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TRYGHEDSRENOVERINGEN KØRER STADIG 
 
Selvom det pt. mest er Udviklingsplanen – altså udspringeren af 
regeringens plan om at udrydde alle ghettoer – der fylder i tankerne 
hos mange beboere i Bispehaven, så kører den store Tryghedsreno-
vering stadig på fuldt blus.

Tryghedsrenoveringen startede op med det fysiske arbejde for godt 
og vel to år siden, og hvis du kommer forbi Hasle Centervej, så kig 
endelig ind i de vestligste gårdrum mellem de høje blokke – her kan 
man tydeligt se, den store forskel, det har gjort, at de store jordvolde 
er væk, at der er lavet nye indgangspartier, og ikke mindst at de 
underjordiske betonparkeringskældre er fortid. Gårdrummene er nu 
levende og lyse med plads til både parkering og ophold.

Hvis du vil se nærmere på og følge med i de forandringer, der er sket 
og sker i Bispehaven, så kan du følge med på  
www.TryghediBispehaven.dk – her opdaterer vi løbende med bil-
leder og tekst fra afdelingen.

Rigtig god læselyst.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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Her kan man tydeligt se, den store 
forskel, det har gjort, at de store 
jordvolde er væk, at der er la-
vet nye indgangspartier, og ikke 
mindst at de underjordiske beton-
parkeringskældre er fortid.
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TRE TEAMS KONKURRERER OM AT  
BYGGE 350 BÆREDYGTIGE BOLIGER  
PÅ JOURNALISTHØJSKOLEN

Vibeke Thiim Harder

Østjysk Bolig skal bygge 300 ungdomsboliger 
og 50 familieboliger der, hvor Danmarks Journa-
listhøjskole pt. ligger. Om kort tid flytter skolen 
fra Olof Palmes Allé, og derefter skal et helt nyt 
bykvarter opføres.

VORES BLAD — MARTS 2020 TEMA

Når Journalisthøjskolen om kort tid flytter fra Olof Palmes 
Allé i Aarhus N og ned til nybyggede lokaler på Katrinebjerg, 
skal det gamle skoleområde omdannes til et nyt bykvarter, 
hvor fællesskab er i højsædet. 

Journalisthøjskolens ikoniske hovedbygning får lov til at 
bestå, og heri skal Orvartaci-museet flytte ind. Ved siden af 
bygningen skal der opføres boliger. 350 af dem skal Østjysk 
Bolig opføre – 300 ungdomsboliger og 50 familieboliger.
 
– Det bliver et rigtig spændende område med masser af mu-
ligheder for at være sammen med sine naboer i og omkring 
gode fællesfaciliteter, fortæller Østjysk Boligs direktør, Allan 
Søstrøm. Socialt samvær er nemlig en vigtig værdi i opførel-
sen af den nye afdeling, der kommer til at hedde Afdeling 27 
– Olof Palmes Allé, og i det nye kvarter i det hele taget. 
 
– Ensomhed blandt især unge mennesker er et stort 
problem, og derfor synes vi, det er vigtigt at tænke over, 
hvordan vi kan sikre, at afdelingen får et godt socialt liv, når 
vi bygger nyt, fortsætter Allan Søstrøm.
 
Verdensmålene er vigtige
Østjysk Bolig arbejder meget med FN’s 17 Verdensmål. 
Derfor er disse naturligvis også på dagsordenen, når der 
skal bygges nyt.
 
– Bæredygtighed i både byggeriet og i den fremtidige drift er 
meget vigtigt for os, forklarer Allan Søstrøm. Derfor skal der 
bruges bæredygtige materialer, der kræver minimalt vedlige-
hold og udskiftning.
 

Tre konkurrerer om entreprise
For nylig blev der skudt gang i den konkurrence, 
der skal afgøre, hvem der skal stå for totalentrepri-
sen på projektet. Det er JFP a/s, Dansk Boligbyg 
og CASA med underentreprenører, der er med i 
konkurrencen.
 
– Vi er meget spændte på, hvad de tre konkurrenter 
vil præsentere for os, siger Allan Søstrøm. 
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Der bliver fundet en vinder af entrepre-
nørkonkurrencen den 29. juni. Byggeriet af 
den nye afdeling forventes at begynde til 
sommer 2021, og de 350 boliger står klar til 
indflytning omkring sommeren 2023.
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TRYGHEDSRENOVERINGEN 
KØRER PÅ TREDJE ÅR

Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — MARTS 2020 TEMA

Slut med beton i lange baner, høje jordvolde og utryg-
hed. Det var nogle af overskrifterne, da arbejdet med at 
renovere Bispehaven tryggere gik i gang den 1. januar 
2018. Og der er sket virkelig meget i afdelingen siden 
da. Gårdrummene ved de vestligste af de høje blokke 
er blevet forvandlet fra mørke betonkældre til åbne 
pladser, der forener parkering med plads til ophold og 
leg.

Ved de lave blokke er der pt. en lignende forvandling 
i gang, hvor gårdrummene også forvandles til mere 
interessante opholdssteder.

Ud over de fælles gårdrum betyder Tryghedsrenove-
ringen også, at der bliver lavet opgangshaver til hver 
opgang. En opgangshave er et lille stykke have foran 

hver opgang, hvor der bliver plads til at sidde og drikke en 
kop kaffe i solen med sine nærmeste naboer.

De høje jordvolde, der altid har præget Bispehaven og 
gjort, at afdelingen fik en fort-agtig fornemmelse, bliver 
helt fjernet i forbindelse med renoveringen, så afdelingen 
kommer ned i almindelig byhøjde. Derfor er broen over 
Rymarken, der eller altid har forbundet de to sider af Bis-
pehaven, blevet fjernet. Det er nemlig ikke længere nød-
vendigt at bevæge sig rundt oppe i højden for at komme 
omkring i Bispehaven. 

Et af de manglende projekter i Tryghedsrenoveringen er 
opbygningen af et helt nyt fælleshus, der skal ligge på 
Rymarken. Det bliver mere et bydelshus end et beboerhus 
med mange tilbud til Bispehavens og Hasles beboere.

Ved årsskiftet gik den store Tryghedsrenovering 
i Bispehaven i Aarhus V ind i sit tredje år med 
fysisk omdannelse af afdelingen. 
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BYGGERIET AF STORBY- 
LANDSBYEN II GÅR I GANG NU

Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — MARTS 2020 TEMA

I 2014 opførte Østjysk Bolig 40 boliger på Marien-
lystvangen nord for Aarhus. Afdelingen kaldes Storby-
landsbyen, og her bor 20 beboere, som er henvist af 
kommunen, og 20 beboere fra vores normale venteliste. 

Beboerne, der er henvist af kommunen, har tidligere 
haft problemer med hjemløshed, har en psykisk syg-
dom eller lignende. For at afdelingen får karakter af en 
landsby, er det vigtigt, at alle 40 beboere har lyst til at 
engagere sig i afdelingens gode fællesskab.

Klar i 2021 
Storbylandsbyen II er fortsættelsen på den første Stor-

Ved siden af den gamle Journalisthøjskole (se 
side 4-5) i Aarhus N skal Østjysk Bolig ganske 
snart i gang med at bygge Storbylandsbyen II. 
En landsby med plads til forskellighed og fælles-
skab.

bylandsby. Her vil Østjysk Bolig igen opføre 40 boliger med 
fokus på både forskellighed og fælleskab.  

Fælleshuset spiller en stor rolle i en afdeling som denne, 
da det danner ramme om de forskellige sociale aktiviteter, 
der finder sted. Desuden er der gode både private og fælles 
udearealer.

Vi forventer, at vi kan gå i gang med byggeriet af afdelingen 
i løbet af marts måned, og forhåbentlig kan 40 nye beboere 
flytte ind midt i 2021. 
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Vibeke Thiim Harder

Hver 14. dansker har ikke en indboforsikring. Det svarer til, at beboerne i 
lige omkring 200 af Østjysk Boligs lejemål står uden tag over hovedet og 
uden ejendele, hvis uheldet er ude og alle deres ting går til i en brand.
 
Der er stor forskel på, hvor meget en indboforsikring koster – det afhæn-
ger blandt andet af, hvilken kommune man bor i og hvilken etage man bor 
på – men i Aarhus Kommune koster den godt 2.000 kroner om året. Det 
kan lyde af mange penge, hvis man er så heldig, at man aldrig får brug 
for forsikringen – men de 2.000 kroner om året kan vise sig at være pe-
bernødder, hvis man skulle være så uheldig, at ens lejlighed for eksempel 
rammes af brand eller en vandskade. 

Brænder din lejlighed, er det nemlig din indboforsikring, der både dæk-
ker indkøb af nyt tøj, køkkenudstyr, møbler, elektronik og hvad der ellers 
går tabt. Det er også gennem din indboforsikring, du bliver genhuset, så 
du undgår selv at skulle finde og betale for et andet sted at bo lige efter 
branden.

Cirka 7 procent af alle danskere har ingen indboforsikring. Det kan 
være en rigtig dyr idé at spare en indboforsikring væk. Det kan 
nemlig koste mange penge, hvis ens lejlighed for eksempel bræn-
der eller bliver vandskadet.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT 
HAVE EN INDBOFORSIKRING

Det 
er Østjysk 

Boligs bygnings-
forsikring, der dækker 

skader på selve bygnin-
gerne, men det er din 
indboforsikring, der 
dækker skader på 

alle dine ting.
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Vigtig information om glas- og kummeforsikring til Østjysk Boligs beboere:

Som du også har modtaget brev om, så har Østjysk Boligs forsikringsselskab ved årsskiftet desværre meddelt, at de 
var nødt til at sætte prisen på jeres glas- og kummeforsikring op med over 100 procent. Derfor har Østjysk Bolig valgt at 
opsige jeres glas- og kummeforsikring pr. 1. januar 2020. 

Hvis du herefter gerne vil fortsætte med at være dækket af en glas- og kummeforsikring, skal du selv tegne en ny.
 
Hvad er en glas- og kummeforsikring?
En glas- og kummeforsikring dækker skader på fx håndvaske, badekar, toiletkummer og ruder. Den dækker som ud-
gangspunkt ikke skader, du selv er skyld i. Det er en god idé at tjekke, om der i forvejen er glas- og kummeforsikring med 
i din indboforsikring, inden du tegner en ny.
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STATUS PÅ UDVIKLINGSPLANEN I BISPEHAVEN: 
STUDIETUR OG  
NYE MEDARBEJDERE

Vibeke Thiim Harder

Fra den 22. til den 24. januar var medarbejdere fra 
Aarhus Kommune, medarbejdere og bestyrelses-
medlemmer fra Østjysk Bolig, og medarbejdere 
fra rådgivningsfirmaer på studietur i England. Her 
fik gruppen inspiration i samlet flok til det store 
arbejde, der er i gang og skal i gang i Bispehaven.

– Turen skulle skabe grobund for et godt samarbej-
de, der skal løbe gennem de næste mange år, og 
så skulle den give os en fornemmelse af et fælles 
mål, som vi kan arbejde henimod, siger Kim Kjær-
gaard, udviklingschef i Østjysk Bolig. Han fortæller, 
at turen var meget vellykket.

– Jeg synes, vi kom rigtig godt omkring mange mu-
ligheder. Vi fik set nogle rigtig vellykkede projekter, 
som vi sagtens kan skele til, når vi skal til at lægge 
mere konkrete planer for vores eget område.

Nye medarbejdere
To af dem, der var med på studieturen, var Bente 
Melgaard og Henning Winther, der fra årsskiftet er 
ansat i Østjysk Bolig som udviklingskonsulenter 
i Udviklingsplanens sekretariat, der holder til på 
Hasle Centervej 219.

Bente Melgaard er uddannet arkitekt, og hun kom 
fra en stilling som boligstrategisk koordinator i Vejle 
Kommune. Hun har arbejdet med udvikling af byer 
og boligområder i flere år.

Henning Winther har bred erfaring med boligsocialt 
arbejde – blandt andet fra sin tid som boligsocial 
leder i Brabrand Boligforening, og senest fra en 

stilling som boligsocial områdechef i Domea. 

 – Jeg er sikker på, at Bentes evne til at skabe 
gode forbindelser og Hennings strategiske arbejde 
med samskabelse kan gøre rigtig meget godt 
for Bispehaven, og jeg er glad for, at de havde 
mulighed for at starte ud med at være med på 
studieturen – det giver et rigtig godt udgangspunkt 
for arbejdet, der allerede er i gang i Bispehaven, 
siger Kim Kjærgaard.

Udviklingsplanen i Bispehaven – den, der som 
konsekvens af regeringens ghettoplan blandt 
andet betyder, at antallet af almene boliger 
i Bispehaven skal nedbringes til 40 procent 
inden 2030 – fortsætter.
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Hvilke områder besøgte gruppen?
 
Saffron Walden
•         Bebyggelsen The Avenue
•         Den gamle bydel

Cambridge
•         Bebyggelsen Abode
•         Bebyggelsen Accordia
•         Bydels- og kulturcenter Community Center, Cambridge NW
•         Boliger i Cambridge NW
•         Ny bebyggelse på Marmalade Lane
 
Norwich
•         Ny 'almennyttig' boligbebyggelse i Goldsmith Street
•         The Golden Triangle/gammel attraktiv bydel
•         Council Hall

Hvilke emner havde studieturen fokus på? 

• bevaring af træer som bebyggelsens rygrad
•    smalle gader og kantzoner
•    fælles parkeringsarealer
•    blandet etageboliger og lave boliger
•    få boliger samlet om en lokal færdsels-legeplads
•    fælles og private opholdsarealer
•    bebyggelse i blandede materialer

Mødestedet:
 

Har du spørgsmål til 
Udviklingsplanen, så er du 
velkommen i Mødestedet. 

Det ligger Hasle Centervej 
163P, 8210 Aarhus V.

Mødestedet har åbent ons-
dag i ulige uger fra kl. 

16.00-18.00.
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VI ARBEJDER STADIG MED VERDENSMÅLENE: 
KONKRETE IDEER TAGER FORM

Vibeke Thiim Harder

Den 11. december sidste år blev der afholdt kickoff-møde 
med henblik på, at Østjysk Bolig for alvor skulle til at 
arbejde med FN’s 17 Verdensmål.  

Cirka 20 medarbejdere og beboere tilmeldte sig forløbet, 
og siden har der været afholdt tre workshopmøder, hvor 
fokus har været på at få lavet nogle visioner og mål for 
arbejdet, og at få nogle konkrete ideer til, hvordan vi kan 
tænke Verdensmålene ind i både arbejdsliv og hverdag.
 
Fra visioner til ideer
Workshop nummer to blev afholdt den 6. februar. Her var 
det igen Anders Christian Haahr fra virksomheden Mile-
stone Pro, der bød velkommen og styrede slagets gang.
 
– Sidst arbejdede vi jo med visioner og mål, forklarede 
han.
 
– I dag skal vi arbejde lidt videre med dem, og så får I 
endelig lov til at gå ombord i det, der var svært at holde 
tilbage sidste gang, for I får lov til at sætte ord på nogle 
lidt mere konkrete ideer.
 
Da Anders havde samlet lidt mere op på, hvor projektet er 
nået til, gik gruppearbejdet, som er det bærende i work-
shoppen, i gang. 
 
Tre Verdensmål 
De tilmeldte er delt ind i tre grupper, som arbejder med 

de tre Verdensmål, der på sidste års kursusweekend 
blev udvalgt som de tre umiddelbart vigtigste for Østjysk 
Bolig. 

De tre Verdensmål er nr. 7 – Bæredygtig energi, nr. 11 – 
Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 12 – Ansvar-
ligt forbrug og produktion. 

De tre grupper startede med at dykke ned i de mål og 
visioner, de fandt frem til sidste gang – og de gik i gang 
med at rette dem lidt til og finjustere dem.
 
Efter en fælles opsamling var det så blevet tid til at 
tale om, hvilke aspekter af de forskellige Verdensmål 
Østjysk Bolig allerede arbejder med. Og til sidst blev det 
endelig tid til at sætte ord på nogle mere konkrete ideer 
og videreudvikling af allerede igangværende projekter, 
som der blev arbejdet mere med til den tredje workshop 
et par uger senere. 

Ind i målsætningsprogrammet
Formålet med hele processen er, at det skal være let-
tere at komme i gang med at bruge Verdensmålene i 
hverdagen – både for Østjysk Boligs medarbejdere og 
beboere. Verdensmålene skal skrives ind i Østjysk Bo-
ligs målsætningsprogram, der skal revideres senere på 
året, og der skal laves et idékatalog eller lignende, der 
kan præsenteres på afdelingsmøder.

Den 6. februar blev tredje møde om FN's 17 Ver-
densmål afholdt på Østjysk Boligs kontor. Cirka 
20 beboere og medarbejdere arbejder på at gøre 
ideer til, hvordan vi kan bruge Verdensmålene ude 
i afdelingerne og i organisationen, mere konkrete.
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Tre grupper dykker ned i hvert sit Verdensmål og kigger på 
både mål, visioner og mere konkrete ideer. Her er det grup-

pen, der arbejder med mål nr. 7 – Bæredygtig energi.

– Det er jo åndssvagt, at vi 
ikke sorterer grønt affald. 
Ressourcespild, der vil 
noget!

– Beton fra Bispehaven skal 
genanvendes til gulv i det 
nye fælleshus.

– Vi kan jo ikke diktere no-
get, men vi kan opfordre folk 
til at gøre nogle ting.

– Vi lægger tomrør ind, når 
vi bygger nyt eller renoverer, 
så der er klar til laderstan-
dere til elbiler.

– Vi skal snart i gang med at arbejde 
med fællesarealerne i Ryhaven – 
det kunne være et oplagt sted at 
tænke mere biodiversitet. 

– Vi stiller allerede krav om, at ma-
terialerne skal genanvendes, når vi 
skal rive bygninger ned.

– Vi kunne lave et overord-
net oplæg, som afdelingsbe-
styrelserne kan tage med til 
afdelingsmøderne.

Hørt på mødet:
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En ændring i normalvedtægterne for almene boligorga-
nisationer har givet boligorganisationerne mulighed for i 
højere grad at kommunikere med sine beboere digitalt. 

Det er vi i Østjysk Bolig glade for, for det gør vores 
arbejde meget lettere, når vi fx kan sende indkaldelser 
til afdelingsmøder på email i stedet for at omdele dem i 
postkasserne.

For at kunne komme i gang med den digitale kommunika-
tion, har vi brug for at få alle vores beboeres email-adres-
ser. Derfor skal du holde godt øje med din postkasse, for 
heri kommer der et brev, der fortæller dig, hvordan du kan 
give os din mailadresse.

Hvis du ikke har en email-konto eller af andre årsager er 
fritaget fra digital post, så skal vi også høre fra dig. Det 
kan du også læse mere om i brevet. 

VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

DIGITAL KOMMUNIKATION:
HVAD KOMMER DET TIL AT 
BETYDE FOR DIG?

Indvendig vedligeholdelse
Den side, der giver dig mulighed for at indtaste din mailad-
resse til os, kan også noget andet smart. Tidligere har du 
kontaktet Driftscenteret, når du har ønsket at lave indven-
dig vedligeholdelse (fx malerarbejde) for de penge, der står 
på din boligs vedligeholdelseskonto. Med det nye system 
kan du fremover selv bestille en rekvisition med de login-
oplysninger, du får i brevet fra os.
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HVAD BETYDER DET?
 
               SOCIAL VICEVÆRT

Vi kender alle sammen de almindelige 
viceværter – som vi i Østjysk Bolig 
kalder for driftsteknikere, og som andre 
steder også kan hedde varmemestre 
eller ejendomsserviceteknikere – men 
hvad laver en social vicevært egentlig?

I Østjysk Bolig har vi sociale vicevær-
ter i fire af vores i alt 39 afdelinger. 
Afdeling 6 – Bispehaven, Afdeling 20 
– Marienlystvangen, Afdeling 23 – City 
og Afdeling 25 – Gøteborg Allé. 

Hvor en driftstekniker hjælper med de 
praktiske ting – en løbende vandhane 
eller en drilsk radiator for eksempel 
– så hjælper en social vicevært med 
forskellige sociale udfordringer og har 
til opgave at sørge for, at afdelingen 
fungerer bedst muligt socialt. 

Forskellige funktioner
I de fire afdelinger, der har sociale 

viceværter, er funktionerne temmelig 
forskellige. 
 
I Afdeling 6 – Bispehaven bruger Inger 
en del tid på at være opsøgende i for-
hold til meget ensomme og isolerede 
beboere. 
 
Afdeling 20 – Marienlystvangen består 
af 40 boliger. 20 beboere er fra den 
almindelige venteliste, mens de reste-
rende 20 er henvist af kommunen på 
grund af forskellige problemstillinger. 
Her bruger Lena tid på at få hverdagen 
til at glide for alle beboere, og hun ar-
rangerer forskellige ting for beboerne 
fra alle 40 boliger. Det meste med 
fokus på et godt socialt liv i afdelingen.
 
I ungdomsboligafdelingen Afdeling 23 
– City tager Nick sig primært af bebo-
erne i afdelingens 15 startboliger. Her 
bor der unge, der har brug for hjælp til 

at komme i gang med at bo alene. Han 
arrangerer både ting, der kun hen-
vender sig til startboligbeboerne, men 
også ting, der henvender sig til alle, og 
han har fokus på den generelle sociale 
sammenhæng i afdelingen.
 
I Afdeling 25 – Gøteborg Allé, der også 
er en ungdomsboligafdeling, tager 
Steffen sig ligeledes af 15 startboligbe-
boere, der også af forskellige årsager 
har brug for hjælp til at lære at bo selv. 
Også han arrangerer både ting, der 
kun henvender sig til startboligbebo-
erne, og ting for alle.

I HVERT BLAD FORKLARER 
VI ET ORD, MAN HØRER I 
DET ALMENE, MEN SOM 

MAN MÅSKE IKKE HELT VED, 
HVAD DÆKKER OVER.

Lena i Afdeling 20 – Marienlystvangens fælleshus, der danner ramme om de fleste sociale aktiviteter.
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Vibeke Thiim Harder

SUSANNE ER MED I  
ORGANISATIONSBESTYRELSEN – IGEN 

Susanne Jørgensen fra Afde-
ling 1 – Præstehaven er efter 
12 års pause igen at finde i 
Østjysk Boligs organisations-
bestyrelse, efter at Tina Slot 
Schmidt flyttede og dermed 
trådte ud af bestyrelsen i ok-
tober.

bolig i Afdeling 1 siden 2014. Inden 
da har hun boet to andre steder i 
afdelingen – og før det har hun boet 
20 år i Afdeling 6 – Bispehaven. Alt 
i alt har hun boet alment i Østjysk 
Bolig, siden hun flyttede ind hos sin 
mormor i 1972, hvor hun var otte år. 

Barndomshjem rives ned
Da Susanne i efteråret blev spurgt, 
om hun ville overveje at stille op til 
den organisationsbestyrelsesplads, 
der snart blev ledig, blev hun rigtig 
glad. 

– Jeg havde selv tænkt på, at jeg 
gerne ville være med igen, så det 
var rigtig dejligt at få den opringning, 
fortæller hun.

Susanne Jørgensen er langt fra ny i 
bestyrelsesarbejde i Østjysk Bolig-
regi. Fra 2001 til 2007 sad hun i det, 
der dengang hed hovedbestyrelsen 
i Boligselskabet Præstehaven, som 
Østjysk Bolig hed frem til 2011. 

Hun har også on/off siddet i afde-
lingsbestyrelsen i sin egen afdeling 
– både som formand, almindeligt 
medlem og suppleant. Pt. er hun 
formand for afdelingsbestyrelsen 
i Afdeling 1 – Præstehaven – og 
siden 30. oktober er hun nu også 
medlem af Østjysk Boligs organisa-
tionsbestyrelse.

Alment næsten altid
Susanne har boet i sin nuværende 

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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Susanne Jørgensen er 55 år. Hun bor i Afdeling 1 – Præstehaven i Aarhus V. Hun har boet i Østjysk 
Bolig, siden hun var otte år gammel. Først i Bispehaven, siden i Præstehaven.

Susanne har været med i Østjysk Boligs organisationsbestyrelse siden den 30. oktober 2019. Derud-
over var hun også med i 2001-2007. Susanne er desuden formand for sin egen afdelingsbestyrelse i 
Afdeling 1. 

Susanne arbejder ved Aarhus Universitet som regnskabsmedarbejder. Her har hun arbejdet i to år, og 
hun er meget glad for sit arbejde.

Susanne kan godt mærke, at der er sket 
rigtig meget i Østjysk Bolig, siden hun 
sidst var med.
 
– Jeg skal lige finde mine ben i det igen, 
men jeg synes, det går ret fint. Det er jo 
en helt anden organisation nu, end da 
jeg var med sidst. Ry er kommet helt 
med om bord nu, og især alle de ting, 
der sker i Bispehaven i tiden, fylder rigtig 
meget.
 
Fordi Susanne har boet mange år i 
Bispehaven, har hun fulgt meget med 

OM SUSANNE:

i den udviklingsplan, der er på vej for 
afdelingen.
 
–  Indtil videre ved vi jo, hvilke tre høje 
blokke der skal rives ned. Én af lejlig-
hederne er mit barndomshjem, og det 
sætter nogle tanker i gang hos mig. Det 
er jo helt forfærdeligt at tænke på, hvor 
mange mennesker der mister deres 
hjem i denne proces, siger hun. Men 
hun er samtidig sikker på, at der nok 
skal findes nogle gode løsninger for de 
berørte beboere, når den tid kommer.
 

Helheden er vigtig
Susanne har valgt at bruge meget 
tid på bestyrelsesarbejde, fordi 
hun synes, beboerdemokratiet er 
enormt vigtigt. 
 
– Afdelingsbestyrelsesarbejdet er 
rigtig vigtigt for trivslen i hver-
dagen, men helheden er også 
vigtig, og den vil jeg gerne have 
indflydelse på. Derfor vil jeg gerne 
være med i organisationsbestyrel-
sen også, siger hun.
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OPSLAGSTAVLEN

NEJ TAK TIL REKLAMER 
 
Vores driftsteknikere har ofte svært ved at finde plads i de postkasser, de 
skal putte vigtige informationer til jer beboere i.  

Hvis du ikke får læst dine reklamer, så gør det lettere for både dig selv og din 
driftstekniker – og bedre for miljøet. Sig nej tak til reklamer. Gå ind på  
www.minetilbud.dk og opret en profil. Du kan vælge til og fra, hvis der er 
nogle reklamer, du fortsat gerne vil have. 

KURSUSWEEKEND 
 
Den 7.-8. marts finder Østjysk Boligs årlige kursusweekend for repræsen-
tantskab og medarbejdere sted.

Kursets tema er igen i år FN's Verdensmål, som vi også beskæftigede os 
med sidste år. Nu er vi klar til at arbejde videre med det, der allerede er sat i 
gang, og til at få nye projekter sat i søen.

GRATIS SOMMERFERIE TIL DIT BARN 

Igen i år tilbyder Aarhuskolonien og Ahl Fonden, at aarhusianske børn fra 3.-6. 
klasse kan komme på 12 dages koloni ved Ebeltoft ganske gratis. Oven i købet 
kan de få masser af gode oplevelser og venskaber med hjem i bagagen.

I sommeren 2020 tilbydes fem hold: 

Hold 1: mandag 01.06 til fredag 12.06 
Hold 2: mandag 15.06 til fredag 26.06 
Hold 3: mandag 29.06 til fredag 10.07
Hold 4: mandag 13.07 til fredag 24.07
Hold 5: mandag 27.07 til fredag 07.08 

Du kan læse mere om Aarhuskolonien på aarhuskolonien.dk.
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UNGERÅDET I FRYDENLUND VANDT ÅRETS BOLIGSOCIALE ILDSJÆL

Ungerådet har med stort engagement været med til at skabe stærke ungefællesskaber i Fryden-
lund. Rådet brænder for at nedbryde fordomme, skabe møder på tværs af alder og etnicitet og 
øge det demokratiske engagement i området. Derfor blev rådet ved Det Boligsociale Fællessekre-
tariats nytårskur i januar tildelt prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 2019. 
 
Blandt de fem nominerede til prisen var også Mari-Ann Petersen og Palle Bay fra Bispehaven. De 
var nomineret, fordi de er idémagere til og drivkraften bag flere større arrangementer, der ikke vil 
have været det samme eller overhovedet eksisteret, hvis ikke det var for dem. Parret har været 
aktive i Bispehaven og lokalområdet i over 20 år.



VORES BLAD — MARTS 2020

SÅDAN STÅR DU FLINKEST 
PÅ VENTELISTE 🙂
I de aarhusianske boligorganisationer oplever vi ofte, at med-
lemmer af AARHUSbolig har svært ved at regne ventelistesyste-
met ud. Rigtig mange medlemmer står som aktivt boligsøgende, 
selvom de reelt ikke er interesseret i at flytte. Måske fordi de tror, 
de ellers mister deres plads på ventelisten. Eller måske fordi, de 
ikke ved, at det er en mulighed at stå i bero. Eller måske fordi, 
de bare gerne vil holde lidt øje med, hvem der flytter ud og ind af 
deres egen afdeling 😉

Du får her fem gode råd til, hvordan du bedst står i kø på AAR-
HUSbolig. Følger du disse råd, så bliver det meget nemmere for 
boligorganisationerne at leje boligerne ud hurtigt, og du får et 
mere retvisende billede af, hvor på ventelisten du befinder dig.
 

1. Sæt din ansøgning i bero, hvis du ikke går i flyttetanker. 
Det påvirker ikke din anciennitet eller din plads på vente-
listen. Når du gerne vil modtage boligtilbud, så gør du dig 
aktiv igen, og så beregnes din plads på ventelisten auto-
matisk. Så længe du blot betaler de 100 kroner om året, så 
beholder du din anciennitet. 

2. Svar altid på de tilbud, vi sender til dig.  
Ellers bliver din ansøgning automatisk sat i bero. 

3. Ryd op på din venteliste. 
Søg kun boliger, du faktisk er interesseret i. 

4. Acceptér altid tilbud på boliger, du er interesseret i. 
Selvom du måske står som nr. 70, så sender vi dig kun 
tilbuddet, fordi vi vurderer, der er en reel mulighed for, at du 
får den. 

5. Sig kun ja til tilbud, du faktisk er interesseret i. 
Det påvirker ikke din plads på ventelisten, at du siger nej.


