesskabernes Hus på Bispehave-
vej – her mødes de hver uge til kaffe, småsnak og en 
bid brød. I dag – i begyndelsen af maj – er der både 
rosinboller og jordbærlagkage. Det er nemlig en særlig 
dag – det er 50+klubbens 2-års fødselsdag. 

Nedrivninger af blokke har den seneste tid været oppe 
at vende en del gange i klubben. Og nu er der så en-
delig sat numre på, hvilke blokke der er blevet udvalgt.
 
– Jeg er så lykkelig for, at det ikke er mig, der skal 
flytte!, udbryder Ruthy. Flere andre stemmer i.
 
Fire af de andre om bordet er knap så heldige – de 
bor i en af de blokke, der om nogle år skal rives ned.
 
– Den første nat sov jeg slet ikke, fortæller Bodil, der 
bor i A3. Hun havde regnet med, at hun skulle blive 
boende mange år endnu.
 
– Jeg lå og tænkte på, hvad jeg nu gør, for jeg har ikke 
betalt ventelistegebyr til AARHUSbolig – jeg regnede 
jo ikke med, at jeg skulle flytte igen, siger hun.
 
Heldigvis vidste Bodil, hvor hun kunne få hjælp, så 
allerede dagen efter gik hun ned i Mødestedet og fik 
afklaring på sin situation. Det gav mere nattesøvn den 
næste nat.
 
Forbandet svineri
Både dem, der skal flytte, og dem, der ikke skal, 
synes, at ghettoplanen og nedrivningerne er en dårlig 
idé. 

– Det er noget forbandet svineri! 

– Det er noget lort.
 
– Det er da åndssvagt at rive gode og velholdte 
blokke ned!
 
Sådan lyder nogle af reaktionerne. Alle dem, der 
skal flytte, er meget glade for at bo i deres lejlig-
heder. Flere har boet i Bispehaven i over 40 år, 
og de vil alle sammen meget gerne blive boende i 
afdelingen. Helst vil de bæres ud af deres lejlighe-
der heroppe, når de engang dør.
 
– Men jeg kan ikke se, hvordan det skal lade sig 
gøre at finde genhusning til alle heroppe, konsta-
terer Bodil.

Beslutningen om, hvilke blokke der skal nedrives i 
Bispehaven, er noget, der også bliver diskuteret i 
klubben 50+. Her mødes beboere over 50 år hver 
uge til en kop kaffe og en snak.

VORES BLAD — JUNI 2019 TEMA



9

VORES BLAD — JUNI 2019

– Det er lige til at blive skør af, det her med, at 
man nu skal gå at vente så længe på at finde ud 
af, hvor man skal bo. Og når man så er flyttet, så 
kommer der jo stadig til at gå lang tid, før den nye 
lejlighed bliver MIN lejlighed, som den, jeg har nu, 
er, siger hun. 

– Jeg er meget glad for den lejlighed, jeg har nu, 
siger Poul. 
 
– Og der er jo ingen garanti for at få en bolig, der 
er lige så billig, som den jeg har nu.
 
Livet går videre
Selvom nedrivningerne selvfølgelig fylder meget 
i bevidstheden hos især dem, der nu ved, at de 
skal flytte, så er der også stadig plads til, at der 

VORES BLAD — JUNI 2019 TEMA

kan snakkes om en masse andet i 50+gruppen. 
Der bliver talt om frisørbesøg og -priser, om 
hvorvidt lagkagen er for blød, om et forestående 
IKEA-besøg, og om kvaliteten af den igangvæ-
rende vinduespudsning i afdelingen. 

I det hele taget snakkes der i øst og vest og på 
kryds og tværs, når klubben mødes.
 
– Livet går jo videre, og det er vigtigt, at det 
også handler om andre ting, siger Bodil.
 
Da kaffen er drukket, lagkagen spist, og ver-
denssituationen vendt, går klubmedlemmerne 
igen hver til sit. Hjem til deres højt elskede 
Bispehavenlejligheder.
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NU SKIFTES DER MGO-PLADER  
UD I AFDELING 21 – MÅRSLET 

Jyllands første AlmenBolig+afdeling havde kun et par år 
på bagen, og beboerne var kun lige kommet ordentligt på 
plads i de 65 rækkehuse, da det viste sig, at de vindspær-
replader, der var brugt i byggeriet af Østjysk Boligs Afde-
ling 21 – Mårslet, var skyld i, at der var opstået fugtskader 
i andre byggerier.  
 
Magnesiumoxidpladerne – MgO-pladerne – var på davæ-
rende tidspunkt blevet brugt i byggeriet af knap 20.000 
almene boliger landet over og i et ukendt antal parcelhuse, 
skoler, daginstitutioner, sygehuse og etagebyggerier.

I slutningen af marts gav Østjysk Boligs Driftsafdeling 
Mårsletbeboerne besked om, at arbejdet med udskiftning 
af pladerne ville begynde den 23. april. 
 
Håndværkerne, som kommer fra ScandiByg, der også 
stod for byggeriet af afdelingen, skal ikke ind i boligerne, 
men der skal stilles stillads op omkring hver blok, og 
skiferpladerne, der udgør facadebeklædningen, skal pilles 
ned, inden pladerne kan udskiftes.

Håndværkerne vil være i gang i afdelingen frem til års-
skiftet.

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

I slutningen af 2012 stod AlmenBolig+afdelingen i 
Mårslet færdig. I 2015 viste det sig, at de MgO-vind-
spærreplader, der blandt andet var brugt i Mårslet, 
var skyld i fugtskader i andre byggerier. I 2016 
meldte Østjysk Bolig ud til beboerne i de 65 boli-
ger, at pladerne formentlig skulle skiftes ud i løbet 
af nogle år, og nu er arbejdet med udskiftningen så 
gået i gang. Arbejdet vil vare indtil årsskiftet.
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HVAD BETYDER DET?
 
BEBOERSAMMENSÆTNING

Helt generelt kan man sige, at den 
almene sektors beboere adskiller sig 
markant fra det øvrige boligmarkeds. 
 
Husstandsindkomsten i almene boliger 
er markant lavere, hvilket afspejler en 
højere andel af enlige og personer på 
indkomstoverførsel. 

Den almene sektor har samtidig en 
markant højere andel af ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere end det 

øvrige boligmarked. 

Derudover har den almene sektor  en 
relativ høj andel af unge beboere i 
aldersgruppen 18-34 år, ligesom der er 
en høj andel af 80+-årige.

Blandet beboersammensætning 
Parametre som husstandsstørrelse, 
husstandsindkomst, husstandens 
beboeres alder, uddannelsesniveau og 
herkomst er noget af det, der måles på, 

når der tales om beboersammensæt-
ning. 

Når man taler om beboersammensæt-
ning, taler man også tit om, at det er 
en fordel med en blandet beboersam-
mensætning og om blandede byer, hvor 
unge og gamle, rige og fattige, velud-
dannede og uuddannede bor side om 
side for for eksempel at undgå, at nogle 
boligområder får en for høj koncentra-
tion af udsatte beboere.

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

EN PLADS I REPRÆSENTANT- 
SKABET GAV SMAG FOR MERE

Heidi Rosenberg fra Afdeling 
15 – Stavnsvej er for nylig ble-
vet medlem af Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelse, efter 
at Elsebeth Persson trak sig fra 
bestyrelsen på grund af travl-
hed.

sentantskabet, fortæller Heidi.
 
Efter at have overvejet det i noget 
tid, fik hun sidste oktober mod på at 
stille op til organisationsbestyrelsen, 
da der var valg på det halvårlige 
repræsentantskabsmøde.
 
– Og så kom jeg ikke ind, griner hun.
 
I stedet blev Heidi 1. suppleant, men 
da suppleanterne ikke har tradition 
for at deltage i organisationsbestyrel-
sesmøder, har det i praksis ikke haft 
nogen betydning for Heidi – indtil hun 
altså modtog opkaldet midt i marts.
 
– Og så gennemgik jeg alle de 
tanker, jeg også havde, inden jeg stil-

Midt i marts fik Heidi Rosenberg, 
beboer i Østjysk Boligs Afdeling 
15 – Stavnsvej i Tilst, en opringning 
fra Østjysk Boligs direktør, Allan 
Søstrøm. Allan ville spørge Heidi, 
om hun som 1. suppleant var klar 
til at træde ind i organisationsbe-
styrelsen, da et medlem havde 
været nødt til at trække sig midt i en 
valgperiode på grund af travlhed. 
Det takkede Heidi ja til, og hun har 
nu haft sine første møder med de 
andre organisationsbestyrelses-
medlemmer.
 
– Jeg fik øjnene op for organisati-
onsbestyrelsesarbejdet, da jeg som 
medlem af afdelingsbestyrelsen i 
min afdeling fik en plads i repræ-

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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Heidi Lykke Rosenberg er 32 år og bor i ungdomsboligafdelingen Afdeling 15 – Stavnsvej i Tilst. 

Heidi har boet i afdelingen i 7 år. I den tid har hun taget en professionsbachelor i offentlig administra-
tion, og nu er hun i gang med en kandidatuddannelse i politik og administration. Pt. har hun dog orlov.

Heidi har været medlem af afdelingsbestyrelsen i Afdeling 15 siden 2014. Det var her, hun fik smag 
for bestyrelsesarbejde.

Heidi er vokset op i Viborg, Aalborg, København og Aarhus. Hun føler sig mest hjemme her i Aarhus.

Heidi taler gerne sagen for dem, der af forskellige grunde ikke selv kan. Hun er selv født med et han-
dicap – hun mangler det ene ben – og hun er desuden værge for sin storebror, der er udviklingshæm-
met.

lede op, igen – er jeg nu dygtig nok til at 
repræsentere de andre beboere i organi-
sationsbestyrelsen?, fortæller Heidi.
 
Vild start
Heidi er rigtig glad for at have fået chan-
cen for at være med i organisationsbe-
styrelsesarbejdet. Men hun har også haft 
en lidt vild start på karrieren her. 

Et af de første møder, Heidi deltog i, var 
informationsmødet med Bispehavens 
beboere, som du kan læse om på side 
4-5. Her var hun noget overrasket over 
stemningen.
 
– Jeg burde jo have sagt mig selv, at folk 
ville være sure, når vi kommer og fortæl-
ler dem, at deres hjem skal rives ned. 

OM HEIDI:

Men jeg havde slet ikke forestillet mig, 
at det ville være så voldsomt, fortæller 
hun.
 
Op til mødet havde Heidi deltaget i et 
par bestyrelsesmøder, hvor der netop 
var blevet arbejdet med udviklingspla-
nen for Bispehaven. 
 
– Jeg vidste slet ikke, at jeg havde den 
interesse, men jeg synes virkelig, det 
er interessant at arbejde med fremti-

dens Aarhus, og at være en del af den 
udvikling, der sker i byen.
 
Helst vil Heidi dog arbejde med opbyg-
ning af nyt – hun kan ikke se fornuften 
i at rive almene boliger ned.
 
– For mig at se giver det ikke me-
ning at rive blokke ned. Man skulle i 
stedet satse mere på det boligsociale 
arbejde, hvis man gerne vil ændre på, 
om et område er en ghetto eller ej.
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OPSLAGSTAVLEN

DU ER EN VIGTIG DEL AF DANMARKS HISTORIE  
 
Nationalmuseet indsamler din bolighistorie i anledningen af 100-års jubilæet for Danmarks 
almene boliger. Det er din historie, dit liv og dit hjem, Nationalmuseet gerne vil høre om.  
 
Din historie kan være kort eller lang, et konkret minde, en oplevelse eller en fortælling om 
dit liv i en af Danmarks almene boliger. Du bestemmer. 
 
Alle historier om det levede liv, naboskab og fællesskab for den million mennesker, der i 
2019 bor i en almen bolig, er vigtige at bevare for eftertiden.
 
Derfor er almene beboere i hele landet velkomne til at bidrage og skrive fremtidens hi-
storie. Jo flere historier, der sendes ind, jo bredere et billede af den almene bolig som ram-
men om det levede liv, står vi tilbage med! Indsend din historie inden den 30. juni 2019. 

Find Nationalmuseets indsamlingsside på dinbolig.natmus.dk eller via bl.dk, hvor du kan 
læse mere om indsamlingen og indsende din historie.

NU SKAL DER ARBEJDES MED DE 17 VERDENSMÅL 
 
Og du må rigtig gerne være med!

Som du måske læste i sidste nummer af Vores Blad, så 
handlede den årlige kursusweekend for repræsentantska-
bet om FN's 17 Verdensmål.

Nu er det tid til, at teorien skal omdannes til praksis – vi 
skal have fundet ud af, hvordan Verdensmålene kan bruges 
ude i afdelingernes hverdag.

Har du lyst til at deltage i arbejdet med Verdensmålene 
– måske har du en god idé, måske kan du bare godt lide 
bæredygtighed, måske vil du gerne være med til at tage et 
socialt ansvar – så send meget gerne en mail til Lene Willis 
på lew@ojba.dk.

http://www.dinbolig.natmus.dk
http://www.bl.dk
mailto:lew%40ojba.dk?subject=


🗓
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HAR DU ET FORSLAG TIL DINE NABOER? 
 
Inden vi ser os om, er sommerferien både kommet og gået 
– og så er det tid til årets afdelingsmøder.

Hvis du har en god idé til, hvordan din afdeling og din hver-
dag kan blive endnu bedre, så kan det være, at du allerede 
nu skal begynde at lægge hovedet i blød og overveje, hvor-
dan du bedst formulerer et forslag til jeres afdelingsmøde i 
august/september.

Når du får indkaldelsen til afdelingsmødet, kan du se, hvor 
du skal sende dit forslag hen, og hvornår du senest skal 
sende det af sted, for at det kan nå at blive behandlet på 
afdelingsmødet.

AFDELING 85 – MOSELUNDEN BLIVER 30 ÅR 

Afdeling 85 – Moselunden i Ry bliver 30 år den 1. 
oktober. Det fejrede afdelingen med en fest den 26. 
maj.

I et af de kommende numre af Vores Blad kan  
du læse et interview med en beboer, der har 
boet i afdelingen i alle 30 år.
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BEBOERE ARRANGEREDE 
IGEN KUNSTUDSTILLING

Igen i år har Bispehavenbeboerne Mari-
Ann Petersen og Palle Bay taget initiativ 
til en ghettokunstudstilling i Bispehavens 
Kulturkælder. 

Ni spændende kunstnere fra hele Aar-
hus udstillede den 4. maj deres kunst, og 
Skraldecafeen lavede mad til de mange, 
der mødte op og så på de flotte kunst-
værker.

Viceborgmester i Aarhus Kommune, 
Camilla Fabricius, kom og holdt åbnings-
talen til udstillingen. Hun takkede blandt 
andet arrangørerne for at bidrage til Aar-
hus' ry som en kreativ og innovativ by.

Her på siden kan du se billeder fra ar-
rangementet.

🖍

🖍


