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VELKOMMEN TIL ENDNU ET TRYKT VORES BLAD! 
 
I sidste nummer bad vi om respons på, om I gerne vil have Vores 
Blad i postkassen. Altså om vi skulle gå tilbage til at få trykt bladet i 
stedet for kun at lave det elektronisk. Langt de fleste af jer, der har 
meldt tilbage, har sagt JA TAK! Derfor sidder du nu med endnu et 
trykt blad mellem hænderne.

De af jer, der var knap så lun på ideen om et trykt blad, pointerede, 
at der bruges meget papir på det. Og det er rigtigt. Derfor har vi 
blandt andet valgt at skrue ned for frekvensen af bladene (fra 6 til 4 
udgivelser pr. år) og vi har sørget for, at bladet bliver trykt på SFC- og 
Svanemærket papir. 

Septembers blad har fraflytninger som tema. Vi har allesammen hørt 
historier om, hvordan man bliver ruineret af at flytte fra en lejebolig. 
Men heldigvis passer det ikke, hvis man bare sørger for at forberede 
sig lidt. Det kan du læse meget mere om på temasiderne.

Rigtig god læselyst.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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MOSELUNDEN 30 ÅR
Afdeling 85 – Moselunden i Ry fylder 30 
år i år. Vores Blad har mødt fem beboere, 
der har boet i afdelingen siden opførel-
sen.

HVAD BETYDER DET?
Hvad er en vedligeholdelseskonto, og 
hvordan bruger du den?

SIDESIDE

FRAFLYTNINGER 
Bliv klogere på, hvordan et fraflyt-
ningssyn foregår. Og få ideer til, 
hvordan du selv bedst forbereder 
dig på ét.
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JEG SKAL FLYTTE – OG HVAD SÅ?

Vibeke Thiim Harder

Vores Blad har i dette nummer fokus på udflytnin-
ger og på, hvordan et fraflytningssyn foregår. Hvis 
du forbereder dig i god tid, inden du skal flytte, så 
har du en god chance for at få langt det meste af 
dit indskud med dig videre.

VORES BLAD — SEPTEMBER 2019 TEMA

Når du flytter fra Østjysk Bolig, vil din bolig altid blive 
synet af en driftstekniker. Her tjekker han, at boligen er 
afleveret i ordentlig stand, inden den nye lejer flytter ind. 
Er den ikke det, kan du forvente at få en ekstraregning.

Hvis du har planer om snart at flytte, og gerne vil være 
på forkant med fraflytningssynet, så har du mulighed 
for at bestille et forsyn. Ved et forsyn kommer der en 
driftstekniker ud og vurderer, hvad der skal laves i dit 
lejemål, inden det kan overtages af næste lejer. På den 
måde har du mulighed for at udbedre manglerne, inden 
du siger din lejlighed op, og derved kan du undgå en dyr 
efterregning. Du skal bare være opmærksom på, at du 
ikke kan bruge din boligs vedligeholdelseskonto (læs 
mere om vedligeholdelseskontoen på side 15), når din 
lejlighed først er opsagt.

På de næste sider kan du komme med til tre fraflytnings-
syn og få en fornemmelse af, hvad det er, driftstekni-
kerne kigger efter, når de syner en bolig. Ofte er det de 
samme ting, der går igen fra syn til syn.

Forskel på A- og B-ordning: 

Når du flytter ind i en bolig med A-ordning, 
betyder det, at lejemålet er istandsat ved 
indflytning. Det vil sige, at vægge og lofter er 
nymalede og at gulvene er i god stand uden 
dybe ridser.

I den periode, du lejer boligen, har du ansvaret 
for den indvendige vedligeholdelse med tapet-
sering, maling og behandling af gulve. Du er 
forpligtiget til at vedligeholde lejemålet så ofte, 
at lejemålet ikke forringes, bortset fra alminde-
ligt slid og ælde.

Når du flytter ind i en lejlighed med B-ordning, 
sker der normalt ikke nogen vedligeholdelse 
af boligen i forbindelse med din indflytning. 
Du overtager lejemålet, som det er. Men 
vedligeholdelseskontoen ”følger med”, og du 
kan bruge den til vedligeholdelse, hvis du for 
eksempel vil have malet eller lignende. Du kan 
dog først bruge vedligeholdelseskontoen, efter 
du har overtaget lejemålet.

Når har sagt boligen op igen, kan der ikke 
længere hæves beløb på lejemålets vedlige-
holdelseskonto. Heller ikke selvom du tidligere 
har fået udstedt en rekvisition til forbrug på 
kontoen.

Du kan se, om der er A- eller B-ordning i din 
afdeling på Østjysk Boligs hjemmeside.

Driftsteknikernes tips til en god fraflytning:

- Bestil et forsyn, så du har mulighed for at lave 
de ting, der skal laves, inden fraflytningssynet. 

- Vær grundig, når du rengør ovn/komfur. Brug 
tid på at få alt brændt fedt og lignende af rist og 
plader. Og husk at rengøre bagved komfuret.

- Vær grundig, når du rengør badet. Der sidder 
meget ofte kalk på fliserne eller på armaturet.

- Der sidder tit støv på lister, ovenpå døre og 
lignende steder. Husk at tørre af her.
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KALK OG BRÆNDT FEDT  
PÅ BYMOSEVEJ

Vibeke Thiim Harder

Den 24. juni var driftstekniker Thomas Engberg 
på Bymosevej i Aarhus V, hvor han skulle syne en 
1-værelses ungdomsbolig. Synet var meget gen-
nemsnitligt – lejligheden var fin og tom, men der 
skulle lidt rengøring til i badet og i ovnen.

VORES BLAD — SEPTEMBER 2019 TEMA

– Jamen, så er det ellers lige på og hårdt. Jeg kigger 
den igennem, siger driftstekniker Thomas Engberg, da 
han har hilst på Alex Munk Hjort, der skal flytte ud af sin 
lejlighed i Afdeling 12 – Bymosevej i det vestlige Aarhus. 
Her har han boet i 10 måneder, mens han har læst valg-
fag på Journalisthøjskolen. Nu skal han flytte tilbage til 
Sjælland, hvor han skal gøre sin uddannelse færdig.

– Skal jeg lige starte med at sige noget? Emhætten har 
jeg ikke kunne komme ordentligt til – den suger ikke 
ordentligt, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal skrue den 
ned, begynder Alex, mens de endnu står i det lille tekøk-
ken. 

– Jeg kigger faktisk kun på, om den er rengjort udven-
digt. Reparationen sætter jeg på afdelingens regning, 
den skal jo virke, forklarer Thomas. 

– Jeg tænkte, at jeg hellere måtte være ærlig, smiler 
Alex, inden Thomas går en runde i den lille 1-værelses 
lejlighed, som ud over tekøkkenet kun består af en lille 
stue/soverum og et badeværelse.

Manglende rengøring
Efter cirka fem minutter er Thomas færdig med runden, 
og han er klar til at gennemgå synsrapporten med Alex. 

– Jeg er sådan set færdig nu. Jeg har fundet lidt rundt 
omkring, siger Thomas og viser Alex, hvad han har skre-
vet på den iPad, han bruger, når han syner – han bruger 
et program, der hedder iSyn.

– Det handler faktisk kun om rengøring. Ved komfuret 
har jeg skrevet mislighold. Der sidder noget brændt fedt 
på risten og pladerne, forklarer han. Når næste beboer 
flytter ind, skal den slags være helt væk.

– Derudover var der noget kalk på badeværelset. 

Den rengøring, der skal foretages, kommer til at koste 
Alex cirka 1.700 kroner af det depositum, han betalte, da 

han flyttede ind i boligen. Resten af depositummet får 
han tilbage om cirka seks uger, når flytningen er gjort 
endeligt op.

De to mænd kigger også på trægulvet i stuen.

– Det er et gammelt gulv, og man kan se, der har boet 
mennesker på det, men det er i ok stand. Der er ingen 
store ridser i det, og det er den slags mislighold, vi kig-
ger efter, når vi syner, forklarer Thomas. Derfor mener 
han ikke, det er nødvendigt med en slibning.

Ovn og kalk
Synet var et meget gennemsnitligt et af slagsen, fortæl-
ler Thomas, da Alex har lagt nøglerne og har sat kursen 
mod Sjælland.

– Ni ud af ti gange er det noget med ovn og kalk, fortæl-
ler Thomas, der primært har driftsteknikeropgaver i 
Afdeling 12 – Bymosevej og Afdeling 15 – Stavnsvej i 
Tilst. 

– Derfor et det også nogle af de steder, vi altid kigger 
ekstragrundigt, når vi syner.

Alex flytter tilbage til Sjælland 
efter 10 mdr. i Aarhus.
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ET HELT GENNEMSNITLIGT SYN 
PÅ HAVKÆRVÆNGET

Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — SEPTEMBER 2019 TEMA

– Jeg kan se, du har en kost – så kan du jo lige nå 
at fjerne det spindelvæv, der sidder deroppe. Så 
slipper vi for at skrive det på. 

Driftstekniker Thomas Engberg er netop gået i 
gang med et fraflytningssyn på Havkærvænget i 
Afdeling 9 – Rønnehegnet i Tilst. En lille familie har 
fået brug for mere plads, så de flytter internt til en 
større lejlighed i afdelingen, som de er rigtig glade 
for at bo i.
 
Peter Brandholt tager straks fat i kosten og går i 
gang med at feje spindelvævet ned – der er ingen 
grund til, at der skal sættes mere rengøring på end 
højst nødvendigt.
 
Ingen store ridser
En ting, der stort set altid tales om, når der holdes 
fraflytningssyn, er gulve. Er der store, synlige rid-
ser, der gør, at det er nødvendigt med en slibning? 

– Har du noget at sige til gulvene, Thomas?, 
spørger driftstekniker Dennis Pedersen, der også 
deltager ved synet. Ofte er de to driftsteknikere, 
der syner sammen, når der er tid til det – det fun-
gerer godt at have nogen at sparre med, når der er 
tvivlsspørgsmål.
 
– Næh, de ser fine ud, konstaterer Thomas.

Peter indskyder, at de ved deres indflytning fik at 
vide, at gulvet nok skulle slibes, når de skulle flytte 
ud. Men fordi de kun har boet her et år, mener de 
to driftsteknikere ikke at det er nødvendigt.

– Der er stadig lak på gulvet, og der er ingen store 
ridser, siger Dennis. 

Mange tror, at driftspersonalet nærmest som standard 
sætter afslibning af gulv på fraflytters regning, når 
der er en flytning fra en bolig. Men det er ikke sandt, 
forklarer Dennis.

– Hvis man skal slibe gulvet, hver gang der er en 
flytning, så har man jo til sidst ikke mere gulv at slibe 
af, siger han.

Støv, fedt og kalk
Efter et kvarters tid har Thomas og Dennis været igen-
nem køkkenet og stuen i stueplan, og de har været på 
badeværelse, repos og i soveværelset ovenpå.

– Jeg er færdig nu, og jeg har fundet lidt rundt omkring, 
som jeg gerne vil gennemgå med jer, siger Thomas.

– Der er lidt fedtede fingre på skabslågerne, som skal 
rengøres. Og der er noget brændt fedt i ovnen. Derud-
over er der lidt støv ovenpå skabene ovenpå. Og så er 
der kalk på bruseren, forklarer Thomas.

– Æv, udbryder Peters kæreste, Emely Green, der sid-
der på det tomme stuegulv med deres lille søn Mateo, 
der nu kan se frem til at få sit eget værelse.

– Vi købte ellers sådan noget industri-noget, for at vi 
kunne tage kalken, siger hun.

– Det er jeg ked af, men når man kører en negl 
henover det, så kan man altså mærke det, forklarer 
Thomas.

Thomas forklarer færdig, og han slutter af med at 
fortælle, at de kan forvente at få en overslagspris inden 
for to uger og en endelig opgørelse i løbet af seks 
uger.

Lidt støv, en smule kalk og noget brændt fedt i 
ovnen gjorde et fraflytningssyn på Havkærvænget 
i Tilst til en helt gennemsnitlig synsoplevelse for 
to af Østjysk Boligs driftsteknikere.
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At der skal lidt rengøring til er langt fra usædvanligt ved et 
fraflytningssyn, fortæller de to driftsteknikere efterfølgende. 

– Støv, fedt og kalk er gengangere, konkluderer Thomas, 
inden de to siger tak for i dag, låser af og går videre med 
dagens arbejde.

Familien flytter lige rundt om hjørnet i samme afdeling, så de 
sidste møbler køres afsted på en lille rullevogn.

Skuret skal tømmes, inden 
Peter, Emely og Mateo kan 
aflevere nøglerne.

Thomas tjekker samtlige rum efter i 
sømmene.

I køkkenet og på badeværelset ved 
Thomas og Dennis, at de skal være 
ekstragrundige, for det er ofte her, 
der er problemer med rengøringen.
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ET AF DE DYRE I BISPEHAVEN
Vibeke Thiim Harder

Det er en varm solskinsmandag, da driftsteknikerne Per 
Madsen og Kenneth Andersen tager elevatoren op til 
5. sal for at syne en toværelses lejlighed i Bispehaven i 
det vestlige Aarhus. Lejlighedens beboer åbner ikke dø-
ren, da de ringer på. De ringer lidt rundt for at finde ud 
af, om de skal have bestilt en låsesmed, men inden de 
når så langt, dukker beboeren op og låser dem ind. 

– Øj. Damn, siger Per, da de træder ind i den store 
entré. Synet, der møder dem, er heldigvis ikke normalt. 
Men det er heller ikke helt usædvanligt. Lejligheden er 
ikke tømt for ting, tapetet hænger i laser, der mangler 
fodlister ved de fleste vægge, skabe er skilt ad og de-
lene står rundt omkring, der er sat lyskasser op i både 
soveværelse og stue, hvori der er trukket ledninger til 
spots og til ekstra hjemmelavede stikkontakter, der er 
sat nyt loft op på badeværelset, der står hundemad på 
altanen, og der er slet ikke forsøgt på at gøre rent, og i 
det hele taget er lejligheden et temmelig kaotisk istand-
sættelsesprojekt.
 
En time eller to
– Jeg håber, du har god tid? Det her kommer nok til at 
tage en time eller to, spørger Per den unge mand. Det 
er ikke ham, der står på lejekontrakten; det er hans far. 

– Jeg skal til et møde om en halv time, siger den unge 
mand, som ikke virker sønderligt interesseret i, hvad 
der skal til at ske i lejligheden. Per sætter ham ind i, 
hvad de to driftsteknikere skal ordne i dag, og han 
fortæller ham, at han allerede nu godt kan sige, at der 
skal laves en del. Underforstået, at det bliver en dyr 
omgang.
 
– Det ved jeg godt, siger den unge mand, inden han 
afleverer en enkelt nøgle ud af de fire, der blev udleve-
ret for fem år siden, og smutter ud af døren igen. 
 
Ni dage til ny beboer
Per og Kenneth starter iSyn op på iPad’en, og så er de 
klar til at gå i gang. De tager ét rum af gangen, og så 
noterer de alt, der skal laves af hver enkelt håndvær-
kerfag – maler, tømrer, gulvmand, VVS’er, rengøring, 
elektriker og så videre. 

En ny beboer skal flytte ind i lejligheden den 1. juli, så 
håndværkerne har ni hverdage til at nå det hele. Hel-

digvis kan man fra iSyn sende besked ud til håndværkerne 
med det samme, synet er slut.

– Det virker faktisk som om, beboeren har brugt en del 
penge på at gøre lejligheden bedre, konstaterer Kenneth, 
og henviser blandt andet til de lyskasser, der er sat op, 
tapetet på væggene, folien på døre og skabe, det nye loft i 
badeværelset og det nye store brusehoved. Desværre for 
beboeren er det bare sådan, at alt skal føres tilbage til den 
stand, det var i, da man flyttede ind, når man flytter ud. Og 
det har beboeren ikke gjort – derfor er Østjysk Bolig nødt til 
at få det gjort på beboerens regning. 

– Og det er dyrt, siger Per. Han skyder på, at det godt kan 
komme til at koste beboeren flere 100.000 kroner, før lejlig-
heden er klar til næste indflytter.

Totalistandsættelse
Det tager de to driftsteknikere to timer at syne lejligheden, 
tage billeder af de ting, der skal laves, rekvirere håndvær-
kere og at få sendt synsrapporten af sted til beboeren. 

– Det er heldigvis et forholdsvis usædvanligt syn, vi her er 
kommet ud til, siger Per. 

– Det er sjældent, der er så meget, der skal laves – det er jo 
nærmest en totalistandsættelse, vi skal i gang med her.

Per og Kenneth er enige om, at det er noget rarere at 
komme ud til et syn, hvor alting bare spiller, og hvor bebo-
eren kan komme fra lejligheden med hele eller det meste af 
indskuddet.

– Det er jo meget mere positivt på den måde! Jeg har 
synet flere end 1.000 lejemål, og jeg vil meget hellere ikke 
skulle skrive noget på. Vi er jo mest interesseret i, at vi kan 
give beboerne så meget af indskuddet med videre, for det 
betyder også, at der er mindre arbejde til os. Vi har jo ingen 
interesse i at skulle lave en masse i lejlighederne, og i mod-
sætning til, hvad mange tror, så skal boligorganisationen 
jo ikke tjene penge på det her. Vi får kun de ting ordnet på 
beboerens regning, der skyldes mislighold eller manglende 
rengøring, forklarer Per, der har arbejdet i Bispehaven i 23 
år.

– Normalt tager et syn jo noget kortere tid. Og normalt er 
den beboer, der skal fraflytte lejligheden, til stede under 
synet. Og hvis der er beboere, der ikke kan forstå, hvorfor 
noget skal laves, så tager jeg mig selvfølgelig den tid, jeg 
har, til at forklare, hvorfor det skal ordnes. Og de fleste 
forstår det jo fint, når jeg spørger dem ad, hvilken stand de 
gerne selv vil overtage en ny lejlighed i.

Engang imellem kommer driftsteknikerne også ud 
til noget, som de med det samme kan se vil tage 
både tid og koste mange penge. Sådan et syn var 
Vores Blad med til i Bispehaven.

VORES BLAD — SEPTEMBER 2019 TEMA
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I stuen havde fraflytteren haft lavet et lille ekstra værelse. 
Derfor var der blandt andet skruehuller i gulvene. De var ellers 
nyafhøvlede, da han flyttede ind for fem år siden, men nu skal 
de ordnes igen.

Beboeren havde blandt andet skilt de indbyggede skabe ad. De 
kunne ikke repareres, og derfor skal fraflytteren betale for nye skabe.

Lejligheden har den flotteste udsigt ud over havn og hav og 
helt til Mols Bjerge fra det ramponerede soveværelse.

Hele 62 kommentarer lavede Per 
Madsen i synsrapporten. Langt det 
meste stod som mislighold, og det vil 
sige, at det skal fraflytteren betale for 
at få lavet, inden den nye beboer flyt-
ter ind. Almindeligt slid skal man ikke 
selv betale for; man må gerne kunne 
se, at tingene er brugt. Hvorvidt der 
er tale om mislighold er en vurdering, 
driftsteknikeren laver ud fra indflyt-
ningsrapporten og botiden.
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STATUS PÅ UDVIKLINGSPLANEN I BISPEHAVEN: 
BEBOERNE FIK MULIGHED FOR  
AT STILLE SPØRGSMÅL PÅ ET  
BLOKMØDE

Vibeke Thiim Harder

Torsdag den 22. august var beboerne fra blok A1 
i Bispehaven (Bispehavevej 31-39) inviteret til 
blokmøde om de nedrivninger, der skal finde sted i 
Bispehaven i forbindelse med regeringens ghetto-
plan og den udviklingsplan, der nu er ved at blive 
lavet for området.

Cirka 50 beboere fra blokkens 77 lejemål var 
mødt op. Beboerne var på forhånd blevet fortalt, 
at der ikke var ret meget nyt, Østjysk Bolig kunne 
fortælle i forhold til sidste informationsmøde, der 
blev afholdt for hele afdelingen i april, lige efter 
det blev offentliggjort, hvilke blokke der skal rives 
ned. Alligevel mødte de mange beboere op for at 
høre lidt mere om primært genhusningsprocessen, 
der selvfølgelig bliver en speciel oplevelse for de 
berørte beboere.

Løbende kontakt 
– Vi kan selvfølgelig ikke fortælle beboerne en 
masse om, hvad der kommer til at ske, når de skal 
flytte, for det ved vi ikke så meget om endnu. Der 
går jo nogle år, inden genhusningsperioden over-
hovedet starter, og der går endnu længere, inden 
nedrivningerne går i gang, fortæller Østjysk Boligs 
direktør, Allan Søstrøm, forud for mødet.

–  Men vi synes, det er vigtigt, at vi har løbende 
kontakt med de beboere, der skal genhuses per-
manent. Både fordi, vi skal være sikre på, at alle 
beboere –  også dem, der ikke kan læse dansk, og 
dermed ikke kan læse de breve, de får i postkas-
sen –  ved, hvad der skal ske. At der skal være 
nedrivninger og at de skal flytte om nogle år. Og 

vigtigst af alt, at vi nok skal gøre, hvad vi kan, for 
at hjælpe dem bedst muligt videre.

Lufte bekymringer 
Blokmødet blev indledt med information fra Trine 
Folmer, der arbejder for Østjysk Bolig, om, hvad 
der skal ske, og hvordan genhusningsplanen så-
dan cirka kommer til at se ud. 

Derefter blev beboerne delt ud i grupper, hvor 
de fik mulighed for at stille spørgsmål og lufte 
bekymringer, og medarbejderne fra Østjysk Bolig 
noterede ned, hvad der fylder mest for beboerne i 
denne proces, hvilke bekymringer de har, og hvor-
dan de i det hele taget tackler situationen. Det er 
der stor forskel på. De mange input tager medar-
bejderne med i det videre arbejde, der jo løber de 
næste år. Til sidst blev der i plenum samlet op på 
de emner, der fyldte mest for beboerne.

Disse emner var:

- Indskuddet: Får jeg hele det gamle med, og skal 
jeg selv betale det for min nye bolig?

- Vedligeholdelseskontoen: Hvad skal der ske med 
de penge, der står på min boligs vedligeholdelses-
konto?

- Ny bolig: Skal jeg søge videre nu eller skal jeg 
vente længst muligt?

- Venteliste: Hvordan kommer det til at foregå med 
søgning af ny bolig i Bispehaven, i Østjysk Boligs 
andre afdelinger og i resten af AARHUSbolig?

Den 22. august blev det første af tre blokmøder 
afholdt for de beboere, der bliver ramt af nedriv-
ninger i Bispehaven.  
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- Istandsættelse: Hvor meget skal sættes i stand i min 
gamle lejlighed, både hvis jeg flytter nu og hvis jeg flytter i 
genhusningsperioden?

- Udviklingsplan: Hvornår bliver udviklingsplanen præsen-
teret for os beboere? Og får vi mulighed for at søge bolig i 
det nye, der skal bygges heroppe?

Den 27. august blev der afholdt blokmøde for beboerne fra 
blok A2 (Bispehavevej 41-49), og den 11. september får 
beboerne fra blok A3 (Hasle Centervej 161-169) samme 
mulighed. Når alle tre blokmøder er slut, samler Østjysk 
Bolig op på de mange spørgsmål og sender en opdateret 
spørgsmål/svar-liste. Det er selvfølgelig ikke alle spørgs-
mål, der kan besvares endnu, men jo tættere på genhus-
ningsperioden vi kommer, jo mere kommer der afklaring 
på.

Kommunen holder informationsmøde 

Tirsdag den 10. september klokken 16.00 til 18.30 
afholder Aarhus Kommune informationsmøde om den 
udviklingsplan, der er ved at blive udarbejdet for Bispe-
haven. Alle beboere i Hasle er velkomne til at komme 
med – man tilmelder sig på kommunens hjemmeside, 
og det skal gøres senest den 5. september.

Mødet finder sted i 3F's lokaler på Rymarken 4, Aarhus 
V. Planen er, at der til en start vil være orientering om 
udviklingsplanen, og derefter vil der være en fælles 
gåtur i området med fokus på den grønne kile, en ny bo-
liggade (Hasle Centervej), Ellekærområdet med mere.

Efter gåturen vil der være lidt mad og drikke, og det vil 
være muligt at komme med input og kommentarer til 
det, man har hørt på mødet.

Trivselshuset dannede ramme om mødet, der gav beboerne, der 
skal genhuses, mulighed for at stille spørgsmål og lufte bekymringer.
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MOSELUNDEN  
FYLDER 30 ÅR

Vibeke Thiim Harder

Den 26. maj blev der holdt fest i Afdeling 85 – Moselun-
den i Ry. Anledningen var, at afdelingen i år har 30-års 
jubilæum. 28 voksne og otte børn deltog i festlighederne, 
og det var en dejlig dag. 

– Men det er altså blevet sværere at samle folk, fortæller 
Rita, der bor i 5C. 
 
– Tingene er ikke, som de var engang.
 
Altid nogen at lege med
Rita Justesen, Henry Sørensen, Lise Tonsberg, Poul 
Jensen og Margrethe Reimar har alle boet i Moselunden, 
siden afdelingen stod færdigbygget i 1989. Og de er alle 
enige om, at Moselunden er og har været et dejligt sted 
at bo.  

– Jeg flytter først, når de bærer mig ud herfra, konstaterer 
Henry, der bor i 7C, med et smil på læben.
 
Flere af dem har boet her med deres børn – Rita boede 

for eksempel i sin treværelses lejlighed med fire børn.
 
– Det var ikke noget problem. Drengene fik det ene væ-
relse og pigerne fik det andet. Og så havde jeg stuen, 
fortæller hun.
 
– Det var et dejligt sted at være barn. De kedede sig 
aldrig, når de kom hjem fra skole. Der var jo altid nogen 
at lege med, fortsætter hun.
 
– Ja, det var et paradis for børn, fortæller Lise. Og én 
af de gode ting ved Moselunden er da helt sikkert også, 
at der kun er de små lukkede veje, og at man både 
har små private haver og at der desuden er masser af 
grønne fællesarealer med legepladser og den slags, er 
de fem enige om.
 
De gode gamle dage
Det var ikke kun børnene, der var vilde med at bo i Mo-
selunden i starten af 90’erne. Også de voksne nød det.
 

I år fylder Afdeling 85 – Moselunden i Ry 30 år. 
Her fortæller fem beboere, der alle har boet i af-
delingen i alle 30 år, om, hvordan livet i Moselun-
den har været.
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– I gamle dage kom man bare hele tiden ind hos hinan-
den og fik en kop kaffe. Det gør man ikke længere. Man 
inviterede ikke, man kom bare, husker Margrethe, der bor 
sammen med Poul i 11A.
 
– Ja, det er noget helt andet nu. Folk er så stressede i dag. 
Man skal også følge med på Instagram og den slags, siger 
Rita.
 
– Og forældre skal også ned og træne. Det gjorde man 
ikke dengang, siger Lise, der bor i 9D.
 
Ferie på Læsø
Over de 30 år har afdelingen ændret sig fra at være en 
afdeling fyldt med børnefamilier til at være en afdeling med 
en blandet beboerflok. 

– Der bor ikke ret mange familier med børn herude mere. 
Boligerne er jo ikke så store. I gamle dage var det ikke et 
problem, der kunne alting ligesom bedre gå, men i dag vil 
man jo gerne have lidt mere plads, siger Lise.
 
At der ikke længere er børn i alle husene og at alders-
spredningen er større, er nok én af grundene til, at de fem 
beboere ikke længere kender alt og alle, der bor i de 55 

boliger i afdelingen. Men man har stadig nogenlunde styr 
på, hvem der er søn af hvem, og hvem der blev kæreste 
med hvem og flyttede hvorhen. 

De beboere, der har boet her i 30 år, kender hinanden 
godt, og de holder øje med hinanden. Sådan er afdelin-
gen nemlig også.
 
– Vi er jo mange, der bor alene, og vi holder lidt styr på 
hinanden. Kigger lige, om lyset bliver tændt på badevæ-
relset eller om der er andre livstegn, fortæller Rita.
 
– Jeg ringede faktisk engang til Henrys søn, fortæller 
Lise.
 
– Jeg kunne ikke forstå, at hans persienner blev ved med 
at være trukket for, så jeg blev bekymret for ham. Det var 
hans svigerdatter, der tog telefonen, og hun kunne så 
fortælle mig, at Henry bare var taget på ferie på Læsø.

De fem beboere, der har boet i Moselunden siden 1989. Fra 
venstre er det Margrethe Reimar, Poul Jensen, Henry Søren-

sen, Lise Tonsberg og Rita Justesen.
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VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

 
Stol med fart
Flokken kan hurtigt blive enig om, at alle gerne vil blive 
boende så længe, de overhovedet kan – men trappen til 
1. sal, hvor blandt andet husets eneste toilet ligger, kan 
gøre det svært. 

Poul har allerede problemer med trappen, og flokken taler 
om, at han skal have sådan en stol, der kan køre ham op 
og ned ad trappen. 

– Gerne én med høj fart, smiler Poul. 

Poul og Margrethe har også flere gange talt om, at det 
kan blive nødvendigt at flytte.
 
– Men Poul, det ender jo altid med, at du siger, at vi 
alligevel ikke kan flytte herfra. Vi kan jo ikke undvære 
Moselunden, slutter Margrethe grinende af.

Billede fra afsløringen af 
Moselundens vartegn, 
Højmosestenen, der, som 
du kan se på side 12, stadig 
står i afdelingen.

Efter afsløringen af Høj-
mosestenen samledes 
beboerne bagved det nye 
fælleshus. Den daværende 
borgmester deltog også i 
festlighederne.

Masser af udklædte børn til en af afdelingens  
første fastelavnsfester.
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HVAD BETYDER DET?
 
VEDLIGEHOLDELSESKONTO

Din bolig kræver en kærlig hånd en-
gang imellem. 

Den udvendige vedligeholdelse sørger 
afdelingen for, men den indvendige 
vedligeholdelse skal du som udgangs-
punkt selv stå for. Det er her, vedlige-
holdelseskontoen kommer i spil.

Hver måned betaler du et beløb til 
indvendig vedligeholdelse. Når du så 
får lyst til at male, brug for at få slebet 

gulv eller lignende, så er det pengene 
på din boligs vedligeholdelseskonto, du 
kan bruge. 

Det er vigtigt at huske, at pengene på 
vedligeholdelseskontoen ikke er dine 
egne penge – det er din boligs penge. 
Har du ikke brug for at lave indvendig 
vedligeholdelse i den periode, du bor i 
boligen, så kan den næste lejer bruge 
dem. Måske vil han eller hun gerne 
have malet væggene i en anden farve? 

Så er muligheden der med vedligehol-
delseskontoen.

Du kan bruge vedligeholdelseskon-
toen, lige indtil du opsiger din bolig. 
Herefter låses den, indtil næste lejer 
flytter ind.

Når du skal bruge penge fra vedlige-
holdelseskontoen, så skal du have en 
såkaldt rekvisition. Kontakt Østjysk 
Boligs Driftscenter og få hjælp.

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

CAMILLA ER ØSTJYSK  
BOLIGS NYE ØKONOMIELEV

25-årige Camilla Høg Jørgensen 
startede den 15. august som 
økonomielev i Østjysk Bolig. 
Her skal hun i løbet af de næste 
to år lære alt om almene bud-
getter og regnskaber.

vildt dejligt, da det så lykkedes mig at 
finde en økonomielevplads.

Alt er nyt
Camilla har kun været ansat i Østjysk 
Bolig i kort tid, og hun lærer rigtig 
mange nye ting hver dag – hun har 
aldrig tidligere beskæftiget sig med 
boligorganisationers økonomi, så alt 
er nyt for hende. Derfor er hun også 
godt brugt, når hun kommer hjem om 
eftermiddagen.

– Efter den første dag faldt jeg i søvn 
klokken kvart over syv, griner hun. 

Camilla skal bruge det meste af 
sin tid i Østjysk Bolig sammen med 
Claus Leiszner, der er fuldmægtig i 

Camilla Høg Jørgensen blev rigtig 
glad, da hun faldt over Østjysk Bo-
ligs jobannonce ’Boligorganisation 
søger økonomielev’. Camilla var 
nemlig på jagt efter en elevplads, 
og stillingerne med økonomi som 
speciale hænger ikke på træerne. 
Og det var netop en økonomielev-
plads, Camilla allerhelst ville have 
fingrene i.

– Jeg kunne også være blevet for 
eksempel lægesekretær, men det 
er bare slet ikke mig. Jeg synes, 
økonomi er rigtig spændende, og 
jeg har bare altid haft noget med tal, 
fortæller hun.

– Så jeg synes jo, at det var helt 

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.



17

VORES BLAD — SEPTEMBER 2019

Camilla Høg Jørgensen er 25 år gammel. 

Hun bor i Ikast sammen med sin mand og deres to børn på 3 og 4 år. 

Camilla skal være hos Østjysk Bolig i 2 år. 

Forud for hendes elevtid her har hun gået på EUX Grundforløb 2 på Herningsholms Erhvervsskole. 

økonomiafdelingen og som har arbejdet 
i Østjysk Bolig i mange år. Men hun skal 
også rundt i resten af administrationen 
for at få en fornemmelse af, hvad der 
sker rundt omkring i en boligorganisa-
tion.

– Jeg bor selv alment, så jeg ved lidt om, 
hvordan det almene fungerer, men selv-
følgelig kun som beboer, siger hun.

OM CAMILLA:
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OPSLAGSTAVLEN

SOMMERFEST I RYHAVEN 
 
Sommertid er lig med sommerfest i mange afdelinger. Blandt andet i Afdeling 
3 – Ryhaven i Hasle. Vibeke Nielsen fra afdelingens aktivitetsudvalg har 
skrevet:

'Der var stor opbakning til festen i år, som var en grillfest, hvor folk blot skulle 
medbring deres kød. Aktivitetsudvalget gav tilbehøret til maden, og der var 
både flødekartofler, kartoffelsalat, pastasalat, almindelig blandet salat og 
tzatziki.

Senere grillede børnene skumfiduser over det sidste varme fra grillen.

Efter maden var der sumobryderdragter, som både børn og voksne kunne 
prøve. Og der var karaokeanlæg og jukebox til aftenens underholdning.

Karaokeanlægget blev flittigt brugt til duet blandt naboer. Nogle skulle dog 
først drikke lidt mod til.'

HAR DU ÅRETS NABO 2019? 

Østjysk Bolig har siden 2016 hvert år kåret Årets Nabo. Har du en 
god nabo? Én, der altid er klar med et stort hej, en deciliter sukker 
eller en kop kaffe? Eller én, der gør en stor indsats for beboerde-
mokratiet eller fællesskabet i afdelingen? Så hører vi gerne fra 
dig! Send en mail til vih@ojba.dk eller ring/sms til 28 58 25 38. Vi 
glæder os til at høre om alle de gode naboer, der findes derude! 

GODE PRÆMIER!

 
Årets Nabo vinder et SuperGave-
kort på 500 kr., som kan bruges 

mange forskellige steder.
 

Den, der nominerer Årets Nabo, 
vinder to biografbilletter.
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NYT LEGE- OG AKTIVITETSOMRÅDE I HASLE 
 
Ved Bispehaven, hvor den gamle byggelegeplads tidligere 
lå på nordsiden af Ryhavevej, skal der laves et nyt lege- og 
aktivitetsområde. 

Området kaldes Bydelskil(d)en, og der skal blandt andet 
være bålplads, insektby, højbede og møbler. Indretningen 
af området er i gang, så kig endelig forbi og hjælp med at 
tage det i brug.

Det er Aarhus Kommune og Østjysk Bolig, der med støtte 
fra Realdania har igangsat projektet. Det er en del af 
Realdanias og DGI’s kampagne Fælles Rum, der støtter 
projekter, som medvirker til større sammenhængskraft og 
social balance i byerne. 
 
Visionen for Bydelskil(d)en er at skabe et mangfoldigt 
byrum, der bidrager til møder og aktiviteter på tværs af 
boligområderne i bydelen.

FORBEREDELSERNE TIL EN NY  
BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR  
BISPEHAVEN ER I GANG 

Den nuværende boligsociale helhedsplan for 
Bispehaven gælder for 2017-2020. Derfor er 
der allerede nu gang i at forberede den næste 
helhedsplan, der skal gælde for 2021-2024. 
Den 21. juni blev der afholdt en workshop for 
alle, der på den ene eller den anden måde har 
med helhedsplanen at gøre – både fra Østjysk 
Bolig men også fra bl.a. Aarhus Kommune. 

På mødet blev der talt om, hvad der går godt i 
Bispehaven pt.– og det er heldigvis meget – og 
om, hvad der kunne være gode fokusområder 
for en ny boligsocial helhedsplan.
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HUSK DIT AFDELINGSMØDE
Som altid betyder efterårets komme afdelingsmøder i Østjysk Boligs 39 afdelinger. Herunder kan du se, hvor og 
hvornår det årlige afdelingsmøde finder sted i din afdeling. Husk at deltage – det er din mulighed for at få indflydelse 
på hverdagen i din afdeling.

Afdeling     Dato    Tid
1 - Præstehaven    4. september    kl. 19.00
2 - Præstehaven    3. september    kl. 19.00
3 - Ryhaven     28. august    kl. 19.00
5 - Rosengården    10. september    kl. 19.00
6 - Bispehaven     2. september    kl. 19.00
9 - Rønnehegnet    12. september    kl. 19.00
10 - Neptunvej     11. september    kl. 19.00
11 - Holbergsgade     2. september    kl. 19.00
12 - Bymosevej      3. september    kl. 19.00
13 - Wilstersgade    9. september    kl. 19.00
14 - Tuestensvej    5. september    kl. 17.00
15 - Stavnsvej     9. september    kl. 19.00
16 - Ryhavevej/Rytoften    16. september    kl. 19.00
17 - Atriumhuset    28. august    kl. 19.00
19 - Skødstrup     29. august    kl. 19.00
20 - Marienlystvangen    9. september    kl. 17.00
21 - Mårslet     10. september    kl. 19.00
22 - Bjørnholms Allé     4. september    kl. 19.00
23 - City     5. september    kl. 19.00
25 - Gøteborg Allé     29. august    kl. 19.00
26 - Ryhaven      10. september    kl. 19.00
71 - Mågevej/Randersvej    18. september    kl. 17.00
73 - Mågevej     17. september    kl. 16.30
74 - Ny Kirkevej/Siimvej/Isagervej  16. september    kl. 18.00
75 - Ny Kirkevej     12. september    kl. 17.00
76 - Skansehøj      11. september    kl. 17.00
77 - Søkildevej     16. september    kl. 16.30
78 - Isagervej      11. september    kl. 19.00
80 - Jægergårdsvej     18. september    kl. 17.00
81 - Hovedgaden     19. september    kl. 17.00
82/83 - Skanseparken    12. september    kl. 19.00
84 - Stadion Allé    18. september    kl. 17.00
85 - Moselunden    17. september    kl. 19.00
86 - Søkildevej      16. september    kl. 16.30
87 - Gerstedvej     19. september    kl. 16.30
88 - Skæphøj     18. september    kl. 19.00
89 - Kildebjerg     4. september    kl. 19.00
90 - Hjarsbækvej    19. september    kl. 19.00 
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