											20. oktober 2020
Kære beboer i Bispehaven – blok A1, A2 og A3
Inden sommerferien sendte vi dig et brev, og i det brev lovede vi, at vi i løbet af efteråret ville give
dig en tidsplan for den kommende tid med genhusning og nedrivning af din blok.
Det er blevet efterår, og vi er blevet klar til at fortælle dig mere om det kommende forløb.
TIDSPLANEN:
Januar 2021: Genhusningsperioden starter. Den begynder med, at alle i blok A1, A2 og A3 i løbet
af vinteren/foråret får tilbudt en samtale med to genhusningskonsulenter. De vil tale med dig om,
hvilke ønsker og behov du har til dit nye hjem, således at vi kan finde en god bolig til dig, hvor du
vil føle dig hjemme.
Det er også fra januar, du kan få flyttehjælp – altså få betalt for flytning af dine ting af en flyttemand, som Østjysk Bolig har hyret ind til opgaven. Genhusningskonsulenterne vil afholde samtaler med dem med længst anciennitet først. Altså dem, der har boet i deres nuværende lejlighed i
længst tid. Men det betyder ikke nødvendigvis, at I også skal flytte i den rækkefølge – det kommer
an på, hvornår der er en passende bolig ledig. Vi kontakter dig for at lave en aftale om tid og sted
for samtalen.
Forår/sommer 2022: Alle beboere er flyttet ud af blokkene A1, A2 og A3 og har fået nye hjem.
Herefter går vi i gang med at rive de tre blokke ned.
Inden genhusningskonsulenterne kommer på besøg hos dig, vil vi skrive til dig igen. Vi vil blandt
andet sende dig en liste med punkter, du skal have tænkt over, inden du får besøg. Du behøver
derfor ikke at foretage dig noget, før du har hørt fra os igen.
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Januar 2021
I dag

Forår/sommer 2022

Genhusningsperioden

På grund af Corona kan vi
pt. ikke afholde møder med jer
eller holde åbent i Mødestedet,
hvor vi normalt besvarer spørgsmål.
Derfor har vi oprettet en beboertelefon, som du kan ringe til i Mødestedets
åbningstid (onsdag i ulige uger kl. 1618). Telefonnummeret er 28 44 79 60.
Du kan også sende en sms, så ringer
vi dig op snarest. Vi har også oprettet en mail, du kan skrive til:
beboermail@ojba.dk

Alle er flyttet ud
og vi går i gang
med at rive
blokkene ned

