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VIRUSSEN, DER KOM BAG PÅ OS ALLE 
 
Hvis man havde spurgt os for et år siden, hvad vi forventede os af 
2020, så var der formentlig ingen af os, der havde gættet rigtigt. In-
gen vidste, hvad Coronavirus var, og ingen kunne have gættet, hvor 
stor en betydning en usynlig virus kunne få for en hel verden. 

Men som man siger, så er der ingenting, der er så skidt, at det ikke 
er godt for noget. Og der er ingen tvivl om, at vi alle har lært nogle 
vigtige lektioner af at få vendt op og ned på vores liv. Måske har vi 
lært værdien af weekender og hverdagsaftener helt uden planer. 
Måske har vi lært noget om, hvordan vi arbejder mest effektivt. Eller 
om værdien af at se vores kolleger hver dag.

Det bliver spændende at se, om de ting, vi har lært, også bliver ting, 
vi tager med os videre. Eller om alt vender tilbage til normal, når vi 
engang finder en vaccine.

I dette nummer af Vores Blad kan du blandt andet læse om, hvad 
Østjysk Bolig har lært under Coronaen.

Rigtig god læselyst.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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CORONATIDEN IFØLGE ØSTJYSK BOLIGS DIREKTØR: 
ET UFORUDSIGELIGT OG  
LÆRERIGT ÅR

Vibeke Thiim Harder

Coronavirussen vendte i foråret vrangen ud på 
langt det meste verden over. Dens komme har 
selvfølgelig også kunne mærkes hos Østjysk Bolig, 
hvor de mange forskellige faggrupper pludselig 
måtte arbejde meget anderledes end sædvanligt.

VORES BLAD — OKTOBER 2020 TEMA

Et stort set tomt administrationskontor. Et Driftscenter, 
man ikke kunne besøge, hvis man havde brug for hjælp 
fra en driftstekniker. Intet håndtryk, når man fik hånd-
værkere på besøg i sit hjem. Og masser af håndsprit i rå 
mængder alle steder.

Coronavirussens indtog i Danmark lukkede midt i marts 
skoler, daginstitutioner, virksomheder og meget andet 
ned. Frygten for, at smitten skulle sprede sig, fik os alle 
til at lægge vores hverdag fuldstændig om fra den ene 
dag til den anden.

Også i Østjysk Bolig har en hverdag med Coronavirus 
gjort alting meget anderledes. 

– Den 11. marts sad jeg selvfølgelig og så pressemøde, 
ligesom de fleste andre danskere gjorde, fortæller Øst-
jysk Boligs direktør, Allan Søstrøm. 

– Og det gik med det samme op for mig, at ovenpå den 
besked, Mette Frederiksen dér kom med, så måtte jeg 
tænke hurtigt. For selvfølgelig skulle Østjysk Bolig være 
med til at stoppe den smitte, der var i gang med at brede 
sig i Danmark.

Stor forståelse
Dagen efter var Østjysk Boligs administrationskontor og 
Driftscenter lukket. Det samme var Trivselshuset i Bispe-
haven og de sociale viceværters kontorer i de forskel-
lige afdelinger, der har sådan ét. Alt arbejde, der kunne 
udsættes, blev udsat. Alle medarbejdere, der kunne ar-
bejde hjemmefra, arbejdede hjemmefra. Medarbejdere i 
særlige risikogrupper blev der taget ekstra hånd om.

– Vores beboere virkede fra starten til at have forståelse 
for situationen, og mange af dem var jo selvfølgelig også 
selv sendt hjem fra arbejde eller studie, så det gik faktisk ret 
gnidningsfrit at lukke ned på den måde. Det var jo et fælles 
projekt, kan man sige, forklarer Allan Søstrøm.

– Både administrationen og Driftscenteret holdt åben på 
telefonerne, men der kom færre opkald end normalt, og alle 
havde stor forståelse for, hvorfor vi ikke bare kom ud og 
fiksede vandhanen med det samme, som vi plejer.

Sprit er kommet for at blive
Direktøren fortæller, at hele Coronasituationen har givet 
meget stof til eftertanke i forhold til, hvordan man gør tingene 
i organisationen. For eksempel har det med at arbejde 
hjemme fungeret rigtig godt, og mange medarbejdere fortæl-
ler, at det giver en god ro, hvis man for eksempel har en 
skriveopgave, at man kan sidde hjemme med den. Tidligere 
har hjemmearbejde ikke været brugt, men i forlængelse af 
Corona-erfaringerne er der nu åbnet for muligheden hos den 
del af personalet, hvor det giver mening.

– Vi er også blevet meget opmærksomme på, hvor vigtigt det 
er at blive hjemme, hvis man er syg. Også selvom man må-
ske tidligere havde tænkt, at det ikke er noget særligt. Og at 
man selvfølgelig bliver hjemme, til man er helt rask, så man 
mindsker spredningen mest muligt, siger Allan Søstrøm.

– Og så er der jo den gode hygiejne – det er absolut noget, vi 
tager med os videre. Håndspritten er helt sikkert kommet for 
at blive!  
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Sjældent har administrationskontoret på Søren Frichs Vej været så 
tomt så længe, som det var i foråret 2020.
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SYN MED AFSTAND OG SPRIT
Vibeke Thiim Harder

VORES BLAD — OKTOBER 2020 TEMA

– Er I klar til syn?, spørger Tommy Tolstrup, drifts-
tekniker i Ry, da han mødes med Line og Brian, der 
skal være med til synet af Brians fars rækkehus i 
Moselunden i Ry.

– Der har aldrig været mere klar derinde, smiler Line, 
mens de følges hen til det tomme hus, der snart skal 
huse en ny beboer.

– Vi skal jo lige huske at holde lidt ekstra afstand, 
siger Tommy, og stiller en flaske håndsprit på køk-
kenbordet.

Kun akutte opgaver
Hvis synet havde været afholdt for et år siden, så 
havde hverken håndsprit eller afstand været en del 
af det. Men som verden ser ud i dag, så er de to ting 
pludselig blevet en selvfølge. Også under et fraflyt-
tersyn.

Af flere omgange har der været så høje smittetal, 
at Østjysk Bolig har lukket ned for nogle af de ting, 
der ikke er akutte. På den måde har organisationen 
været med til at sikre, at der var så lidt fysisk kontakt 
mellem medarbejdere og beboere som muligt.

I driften betød det blandt andet, at der kun blev lavet 
nødvendige reparationer, at der ikke blev lavet forsyn, 
og at beboere skulle vente udenfor lejemålet, mens 
driftsteknikeren arbejdede derinde – for eksempel til 
et fraflyttersyn.

Knap så festlig flytning
Da Line og Brian skulle til syn i september, var der 
ikke på den måde lukket ned, men der var stadig 
Corona-foranstaltninger. For eksempel skulle Brian 
spritte hænder, før han kunne underskrive den fær-
dige synsrapport.

Coronaen gjorde også, at flytningen blev et par må-
neder senere, end den ellers skulle have været. Der 
kunne ikke afholdes forsyn, så Line og Brian sendte i 
stedet nogle billeder til driften, som de så fik svar ud 
fra. Derudover var der ekstra ventetid på håndværkere. 

Brians far, Henry, er flyttet til en mindre bolig i ét plan, 
også i Moselunden, efter at have boet i afdelingen 
siden den stod færdigbygget for 31 år siden. Brian er 
vokset op i boligen, og derfor havde parret også planer 
om, at selve flyttedagen skulle festliggøres lidt.

– Vi ville have inviteret nogle af Brians venner, der 
også har brugt en stor del af deres ungdom her, til at 
hjælpe med flytningen og til en hyggelig aften, men det 
var vi også nødt til at aflyse, fortæller Line. 

Østjysk Boligs Driftsafdeling har været nødt til 
at gøre mange ting anderledes i Corona-tiden. 
Nogle ting er stadig anderledes og vil forment-
lig blive ved med at være det.
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Hvad blev der fortsat lavet under nedlukningen?
– Reparationer, der ikke kunne vente (for eksempel af hårde hvidevarer)
– Udendørs opgaver (reparationer, oprydning mm.)

Hvad blev der ikke lavet under nedlukningen?
– Forsyn
– Reparationer, der godt kan vente (knirkende døre, hængende låger mm.)
– Fejl- og mangelliste-udbedringer

Hvilke foranstaltninger har driften taget med sig videre?
– Der holdes god afstand mellem medarbejdere og beboere
– Der bruges håndsprit, især når der skal røres ved de samme ting
– Der opfordres til, at der møder så få beboere som muligt op, når der skal personale ind i lejemålene

Inden Brian skulle underskrive synsrapporten, sørgede 
Tommy for godt med håndsprit.



8

VORES BLAD — OKTOBER 2020

TRÆNGER DIN BOLIG TIL
NYT KØKKEN?

Vibeke Thiim Harder

I Østjysk Boligs ældre afdelinger begynder mange af 
køkkenerne at trænge til en kærlig hånd. Hvis du som 
beboer godt kunne tænke dig et mere moderne køkken, 
så har du mulighed for at få en såkaldt finansieringsord-
ning, hvor du over huslejen i løbet af 11 år betaler for 
dit nye køkken. Du kan maksimalt komme til at betale 
528,21 kr. mere i husleje pr. måned.

Hvis du selv har hænderne skruet godt på, så er der 
også mulighed for, at du selv kan stå for gulv og ma-
ling, således at prisen på køkkenet bliver lavere, og du 
dermed skal betale mindre hver måned.

Østjysk Boligs Håndværkerafdeling hjælper 
beboere, der gerne vil have moderniseret deres 
køkken. Her kan du se, hvordan et nyt køkken kan 
komme til at se ud.

Man vælger selv farver på 
fronter, gulv, bordplade osv., så 
køkkenet på side 9 kunne lige 
så vel have set således ud.

Hvordan foregår det, når du skal have nyt køkken?

1. Du kontakter HTH og afholder et møde med dem – her 
vælger du dit nye køkken.

2. HTH laver tegninger og materiale, som sendes til Øst-
jysk Boligs Håndværkerafdeling.

3. Håndværkerafdelingen laver et samlet tilbud, som 
sendes til godkendelse i Østjysk Boligs Driftsafdeling.

4. Driftsafdelingen gennemgår tegninger og beskrivelser, 
og så udarbejder de dokumenter til finansieringsordnin-
gen.

5. Alle dokumenter sendes til dig på mail, og du kan 
underskrive med NemID.

6. Når dokumenterne er underskrevet af alle parter, be-
stilles køkkenet ved HTH. Du får besked om, hvilken uge 
køkkenet monteres i.

7. Køkkenmontøren ringer til dig ugen inden, køkkenet 
skal monteres for at aftale nærmere.

8. Håndværkerne kommer og laver dit køkken – det tager 
ca. 4-5 dage.

Og så er det ellers bare at invitere alle vennerne over til 
middag – når ellers Coronaen tillader det.

Har du spørgsmål til noget, så kan du altid kontakte Hånd-
værkerafdelingen på 86 15 12 15 eller hafd@ojba.dk.
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Et køkken i 
Bispehaven 
skal udskiftes. 
Således så det 
ud før.

Efter en lille uge ser 
køkkenet således 
ud. Beboeren har 
valgt lyst gulv, lyse 
fronter og en lys 
bordplade.
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350 BÆREDYGTIGE BOLIGER 
PÅ VEJ I AARHUS N 

Vibeke Thiim Harder

Ved en arkitektkonkurrence har totalentreprenør-
firmaet JFP – Jørgen Friis Poulsen a/s – vundet 
opgaven med at opføre 50 familieboliger og 300 
ungdomsboliger på den gamle Journalisthøjskoles 
grund på Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus. 
Bygherre er Østjysk Bolig. 

Flot og gennemtænkt projekt
– Årsagen til, at det netop blev Jørgen Friis Poul-
sens team, der vandt konkurrencen, er, at de kom 
med det mest spændende bud af de deltagende 
totalentreprenørfirmaer, fortæller Østjysk Boligs 
direktør, Allan Søstrøm. 

At det derudover også er et bæredygtigt projekt, er 
vigtigt for Østjysk Bolig, der har som målsætning at 
bygge og arbejde så bæredygtigt som muligt.
 
– Der er ingen tvivl om, at JFP og deres team har 
lavet et fantastisk flot og gennemtænkt projekt 
med fokus på åbenhed og gode fællesarealer, og 
det er også derfor, de har vundet konkurrencen, 
men at de derudover også har lavet et projekt, der 
er bæredygtigt, tæller absolut op, forklarer Allan 
Søstrøm.

Vestereng i baghaven
De 350 nye almene boliger forventes at stå klar til 
indflytning omkring sommeren 2023 – således, at 
det hænger sammen med studiestarten i septem-
ber. 

Østjysk Bolig glæder sig over at skulle bygge på 
netop den placering i det nordlige Aarhus.
 
– Der sker virkelig mange ting omkring Olof 
Palmes Allé pt. Det er en bydel i stor udvikling 
med Aarhus Universitetshospital lige for enden af 
vejen, supercykelsti og masser af uddannelsesin-
stitutioner tæt på. Derudover ligger Vestereng lige 
bagved med gode muligheder for at komme ud i 
naturen, og for både børnefamilier og studerende 
er det et stort plus at være tæt på det hele, vurde-
rer Allan Søstrøm. 
 
FO Aarhus har købt Journalisthøjskolens gamle 

JFP a/s skal bygge 350 bæredygtige boliger til 
Østjysk Bolig på den gamle Journalisthøjskole-
grund i Aarhus Nord.
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hovedbygning, der som det eneste bevares. I hovedbyg-
ningen skal der være forskellige fælleslokaler, som hele 
områdets beboere kan bruge. Der vil også blive lavet en 
café, der skal drives som en socialøkonomisk virksomhed. 
Desuden skal Ovartaci-museet, der pt. ligger på Psy-
kiatrisk Hospital og udstiller kunst lavet af en psykiatrisk 
patient gennem 56 år, flytte ind. 
 
Gode fællesarealer
Også JFP a/s glæder sig over, at det var dem, der vandt 
konkurrencen. 

– Vi glæder os meget til at skulle føre vores idéer ud 
i livet, og vi er sikre på, at det bliver et fantastisk byg-
geri at flytte ind i om et par år. Vi har haft stor fokus på 
gode fællesarealer – blandt andet tagterrasser og gode 
grønne områder mellem blokkene – og det er vi sikre 
på, de mange beboere vil blive glade for. Samtidig har vi 
netop afleveret den nye Journalisthøjskole i Aarhus, så 
vi er stolte over også at være blevet valgt til at forvandle 
de gamle arealer til et attraktivt boligområde, siger CEO, 
Jesper Friis Poulsen fra JFP a/s.
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HVORNÅR SKAL VI FLYTTE?

Vibeke Thiim Harder

– Hej! Kom indenfor! Vil du sidde ned? Der er kaffe på 
kanden. 

Trine Blicher Folmer arbejder som konsulent for Østjysk 
Bolig. Hun har tidligere arbejdet med beboerinddragelse i 
Tryghedsrenoveringen af Bispehaven, og nu går de fleste 
af hendes timer med at planlægge det store genhus-
ningspuslespil, der snart skal lægges i forbindelse med 
de nedrivninger af i alt seks blokke med 318 lejemål, 
Ghettoplanen og den deraf udsprungne Udviklingsplan 
fører med sig.
 
Trine står blandt andet for at holde åbent i Mødestedet, 
som er et sted, hvor beboere og andre interesserede kan 
komme og stille spørgsmål til Udviklingsplanen, nedrivnin-
ger, genhusning og så videre. Og så er der også altid tid 
til en kop kaffe.
 
Mødestedet har været ramt af Corona-nedlukning, men i 
starten af september åbnede det igen for beboere.
 
– Og nu håber vi ikke, vi bliver lukket ned igen, smiler 
Trine. Hun har været spændt på, hvor mange beboere, 
der ville dukke op til den første åbning, og på, hvilke 
spørgsmål der presser sig på hos de beboere, der står 
over for at skulle genhuses.
 
Længes efter information
12 beboere fandt vej til Mødestedet i løbet af de to timer, 
der var åbent. Langt de fleste af beboerne var interesse-
ret i at få svar på ét spørgsmål: Hvornår skal jeg flytte?

– Vi er ved at lægge sidste hånd på tidsplanen, og vi 
håber på, at I kan få den i løbet af de næste måneder, 
svarer Trine dem. Hun svarer også på spørgsmål om, 
hvor man kan komme til at bo og om, hvordan flyttehjæl-
pen fungerer. 

Trine kan godt forstå, at beboerne er ved at længes efter 
ny information, for det er halvandet år siden, de første fik 

besked om, at deres blokke skal rives ned, og det er et 
år siden, der blev afholdt blokmøder. 

– Men Corona-pandemien har gjort processen tungere, 
og det hele har taget lidt længere tid, end vi havde hå-
bet på, fortæller hun.

Som Trine fortalte beboerne, så er næste skridt i 
processen, at der bliver meldt en tidsplan ud, hvor 
beboerne kan se, hvornår deres flytte periode starter og 
hvornår de senest skal være ude af deres bolig. Der er 
netop blevet ansat to genhusningskonsulenter, der skal 
hjælpe beboerne med at finde ud af, hvor de skal flytte 
hen.

Mødestedet ligger ved siden af Trivselshuset i kælder-
etagen af Blok A3. Adressen er Hasle Centervej 163, 
8210 Aarhus V. Mødestedet har åbent onsdag i ulige 
uger fra kl. 16.00-18.00, når Corona ikke sætter en 
stopper for det – hold øje med opslag på døren.

Onsdag den 9. september kunne Mødestedet i 
Bispehaven endelig genåbne efter at have været 
Coronanedlukket i flere måneder. En del beboere 
mødte op, og langt de fleste stillede det samme 
spørgsmål: Hvornår skal vi flytte?

318 boliger rives ned 

I alt 318 boliger (tre høje og tre lave 
blokke) skal rives ned i løbet af de 
næste år for at gøre plads til anden 
bebyggelse i afdelingen. Det er alle-
rede besluttet, hvilke høje blokke der 
skal nedrives (A1, A2 og A3). Snart 
vil det også blive meldt ud, hvilke 

lave blokke der skal nedrives.
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I juli modtog alle Bispehavens beboere et brev om, hvornår de kan 
forvente at høre mere om, hvad der skal ske i forhold til Udviklings-

planen og nedrivningerne. 

Mødestedet, hvor beboere kan møde konsulent Trine Blicher Folmer 
(th.), holdt den 9. september åbent igen efter Corona, og her kunne 

beboernes stille spørgsmål omkring nedrivninger og flytning. 
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KURSUSWEEKENDEN  
HANDLEDE IGEN OM VERDENSMÅL

Årets kursusweekend for hele Østjysk Boligs repræsen-
tantskab, organisationsbestyrelse og personale fandt 
sted den 7.-8. marts, og dermed nåede den lige at blive 
afholdt, inden Danmark lukkede ned på grund af Corona.

Ligesom sidste år handlede kursusweekenden om FN's 
17 Verdensmål. Livsstilsekspert Henrik Byager kom forbi 
og gav et oplæg om, hvordan man kommer til at bo i 
fremtiden, og hvordan Verdensmålene vil påvirke vores 
måde at bo på.

Senere på dagen blev der talt mere konkret om, hvordan 
Verdensmålene skal bruges konkret ude i Østjysk Bolig i 

den nære fremtid. En arbejdsgruppe har siden jul sidste 
år holdt en række møder om forskellige ideer til tre af 
Verdensmålene, som debatten tog udgangspunkt i. 

Desværre gjorde Coronaen, at arbejdsgruppen og det 
konkrete arbejde med Verdensmålene gik i stå hen over 
foråret og sommeren, men Østjysk Boligs organisati-
onsbestyrelse har lagt en plan for, hvordan arbejdet skal 
genoptages fra oktober.
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HVAD BETYDER DET?
 
       BOLIGSOCIAL

Ordet "boligsocial" begyndte man at 
bruge i 1980'erne, hvor almene bolig-
organisationer i stigende grad begynd-
te at lave sociale indsatser i bestemte 
boligområder. 

Indsatserne blev sat i gang som svar 
på en voksende social opsplitning af 
boligmarkedet med en stærk kon-
centration af flygtninge, indvandrere 
og ressourcesvage i nogle almene 
boligområder.

Det boligsociale arbejde er generelt 
opdelt i tre områder:

• udvikling af lokalsamfund baseret 
på selvorganisering af beboer-
grupper.

• samarbejde mellem etablerede 

parter om udviklingen af lokalsam-
fundet. 

• planlægning af bedre rammer og 
vilkår for lokalsamfundet.

Begrebet "boligsocial" bruges i dag 
som et samlende udtryk for sociale 
indsatser, finansieret og drevet af 
almene boligorganisationer i modsæt-
ning til lokale indsatser finansieret og 
drevet af kommuner. 

I praksis er der dog ofte overlap mel-
lem de to typer indsatser – for eksem-
pel medfinansierer kommunerne ofte 
25 procent af de boligsociale helheds-
planer.

Begrebet bruges tit fejlagtigt om hele 
boligområder (boligsociale områder), 

sandsynligvis som erstatning for beteg-
nelser som udsatte boligområder eller 
lignende.

I Østjysk Bolig er der kun én afdeling, 
der har en boligsocial helhedsplan – 
det er Bispehaven. Derudover er der 
boligsociale medarbejdere (sociale 
viceværter) i tre afdelinger: Afdeling 23 
– City, Afdeling 25 – Gøteborg Allé og 
Afdeling 20 – Marienlystvangen.

 
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

LENE ER BINDELED MELLEM  
ORGANISATION OG BESTYRELSER

Hvis du er med i afdelingsbe-
styrelsen i din afdeling, så er 
der næsten garanti for, at du 
har hørt navnet Lene Willis. Det 
er nemlig Lene, der er bestyrel-
sernes kontaktperson i Østjysk 
Bolig.

Dagligt bindeled
Det er Lene, der sørger for at få 
sendt materialet til møderne ud 
rettidigt, at indsamle de forslag, der 
bliver stillet, hun sørger for, at afde-
lingsbestyrelserne får det materiale, 
de skal have, og hun deltager også 
i en del af møderne, hvor hun tager 
referat. Og hvis du er blevet valgt ind 
i en afdelingsbestyrelse, så vil du 
helt sikkert også snart få en mail el-
ler to fra Lene – hvis du ikke allerede 
har fået det – for det er også hende, 
der er det daglige bindeled mellem 
bestyrelserne og Østjysk Bolig.

Som chefsekretær har Lene også 
opgaver for Østjysk Boligs direktør 

Hvert år, når sommerferien er forbi, 
så ved Lene Willis, at der venter en 
travl tid på jobbet som chefsekre-
tær i Østjysk Bolig. Det er nemlig 
Lene, der står for planlægningen af 
alle organisationens 39 afdelingers 
afdelingsmøder, der finder sted i 
august og september hvert år. I år 
gik forberedelserne faktisk allerede 
i gang før sommerferien, fordi der 
var særlige omstændigheder på 
grund af Corona.

– På et tidspunkt var vi faktisk i tvivl 
om, hvorvidt vi overhovedet ville 
kunne afholde møderne i år, men 
det lykkedes heldigvis i stort set alle 
afdelinger, fortæller Lene.

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, 

bestyrelsesmedlemmer  
og ansatte.
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Lene Willis er 51 år og bor i Viby med sin mand Jesper, der har et VVS-firma.

Lene og Jesper har to børn – Ninna-Marie på 22 og Magnus på 19. Derudover er hunden Frode og 
katten Richard også en del af familien. 
 
Lene har arbejdet i Østjysk Bolig som chefsekretær siden 2011. Tidligere har hun også arbejdet nogle 
år som driftssekretær. 
 
Når Lene ikke sidder på kontorstolen på Søren Frichs Vej, så finder du hende tit i sit værksted, hvor 
hun formentlig har gang i et raku-ler-projekt. Måske en vase eller et krus.

og for organisationsbestyrelsen, hvis 
månedlige møder hun altid deltager i.

God stemning
Lene har været ansat hos Østjysk Bolig 
af to omgange. Første omgang var i 
00’erne, hvor hun var driftssekretær. Her 
tog hun sig blandt andet af rekvisitioner 
og anden beboerkontakt i forhold til 
driftsspørgsmål. Hun er uddannet tek-
nisk assistent, og før hun kom til Østjysk 
Bolig har hun blandt andet været ansat 
hos DSB. 

OM LENE:

– Jeg vendte tilbage til Østjysk Bolig i 
anden omgang, fordi jeg godt kan lide 
kontakten med beboerne og de mange 
forskellige opgaver, der er i arbejdet. 
Derudover er der en god stemning på 
arbejdspladsen, og det er vigtigt for mig 
at være et sted, hvor der er plads til at 
have det sjovt med sine kolleger – og 
det er der i hvert fald i Østjysk Bolig.
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OPSLAGSTAVLEN

MÆND OG PIGER SØGES! 
 
Børns Voksenvenner mangler mænd! Hos Børns Voksenvenner 
Aarhus venter 14 drenge på at finde en voksenven, som de kan 
have sjove oplevelser og gode snakke med. Fire af dem har en 
to-kulturel baggrund.  

Måske er det dig eller en du kender? Du kan møde nogle af 
drengene her: www.voksenven.dk/aarhus/venteliste, og du kan 
kontakte Børns Voksenvenner Aarhus på mail  
aarhus@voksenven.dk, på tlf.nr. 31 95 14 46, eller du kan læse 
mere her: www.voksenven.dk/aarhus.

Piger søges faktisk også! Lige nu venter hele 22 kvinder i 
Aarhus og omegn nemlig på at blive matchet med en pige. De 
er alle blevet godkendt som voksenvenner, og du kan læse om 
nogle af dem her: www.voksenven.dk.

HAR DU ÅRETS NABO 2020? 

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 inden 
den 1. november. Vi har pga. Corona ikke så god tid i år, men vi hå-
ber alligevel, at vi når at få nogle gode bud. Vi glæder os til at høre 
om alle de gode naboer, der findes derude! 

GODE PRÆMIER!

 
Årets Nabo vinder et SuperGavekort 
på 500 kr., som kan bruges mange 

forskellige steder.
 

Den, der nominerer Årets Nabo, 
vinder to biografbilletter.
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TRYGHEDSRENOVERINGEN GÅR GODT
 
Tryghedsrenoveringen af Bispehaven fortsætter, og det, der 
i øjeblikket arbejdes på, er vejforløbet på Rymarken og det 
nye store fælleshus, der skal ligge ved Rymarken/Ryhave-
vej. 

Fælleshuset, der forventes at stå færdigt sidst i 2021, skal
ikke bare være for Bispehavens beboere; det skal være et
bydelshus for alle i Hasle. 

I fælleshuset vil man blandt andet kunne møde de bo-
ligsociale medarbejdere og driftspersonalet. Der vil også 
være god plads til områdets mange foreninger, aktiviteter 
og andre fællesskaber. Derudover vil der være en stor café 
med plads til store og små arrangementer.

VIL DU VÆRE KLOGERE? 

SCU (Skanderborg-Odder Center for Uddan-
nelse) er en mulighed, hvis du som voksen 
for eksempel vil tage en 9. eller 10. klasses 
eksamen eller en gymnasieuddannelse. Der 
er mulighed for at studere hjemmefra, så du 
kan få det til at passe med et familieliv.

Du kan ringe til dem, og så kan en studie-
vejleder hjælpe dig med at finde ud af, hvad 
dine muligheder er og hvordan du kommer 
videre mod det, du gerne vil. Se mere på 
www.scu.dk.
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AFDELINGSMØDER 2020

Årets afdelingsmøder 2020 er netop overstået, 
og også de har, på grund af Corona, været an-
derledes i år i forhold til de andre år.

Noget af det, der har gjort dem anderledes, har 
været, at der i år har været tilmelding til møder-
ne. Det vil sige, at man ikke bare kunne møde 
op, som man plejer at kunne. Det har været vig-
tigt, at Østjysk Bolig vidste nogenlunde præcist, 
hvor mange der kom, da der har været retnings-
linjer for afstand og for, hvor mange kvadratme-
ter hver mødedeltager skulle have.

I nogle afdelinger har man været nødt til at finde 
et andet sted end det sædvanlige (for eksempel 
afdelingens fælleslokale) at afholde mødet, fordi 
der ikke var mulighed for at overholde retnings-
linjerne på det sædvanlige sted.

I Østjysk Boligs største afdeling, Bispehaven, var 

� 👧� 👧 � � � 👧	 👧 � � 

man nødt til helt at aflyse årets afdelings-
møde, da det ikke var muligt at overholde 
retningslinjerne. Mødet kunne kun aflyses, 
fordi der var en huslejestigning på under 
2 procent, hvilket betød, at Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelse kunne godkende 
budgettet på afdelingens vegne.

I mange afdelinger har man en tradition for 
at afslutte mødet med smørrebrød, kage 
eller pizza. Heller ikke dette har været 
muligt i år.

Generelt var der færre der deltog i mø-
derne i år, end der plejer at være. Måske 
skyldes det, at der var krav om tilmelding. 
Måske skyldes det, at vi alle sammen har 
vænnet os til kun at deltage i de arrange-
menter, vi finder absolut nødvendige.

 


