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VERDENSMÅLENE ER KOMMET FOR AT BLIVE 
 
Vi har talt en del om FN's 17 Verdensmål det seneste års tid. Og vi 
kan lige så godt sige det med det samme – indholdet i dette blad 
bliver ikke det sidste, I kommer til at høre om Verdensmålene. 

Verdensmålene er nemlig ikke bare en dille. Det er en ny måde at 
tænke på for os alle sammen. Nogle af Verdensmålene følger vi al-
lerede – andre skal vi have tænkt ind i vores måde at leve på.

Den almene sektor består af over en halv million boliger i Danmark. 
I de boliger bor over 1 million danskere. Og I har en fantastisk mulig-
hed for at gå forrest, tænke Verdensmålene ind i både den fælles og 
den private dagligdag, sætte indsatsen i system, og ikke mindst at 
fortælle andre om den – lade den være det gode eksempel for alle 
andre danskere.

Den 11. december er der kickoff-møde i Østjysk Boligs mere hånd-
gribelige arbejde med Verdensmålene. Og du må meget gerne være 
med i det arbejde! Læs mere på temasiderne.

Rigtig god læselyst.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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BESTYRELSESNYT
Susanne Jørgensen er nyt medlem 
af organisationsbestyrelsen, og der 
er efter årets afdelingsmøder kommet               
afdelingsbestyrelser i tre afdelinger, der 
ikke tidligere havde en bestyrelse.

HVAD BETYDER DET?
Hvad er boligstøtte, og hvordan søger du 
om at modtage det?

SIDESIDE

VERDENSMÅL 
Bliv klogere på, hvordan man i den 
aarhusianske almene sektor arbej-
der med FN's 17 Verdensmål.
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BL'S 5. KREDS HAR AFHOLDT KREDSKONFERENCE:

VERDENSMÅLENE PÅ DAGSORDENEN

Vibeke Thiim Harder

I snart to år har BL’s 5. kreds, som består af de 
aarhusianske boligorganisationer, haft en arbejds-
gruppe, der arbejder med boligorganisationernes 
bidrag til FN’s 17 Verdensmål.

VORES BLAD — DECEMBER 2019 TEMA

Lørdag den 9. november var cirka 100 beboere og 
medarbejdere fra de aarhusianske boligorganisationer 
samlet til kredskonference i BL’s 5. kreds. Ét af dagens 
emner var kredsens arbejde med FN’s 17 Verdensmål, 
og der var sat en halv time af til, at kredsens arbejds-
gruppe kunne fortælle de fremmødte om, hvordan 
arbejdet med Verdensmålene skrider frem.
 
Katja Hillers, som er formand for Østjysk Boligs organi-
sationsbestyrelse, er en del af arbejdsgruppen, og hun 
tog som den første ordet, da forsamlingen skulle have 
en forklaring på, hvorfor det overhovedet er vigtigt at 
arbejde med Verdensmålene. 
 
– Til at starte med var vi interesserede i at kunne snakke 
med, når BL talte om deres arbejde med Verdensmå-
lene. Vi ville gerne arbejde med om dem, og vi ville også 
gerne tage førertrøjen på det, fortæller hun.
 
– Nu er Verdensmålene jo blevet et sprog, vi er nødt til 
at kunne snakke. Verdensmålene er efterhånden over-
alt. Og vi vil gerne vise, hvor meget vi faktisk bidrager 
med og hvor meget vi allerede arbejder med Verdens-
målene – ofte uden at vi overhovedet tænker over, at det 
sådan set er det, vi gør.

Læs om de ting, vi allerede gør:

I forbindelse med kredskonferencen fik BL lavet 
et lille kompendium, der kommer med gode ek-
sempler på, hvordan der allerede arbejdes med 
Verdensmålene i den almene sektor i Aarhus. 
Du finder kompendiet på BL's eller Østjysk Boligs 
hjemmeside.

En del af hverdagen
Medlemmerne af arbejdsgruppen er enige om, at næste 
skridt i arbejdet med Verdensmålene er at få beboerne til at 
tage endnu større ejerskab over dem, end de gør nu. 

Per Ingemann, som arbejder i Boligforeningen 10. marts 
1943, og som også er en del af arbejdsgruppen, siger:
 
– Vi kan jo se, at vi allerede gør rigtig meget – det kan man 
også se i det kompendium, vi har delt ud i dag. Verdensmå-
lene er med til at gøre det arbejde, vi laver, mere konkret og 
at sætte det ind i en kontekst. Verdensmålene giver os en 
fælles retning. Det betyder ikke, at vi skal gøre alle ting ens, 
men det betyder, at vi i sidste ende har et fælles mål.
 
Katja gav følgende råd til at komme i gang med at arbejde 
med Verdensmålene:
 
– Tænk konkret. Sæt jer ind i, hvad målene går ud på. 
Prioritér de vigtigste mål for jer. Tænk dem ind i målsætninger 
og visioner. Det skal ikke være noget frelst; det skal være en 
naturlig del af hverdagen i både boligorganisationerne og ude 
i afdelingerne.
 
– Og så er det vigtigt, at vi får delt de gode historier, fortsæt-
ter hun.
 
– De historier, der kan være med til at inspirere andre til også 
at gøre noget – eller til at fortælle om det, de allerede gør. 
Tænk, hvis vi til sidst kan skrive en hel bog om det!
 

Hvis jeres afdeling har gang i noget, der kan høre ind under 
de 17 Verdensmål, så vil både Østjysk Bolig og BL’s 5. 
kreds meget gerne høre om det. Du kan sende en mail til          
vih@ojba.dk med jeres historie.
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Katja Hillers, formand for Østjysk Boligs organisationsbesty-
relse, er en del af den arbejdsgruppe, der arbejder med FN's 

Verdensmål i de aarhusianske boligorganisationer
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– GÅ BARE I GANG MED AT PLUKKE 
DE LAVTHÆNGENDE FRUGTER!

Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — DECEMBER 2019 TEMA

På Østjysk Boligs kursusweekend i marts var temaet 
FN’s 17 Verdensmål. Og på repræsentantskabsmø-
det den 30. oktober blev der fulgt op på de mange 
tanker og ideer, der blev talt om dengang.  

Østjysk Boligs direktør, Allan Søstrøm, havde inden 
repræsentantskabsmødet bedt økonomiafdelingen 
om at regne på, hvor meget tid og hvor mange penge 
der hvert år bruges på håndtering af affald i Østjysk 
Bolig. For der er mere end én fordel ved at blive 
bedre til at sortere sit affald.
 
– Vi bruger hvert år 4 mio. kr. på affaldshåndering i 
vores 39 afdelinger. De 46 procent af pengene kan 
vi ikke gøre noget ved – men de resterende cirka 2,5 
mio. kr. har vi faktisk selv mulighed for at påvirke. Og 
ud over den miljømæssige gevinst, der er ved bedre 
affaldshåndtering, så er der også penge at spare for 
beboerne – og det er normalt noget, der kan få folk 
op af stolene, fortæller direktøren.
 
Tag ansvar!
Allan Søstrøm fortæller, at hvis alle beboere sørger 
for, at der bliver sorteret plast/metal/glas og pap/pa-
pir, og hvis man selv sørger for at køre sit storskrald 
og andet, der skal på genbrugspladsen, væk, så kan 
man mærke det på huslejen. 

– Den tid, vores driftsassistenter og driftsteknikere 
bruger på at rydde op i affald i vores afdelinger, 
svarer faktisk i sig selv til en ekstra udgift på cirka 0,5 
mio. kr. hvert år, fortæller han.
 
Han opfordrer til, at alle beboere gør en indsats.

 
– Tag ansvar! Sæt jer ind i, hvordan jeres affald skal 
sorteres og hvor det skal afleveres, siger han til de 
fremmødte 50 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
 
– Gå bare i gang med at plukke de lavthængende 
frugter! Affald er bare én ting, men der er også andre 
steder, hvor det er nemt at tage fat, siger han, og 
nævner el på fællesarealer som eksempel. Den fælles 
el, der bruges i de 39 afdelinger, koster hvert år over 
3 mio. kr. Ved for eksempel at skifte til LED-pærer får 
man mange flere oplyste timer for pengene.  
 
Han nævner vand som et andet eksempel – få fikset 
den dryppende vandhave og det løbende toilet med 
det samme – det løber hurtigt op, hvis man ikke får det 
stoppet med det samme.

Som du også kan se på de to foregående sider, 
så behøver det slet ikke at være svært at komme 
i gang med at arbejde med FN’s 17 Verdensmål 
ude i afdelingerne. Det var også et af emnerne på 
Østjysk Boligs repræsentantskabsmøde den 30. 
oktober.

Du kan nå det endnu!  
Vær med til at arbejde med Verdensmålene i praksis

Onsdag den 11. december skyder Østjysk Bolig en 
arbejdsproces i gang – her afholdes der nemlig kickoff-
møde om Østjysk Boligs arbejde med Verdensmålene i 
praksis. Og du må gerne være med!

Send en mail eller ring til Lene Willis på                    
lew@ojba.dk eller 87 44 75 81, hvis du vil vide mere 
eller hvis du gerne vil tilmeldes. Du skal tilmelde dig 
senest den 4. december.
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Thomas tjekker samtlige rum efter i 
sømmene.

Det gode eksempel
Nasrin Eliassi bor i Bispehaven. En dag mødte en driftstek-
niker Nasrin med favnen fuld af reklamer. Dem havde Nasrin 
fundet i sin opgang, og nu var hun på ned til papircontaine-
ren med dem. 
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HVORFOR STIGER MIN 
HUSLEJE SÅ MEGET?

Vibeke Thiim Harder

Hvis du deltog på din afdelings årlige afdelingsmøde i 
august eller september, eller hvis du har læst det brev 
angående din husleje, du har modtaget efterfølgende, 
så ved du det sikkert allerede: Huslejerne i langt de 
fleste af Østjysk Boligs afdelinger stiger mere, end de 
plejer, pr. 1. januar 2020.
 
En stigning på 6-7 procent er altså ikke usædvanlig i år, 

og højdespringeren er en afdeling i Ry, hvor stigningen er 
på hele 15,15 procent. 

– At stigningerne er ekstraordinært høje i år skydes primært 
to ting, fortæller Rikke Wortmann, der er controller i Østjysk 
Boligs økonomiafdeling.
 
– Først og fremmest, så har vi været nødt til at sætte ad-

Når du modtager din huslejeopkrævning for 
januar 2020, vil du formentlig konstatere, at din 
husleje er steget. Det gør den de fleste år, men 
denne gang stiger den mere. Her får du en forkla-
ring på hvorfor.
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ministrationsbidraget op. Det har været uændret siden 
2013, men nu var det nødvendigt blandt andet at sætte 
flere penge af til lønudgifter. Vi har også nedjusteret 
vores forventede indtægt på byggesagshonorarer, der 
tidligere har været budgetteret for højt. Det har medført 
underskud i selskabet tidligere, og det skal vi gerne 
undgå næste år. 
 
– Derudover har vores driftsafdeling været på en større 
opgave med at lave et mere realistisk budget for driften 
af vores 39 afdelinger. Vi har simpelthen budgetteret for 
lavt i en årrække, og derfor har vi været grundige med 
nu at få lagt et budget, der i højere grad stemmer over-
ens med de udgifter, vi reelt har, fortæller hun. 

Der er for eksempel blevet nærstuderet Planlagt 

Periodisk Vedligeholdelse i alle afdelinger, så samtlige 
bygningsdele nu er med i den plan.

Bliver stigningen lige så stor til næste år? 
Mange beboere har spurgt, om de så kan forvente, at 
stigningen bliver lige så stor til næste år. Det afviser 
Rikke Wortmann. 

– Det er jo et stort skridt, vi har taget i år, og jeg tør godt 
sige, at stigningerne ikke bliver nær så store til næste 
år. En husleje vil naturligvis langt de fleste år stige lidt, 
og på den måde følge den inflation, vi også ser alle an-
dre steder i samfundet, men vi har i år fået lagt et mere 
realistisk budget, end vi har arbejdet med de senere år, 
og selvom det er hårdt for pengepungen nu, så kommer 
det i sidste ende alle til gode, siger hun.

Hvad sker der, hvis budgettet ikke godkendes?

Til hvert års afdelingsmøde stemmer forsamlingen om, hvorvidt det fremlagte budget for det kommende år kan godken-
des. Men hvad sker der egentlig, hvis forsamlingen stemmer nej? Rikke Wortmann, controller i Østjysk Bolig, fortæller:

– Hvis en afdeling ikke godkender det budget, vi har lagt for den, så skal vi sende budgettet til den afdeling i kommunen, 
der hedder Tilsynet med Støttet Byggeri. Tilsynet gennemgår budgettet, og hvis de finder, at det ser rigtigt ud, så godken-
der de budgettet på vegne af afdelingen. Hvis de ikke godkender det, så skal det laves om – men det har vi aldrig prøvet.

– Når et budget skal forbi tilsynet, så risikerer beboerne i den afdeling, det drejer sig om, at tilsynets sagsbehandlingstid 
gør, at huslejeforhøjelsen skal effektueres over en kortere periode end ellers. Normalt varsler vi jo en huslejestigning pr. 
1. januar og året ud med tre måneders varsel, men hvis sagsbehandlingen ikke er færdig den 1. oktober, så skal vi stadig 
varsle en stigning tre måneder før – og så kan vi måske først sætte huslejen op pr. 1. februar eller 1. marts. Dermed har 
afdelingens beboere kun 10 eller 11 måneder til at indbetale det samme beløb, som de ellers ville have haft 12 måneder 
til. Og derfor vil huslejestigningen så se endnu større ud, når varslingen kommer. 

I år skal tre afdelingers budgetter forbi tilsynet i Aarhus og Skanderborg kommuner. Aarhus Kommune har allerede god-
kendt ét budget. Skanderborg Kommune har endnu ikke nået at se på de to andre.
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STATUS PÅ UDVIKLINGSPLANEN I BISPEHAVEN: 
HASLE SKAL BINDES  
BEDRE SAMMEN

Vibeke Thiim Harder

Godt 50 beboere fra hele Hasle havde den 10. 
september trodset den massive heldagsregn og 
var mødt op til informationsmøde om den Udvik-
lingsplan for Bispehaven og Bispehavens nabo-
områder, der skal udarbejdes. Mødet var arran-
geret af Aarhus Kommune, og det handlede om, 
hvilke muligheder der er for udviklingen af fremti-
dens Hasle.

Kim Kjærgaard, udviklingschef i Østjysk Bolig, og 
Mikkel Schiørring fra Borgmesterens Afdeling i Aar-
hus Kommune lagde for, og de fortalte om nogle af 
de centrale elementer for Udviklingsplanen. Bag-
grunden for, at der overhovedet skal laves en plan, 
er, at Bispehaven gennem de seneste fire år har 
ligget på den såkaldte Ghettoliste, og derfor skal 
antallet af almene boliger i afdelingen nedbringes 
til 40 procent. I dag er tallet 100 procent. Denne 
øvelse har givet anledning til, at der ikke kun skal 
ske ændringer i afdelingen, men at hele Hasle skal 
bindes bedre sammen.

Sammenhæng i bydelen
Arkitekt Johan Bramsen, som er med i Udvik-
lingsplansarbejdet, tog over og fortalte om, at en 
Udviklingsplan faktisk er en mere overordnet vision 
for hele området. En vision, der kan deles op i en 
fysisk plan, en strategisk plan, en økonomisk plan, 
og en etape- og tidsplan. 

– Det er vigtigt at pointere, at Udviklingsplanen 
ikke er en plan for Bispehaven, det er en plan for 
hele Hasle, sagde han blandt andet. Han kom 

med eksempler på udviklingsplaner fra Køge og 
Fredericia.
 
– Som I kan se, skal der med sådan en plan tæn-
kes sammenhæng i hele bydelen.
 
Hvordan det fungerer
Stephen Willacy, stadsarkitekt, tog derefter over 
og fortalte lidt mere overordnet om fremtidens 
byer.  

– Det handler ikke så meget om, hvordan det ser 
ud – det handler om, hvordan det fungerer, konsta-
terede han, og nævnte især trafikken som et vigtigt 
element.
 
Han kom også ind på Bispehaven mere konkret.
 
– Tryghedsrenoveringen har gjort Bispehaven til 
et rart sted at være, sagde han. Og det skal der 
bygges videre på.
 
Blandet publikum
Da de professionelle havde sagt deres, var der 
tid til, at de fremmødte kunne stille spørgsmål og 
komme med kommentarer – så ville Østjysk Bolig 
og Aarhus Kommune tage alle input med i det 
videre arbejde med Udviklingsplanen. 

Her viste det sig, hvor blandet en skare, publikum 
var. Spørgsmålene kom både fra beboere i Bispe-
haven, i Høje Hasle og i Klokkerkvarteret, som kan 
siges at være de tre kvarterer, der blev talt mest 
om på mødet.
 
Der blev blandt andet sagt: 

– Så længe, der er så mange fordomme om Bispe-
haven, så vil ingenting ændre sig – man kan ikke 
bygge sig ud af den slags. 

Den 10. september blev der af Aarhus Kom-
mune afholdt informationsmøde om den Ud-
viklingsplan, der er ved at blive udarbejdet for 
Bispehaven og dens nærområde. Her fik Hasles 
beboere mulighed for at komme med deres 
input til, hvordan fremtidens Hasle skal se ud.
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– Der mangler butikker ved Hasle Torv. I gamle dage var 
der både slagter og andre specialbutikker.
 
– Jeg håber godt nok ikke, Letbanen skal gå langs Ryha-
vevej!
 
– Vi har en ’dem og os’-retorik, som der skal arbejdes 
med. Der er ’os’ fra Klokkerkvarteret, og så er der ’dem’ fra 
Bispehaven. Det skal vi gøre noget ved.

Godt 50 Hasle-beboere mødte op og diskuterede udviklingsplanen 
for Bispehaven, da kommunen inviterede til møde.

Der blev også talt om de mennesker, der skal smides 
ud af deres lejligheder i Bispehaven for at give plads til 
Udviklingsplanen. De var også repræsenteret på mødet, 
og det understregede, hvor stor forskel der var på de 
fremmødte til mødet og deres ønsker for fremtiden. 

Arbejdet med Udviklingsplanen fortsætter, og du vil lø-
bende kunne læse mere om det her i Vores Blad.
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ÅRETS NABO 2019:
ET HJERTE AF GULD

Vibeke Thiim Harder

– Puh, jeg har været helt nervøs, griner Manuela Jørgen-
sen, da Vores Blad en novemberdag kommer på besøg 
for at overrække Manuela sin Årets Nabo-præmie – og 
for at snakke med Jonna Petersen, der har nomineret sin 
nabo, og Manuela om, hvad det er, der gør Manuela til en 
helt fantastisk nabo. 

Mens vi kommer på plads i det hyggelige køkken med den 
skønne udsigt til legepladsen og de høje træer over mod 
villakvarteret, der ligger ved siden af Gyvelparken på Isa-
gervej i Ry, fortæller Jonna allerede om alle de eksempler, 
der gør Manuela til en sød og betænksom nabo.
 
– Manuela siger tit, at nu tager vi handsker på, og så går 
vi lige en runde og tømmer skraldespande og samler lidt 
op, starter hun. 
 
– Det er bare sådan, hun er! En af vores andre naboer 
arbejder i nattevagt. Han plejer at køre af sted på sin 
scooter lidt i 11 om aftenen. Men nogle gange vil scoote-
ren ikke starte, og så spørger han Manuela, om hun vil 
køre ham. Og det vil hun selvfølgelig. Hun er altid klar til 
at hjælpe, fortæller Jonna videre.
 
– Manuela har også en overbo, der har vejrtrækningspro-
blemer. Hende tager Manuela ud at handle med hver 14. 
dag. Hun har simpelthen et hjerte af guld! Der er ingen 
tvivl om, at hvis der fandtes flere af Manuelas slags, så 
var verden et bedre sted.
 
Være noget for hinanden
Manuela lytter smilende til Jonnas fortællinger, og sup-
plerer gerne med detaljer om dem. 

– Man skal ikke bare passe sig selv – man skal være 
noget for hinanden. Det synes jeg, forklarer Manuela.
 
51-årige Manuela blev som treårig adopteret af en dansk 
familie. Inden hun kom herop, boede hun på et børnehjem 
i Tyskland. Det var et barskt sted at bo, og Manuelas 

første leveår har også sat spor hos hende. Men i stedet 
for at lade de svære ting fylde det hele, så vælger hun 
at være positiv og at bruge sine nedture konstruktivt. 
 
– Tingene har ikke altid været lette for mig, men jeg har 
taget et valg om, at livet skal være godt. Jeg vil være 
positiv, og jeg vil ikke sidde og ærgre mig på et pleje-
hjem, når den tid kommer. Til den tid er det jo for sent at 
ændre på noget, konstaterer hun.
 
Børn og dyr
Selvom Manuela meget gerne hjælper sine voksne 
naboer, så er der ingen tvivl om, at børn og dyr står 
hendes hjerte allernærmest.  

På Manuelas seng ligger Ib og slænger sig. Ib er Manu-
elas kat, og som han ligger midt på sengen og sover, er 
man ikke i tvivl om, at han har det godt.
 
Ib er den, Manuela taler med i hverdagen. Deler tanker 
med og går ture med. Ib svarer også gerne med et miav, 
når han bliver tiltalt. Tit går de en tur med Jonna og 
hendes hund Vaks. Og på disse ture betyder Manuelas 
åbenhed og positivitet overfor sine medmennesker 
også, at de får talt med rigtig mange af dem, de møder 
på deres vej.
 
– Manuela snakker jo bare med alle, fortæller Jonna.
På et tidspunkt blev Vaks meget syg. Han skulle have 
medicin, men Jonna var ikke tryg ved at lade ham være 
alene hjemme, mens hun hentede medicinen til ham. 
 
– Jeg nåede jo næsten ikke at spørge Manuela, om hun 
ville hjælpe, før hun stod og bankede på med medicinen 
i hånden, smiler Jonna.
 
Hjælper nydanskerne
I afdelingen bor en del nydanskere – de fleste fra Sy-
rien. Dem har Manuela også rigtig god kontakt med.
 

Da Jonna Petersen fra Gyvelparken i Ry så, at Vo-
res Blad efterlyste Årets Nabo 2019, var hun ikke 
i tvivl: Den titel skulle hendes nabo gennem 10 år, 
Manuela Jørgensen, have.
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– Vi skal jo hjælpe dem godt på vej, de vil jo rigtig gerne, 
siger Manuela. Så hun hjælper dem gerne godt i gang med 
at få smidt affaldet de rigtige steder hen, hun snakker med 
børnene, hvor andre måske hellere tysser på dem, og hun 
har i det hele taget en rigtig god kontakt med dem.  

Manuelas imødekommenhed har både betydet, at de to 
naboer bliver inviteret hen, når de nydanske familier mø-
des på fællesarealerne, og at hun har fået leveret syriske 
retter til døren i taknemmelighed.
 
– Vi danskere har en tendens til at være så skeptiske. 
Der kan vi altså lære noget af vores nydanskere. De er så 
hjertelige og varme, siger Manuela.
 
Jeg skal nok køre jer!
Manuela er ikke en del af Gyvelparkens afdelingsbesty-
relse, men det afholder hende ikke fra at hjælpe, når der 
skal laves noget i afdelingen. I forbindelse med juletiden 
skal der for eksempel være et gløgg- og æbleskivearran-
gement. De i bestyrelsen, der står for arrangementet, har 
ikke selv bil. Men så træder Manuela selvfølgelig til.

– Så siger hun jo straks, at hun selvfølgelig sagtens kan 
køre os ned at handle ind til det, fortæller Jonna.
 
– Og jeg har også planer om at gå rundt til nydanskerne 
og fortælle dem om arrangementet – det er jo ikke dem 
alle sammen, der forstår dansk, supplerer Manuela.
 
Den bedste afdeling
De to naboer er enige om, at Gyvelparken er det aller-
bedste sted at bo – og de har ingen planer om at skulle 
flytte herfra igen. 

– Da min mand døde for ti år siden, solgte jeg huset og 
skrev mig op til en bolig i Moselunden. Der var ventetid 
dér, så jeg fik tilbudt en bolig her i stedet. Og da jeg først 

Jonna (tv.) og Manuela har boet i Afdeling 78 – Isagervej (i 
daglig tale Gyvelparken) i henholdsvis 10 og 11 år. Katten Ib 
skulle selvfølgelig med på billedet, men han havde lidt travlt 

med at komme videre. Efter at have sovet på sengen hele 
formiddagen, var han nu klar til at komme lidt ud.
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flyttede ind, og jeg mærkede stemningen her, så vil jeg 
altså ikke herfra igen, fortæller Jonna, der ikke længere 
står på venteliste til et rækkehus i Moselunden.

Manuela troede ikke helt på det, da Jonna fortalte hende, at 
hun havde nomineret hende som Årets Nabo 2019 – og at hun 
havde vundet titlen. Hun blev rigtig glad – og stolt – da det gik 

op for hende, at det var rigtigt.

– Jeg har flyttet en del rundt i mit liv, men her føler jeg mig 
hjemme. Jeg trives godt med at være her, hvor jeg er tæt på 
skov, natur og vand, siger Manuela.
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HVAD BETYDER DET?
 
       BOLIGSTØTTE

Hvis du lejer en bolig, har du måske 
mulighed for at få boligstøtte, som er et 
tilskud til din husleje. 

Boligstøtte er et skattefrit bidrag fra 
det offentlige, som nogle lejere kan 
modtage som hjælp til huslejen. Fordi 
boligstøtten er et bidrag, dækker det 
ikke den fulde husleje. Det betyder, at 
hvis du modtager boligstøtte, skal du 
stadig betale et mindstebeløb af din 
husleje. Det er følgende forhold, der 
afgør, hvorvidt og hvor meget du kan 
modtage i boligstøtte: 

• Huslejens størrelse
• Boligens størrelse
• Antallet af personer i boligen
• Indkomst og formue for alle, der bor 
i boligen
• Om du er folkepensionist eller førtids-
pensionist
 

Hvem kan søge om boligstøtte?
For at du kan søge om boligstøtte, skal 
du være lejer af en helårsbolig med 
eget køkken. Hvis I bor flere sammen, 
er det kun én af jer, der kan få bolig-
støtte. Du kan også søge om boligstøt-
te, hvis du bor i en fremlejet bolig. 

Hvordan søger jeg om boligstøtte?
Du kan søge om boligstøtte på  
borger.dk, hvor du også kan beregne, 
hvor meget du kan få i boligstøtte. Når 
du søger om boligstøtte, skal du ved-
hæfte en kopi af din lejekontrakt, så 
det kan dokumenteres, hvilke aftaler 
du og din udlejer har indgået. Det er 
Udbetaling Danmark, der behandler 
din ansøgning. Sagsbehandlingen 
tager ca. 13 uger. Boligstøtten bliver 
udbetalt den første hverdag i måneden 
og er forudbetalt.
 

Boligstøtten afhænger af indkomst
Hvis din indkomst ændrer sig, ændrer 
din boligstøtte sig også. Det er nemlig 
sådan, at Udbetaling Danmark hver 
måned ser på, om du har fået den 
boligstøtte, du har ret til, ud fra dine 
indkomstoplysninger fra SKAT. 

Udbetaling Danmark regulerer også 
din boligstøtte, hvis du har fået for 
meget eller for lidt. Det kan eksempel-
vis være, at du en måned får udbetalt 
feriepenge og derfor har en større 
indkomst end normalt. Din boligstøtte 
bliver dog kun reguleret, hvis din ind-
komst stiger eller falder med mere end 
800 kr.

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

TOMMY ER NY  
DRIFTSTEKNIKER I RY

I mange år har Ry-beboerne 
ringet til driftstekniker Hans Dø-
ssing, når noget skulle ordnes 
eller hverdagsspørgsmål skulle 
besvares. For nogle år siden 
skulle de lige vænne sig til, at 
de pludselig kunne risikere at 
få Stefan Hansen i røret også. 
I sommer gik Hans på pension. 
Så nu er beboerne i Ry godt i 
gang med at vænne sig til, at 
Stefans nye makker i driften 
hedder Tommy Tolstrup.

der så tæt sammen, som man gør i 
Ry, mener de to.
 
På med ja-hatten
Tommy har kun været i jobbet i små 
to uger, da Vores Blad taler med 
ham, men han føler sig allerede 
taget godt imod i Ry. 

– Der er selvfølgelig rigtig mange, 
der stadig spørger efter Hans, fortæl-
ler Tommy med et smil. Men i løbet 
af de første uger har de to driftstek-
nikere kørt rundt sammen, og her 
har Stefan fået introduceret Tommy 
til mange afdelinger og beboere 
undervejs. Og ellers er Tommy heller 
ikke bleg for at kaste sig ud i det hele 
– iført ja-hat og et stort smil.

40-årige Tommy Tolstrup startede i 
september som driftstekniker i Ry. 
Han overtog stillingen efter Hans 
Døssing, der gik på pension. 

Tommy er, ligesom Stefan Han-
sen, der i et par år har været Hans’   
driftsteknikermakker, tidligere 
murer, og de to kender faktisk også 
hinanden fra faget.
 
– Det er faktisk mig, der har udlært 
Stefan i sin tid, så vi har kendt hin-
anden i 20 år efterhånden, fortæller 
Tommy.
 
De to driftsteknikere vidste altså, at 
de er gode til at samarbejde, og det 
har stor betydning, når man arbej-

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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Tommy Tolstrup er 40 år og bor i Hasselager. Her har han og hans kone boet siden 2005. Sammen 
har parret Freja på 12 år og Bertram på 9 år. Tommys kone arbejder som pædagogmedhjælper. 

Sin fritid bruger Tommy blandt andet på at gå til skydning med sin datter. Hun er dygtig til sporten, og 
de deltager gerne i konkurrencer.

Tommy har arbejdet indenfor murerfaget siden 1995 – i 6 år har han været selvstændig. I 2019 skif-
tede han murerkasketten ud med et job som driftstekniker.

– Ry er en rigtig hyggelig by, og her er 
bare en rigtig god stemning, siger han.
 
Fantastisk fag
Tommy stiftede første gang bekendtskab 
med driftsteknikerfaget først på året, da 
han efter en årrække som selvstændig 
murer blev ansat i driften i AAB. 

– Stefan har i lang tid fortalt om, at det 
er et fantastisk fag, og jeg havde også 
svært ved at se mig selv være murer, 
til jeg bliver gammel. Så da min gamle 
makker skulle flytte til Randers, så jeg 
det som en mulighed for at skifte murer-

OM TOMMY:

faget ud, fortæller Tommy. Han søgte 
stillingen i AAB, og i syv måneder var 
han ansat i driften på Trøjborg.
 
Da Hans meddelte, at han planlagde 
at gå på pension, så de to tidligere kol-
leger en mulighed for igen at komme til 
at arbejde sammen. Og den mulighed 
har de altså fået nu.  

Kører godt
De to driftsteknikere er enige om, at de 
satser på, ligesom Hans, at blive i Ry, til 
de skal pensioneres. 
 

– Hans og Bente (Grouleff, som 
er tidligere kontorleder på Østjysk 
Boligs Ry-kontor, red.) har sørget 
for, at tingene bare kører rigtig 
godt her i Ry. De har virkelig ba-
net vejen for os, og der er jo ingen 
grund til at pille ved de ting, der 
bare dur, siger Stefan.  
 
– Det betyder selvfølgelig ikke, at 
der ikke er ting, der kan ændres 
og gøres smartere, men der er 
bare rigtig mange ting, der kører 
godt hernede, siger han.

Tommy (tv.) holder til på kontoret i 
Moselunden sammen med Stefan 
– når de altså ikke er ude hos 
beboerne i de 371 lejemål, Østjysk 
Bolig har i Ry, Gl. Rye og Låsby.
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OPSLAGSTAVLEN

KOMMUNIKATIONEN BLIVER DIGITAL 
 
For nylig er det blevet tilladt for boligorganisationer at sende informationer, 
for eksempel mødeindkaldelser, ud pr. mail i stedet for pr. post. Derfor vil 
du om kort tid modtage et brev, der fortæller om, hvordan Østjysk Bolig vil 
håndtere denne mulighed. En mulighed, der kan spare organisationen for 
meget tid og også penge. Brevet vil også fortælle om, hvordan man kan blive 
fritaget for ordningen, hvis man ikke har en mailadresse.

SNART SÆTTES STORBYLANDSBYEN II I GANG 
 
Østjysk Boligs første Storbylandsby, hvor 20 beboere fra den almindelige 
venteliste bor sammen med 20 beboere, som er henvist af kommunen og 
tidligere har haft problemer med hjemløshed, har en psykisk sygdom eller 
lignende, stod færdig på Marienlystvangen i 2014. Nu er Storbylandsbyen 
version 2 undervejs. 2'eren skal ligge på Halmstadgade i Aarhus N, og igen 
bygger vi 20 + 20 boliger. Vi forventer at starte på jordarbejdet inden jul, og 
vi håber, at alle 40 boliger står klar til indflytning omkring april 2021.

ALMEN MODSTAND AARHUS KÆMPER VIDERE 

Foreningen Almen Modstand Aarhus kæmper fortsat imod Ghettoplanen og de nedrivninger, den medfører i Aarhus. Den 13. 
november afholdt foreningen en høring med titlen 'Velfærd, kulturarv eller ghetto?'. Her blev der diskuteret ghettoområder med 
udgangspunkt i aktuel forskning. Ole Nørgaard Madsen er beboer i Afdeling 3 – Ryhaven, og han er en del af Almen Modstand. 
Han har skrevet disse ord om høringen:

Historisk har fordomme om almene boligområder som ghettoer og beboere som paral-
lelsamfund ikke deres oprindelse i etnicitet. Beboere af såkaldt ikke-vestlig etnicitet flyt-
tede ind i boligområder, der allerede af andre grunde var ghetto-stemplet i omverdenen.  

Et aktuelt politisk ønske om blanding af beboere i et boligområde ved frasalg og ud-
skiftninger af eksisterende bygninger får svært ved at få forskellige beboergrupper til at 
fungere sammen og på tværs. Omvendt præsteres i eksisterende almene boligområder 
boligsociale arbejder med virkningsfulde bidrag til løsninger i forhold til sociale og andre 
problemer, som ikke kun har ramt nogle beboere i almene boligområder, men findes i 
hele samfundet. 
 
Dette var blot tre af mange informationer fra en høring en onsdag eftermiddag den 13. 
november hos 3F på Sommervej arrangeret af Almen Modstand og de to 3F-afdelinger 
i Hasle. Høringen byggede på oplæg om tre forskningsprojekter med spørgsmål til for-
skerne fra spørgepanel og dialog med et publikum på 60 engagerede deltagere. 
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VIL DU VÆRE VOKSENVEN? 

Vil du være en voksen ven for et barn? Eller 
ven for en lille familie? Har du en to-kulturel 
baggrund? Og/eller har du viden og indsigt i 
to-kulturelle miljøer? Så er du måske den nye 
frivillige, Børns Voksenvenner søger!

Et voksenvenskab er et langvarigt 1-til-
1-venskab mellem en ressourcestærk, frivillig 
voksen og et barn, som har et spinkelt voksen-
netværk. Det kan være, at en svær skilsmisse, 
sygdom eller handicap tærer på overskuddet i 
familien, og giver mindre overskud til at tage sig 
af barnet/børnene. Gennem nærvær, samvær 
og gode fælles oplevelser understøtter den 
voksne rollemodel barnets udvikling af selvtillid, 
selvværd, selvfølelse og livslyst. Børns Voksen-
venner formidler venskaber for almindelige børn 
med almindelige problemer, ikke for børn, som 
har en diagnose. Det er altså ikke et alternativ til 
et behandlingsforløb ved kommunen. 
 
Børns Voksenvenner har børn med en to-kultu-
rel baggrund på venteliste, hvor forældrene fore-
trækker en voksenven med nogenlunde samme 
kulturelle baggrund. Andre forældre ønsker 
derimod udtrykkeligt, at deres barn netop får 
en dansker som voksenven som et led i deres 
barns integration og introduktion til dansk kultur. 

Børns Voksenvenner vil gerne blive bedre til 
at overkomme eventuelle kulturelle barrierer, 
så flere børn med anden etnisk baggrund får 
en Voksenven. Derfor søger de ”alle slags” 
frivillige, og ikke mindst nogen, som har indsigt 
i eller selv baggrund i to-kulturelle miljøer. På 
den måde kan de dække flere børns behov og 
i det hele taget udbrede kendskabet til Børns 
Voksenvenner også i multietniske miljøer. 

Voksenvenner er frivillige i alle aldre med vidt 
forskellig baggrund. Fælles for dem er, at de har 
lyst, tid og overskud til et venskab med et barn 
– typisk nogle få timer 2-4 gange om måneden. 
Det handler mest om at dele hverdagsoplevel-
ser som f.eks. at spille bold, spille et spil, lave 
mad, snakke, se en film eller gå en tur. Der er 
flere drenge end piger på ventelisten. Derfor er 
det især mænd, der er bud efter. 

Er det noget for dig? Så læs mere og ansøg her: 
https://voksenven.dk/bliv-frivillig-i-en-lokalfor-
ening, send en mail til aarhus@voksenven.dk, 
eller ring på 31 95 14 46.
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BESTYRELSESNYT
I august og september blev der afholdt afdelingsmøder i alle 
Østjysk Boligs 39 afdelinger. Tre afdelinger, der ikke tidligere 
havde afdelingsbestyrelser, fik i den anledning bestyrelser. Det 
er disse tre afdelinger:

Desuden var der flere afdelinger, der 
tidligere ikke har været fuldtallige, men  
som nu har fået flere medlemmer.
Dermed er Østjysk Bolig gået fra 
sidste år at have 119 afdelingsbesty-
relsesmedlemmer til nu at have 
135.

Susanne er ny i organisationsbestyrelsen 
 
I oktober blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Østjysk 
Bolig. Der skulle vælges tre medlemmer for to år til bestyrel-
sen. De tre medlemmer, der var på genvalg, blev valgt uden 
modkandidater. Til gengæld skulle der vælges et nyt medlem 
for et enkelt år, da Tina Slot Schmidt flytter fra Østjysk Bolig. 

Susanne Jørgensen fra Afdeling 1 – Præstehaven blev valgt 
ind.
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Afdeling 77 – 
Søkildevej

i Ry
Afdeling 81 – 
Hovedgaden

i Låsby

Afdeling 88 – 
Skæphøj

i Ry


