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CORONAEN SPØGER STADIG 
 
Seneste nummer af Vores Blad handlede om Coronaen og dens kon-
sekvenser for os i Østjysk Bolig. Dette blad kunne egentlig have haft 
samme tema, for Coronaen har stadigvæk stor indvirkning på vores 
hverdag, og selvom det nu tyder på, at der er en vaccine på vej, så 
ser det ud til, at vi skal leve med Coronaen ind i 2021 også.

Coronaen blev, som du kan læse mere om i dette nummer, ikke det 
eneste, der rystede Østjysk Bolig i 2020. Den 2. oktober afskedigede 
vores organisationsbestyrelse vores direktør på grund af mistanke 
om underslæb. Den sag, og hvad den har af betydning for Østjysk 
Boligs fremtid, kan du blive klogere på i dette nummer.

Det har selvfølgelig sat sit præg på vi medarbejderes efterår, men vi 
er fortrøstningsfulde og tror på, at vi sammen kommer godt igennem 
det forløb, der nu er sat i gang med en grundig advokat- og revisions-
undersøgelse.

Rigtig god læselyst og rigtig god jul til jer alle.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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Ene og Inger skal sørge for, at de bebo-
ere i Bispehaven, der skal genhuses i 
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godt videre. 
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN HAR BORTVIST ØSTJYSK BOLIGS DIREKTØR: 
HVAD ER DER EGENTLIG  
SKET I ØSTJYSK BOLIG?

Vibeke Thiim Harder

Den 2. oktober blev der vendt op og ned på Øst-
jysk Bolig. Den dag bortviste og afskedigede or-
ganisationsbestyrelsen nemlig direktøren gennem 
17 år på grund af mistanke om underslæb. 
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Fredag den 2. oktober vil for Katja Hillers, formand 
for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse og beboer 
i Afdeling 88 – Skæphøj i Ry, altid stå som en meget 
hektisk dag. En dag, hvor der skulle handles hurtigt. Den 
dag blev hun nemlig af Aarhus Kommunes tilsyn med 
almene boliger bedt om at bortvise og afskedige Østjysk 
Boligs direktør på baggrund af en mistanke om under-
slæb – om, at direktøren havde brugt boligorganisatio-
nens penge til private indkøb.

Forløbet op til var, at en whistleblower henvendte sig 
til tilsynet og bad dem om at se på nogle ting i Østjysk 
Bolig. Derefter blev der lavet en revisionsundersøgelse, 
og det var den undersøgelse, der lå til grund for, at Katja 
nu blev bedt om at afskedige direktøren.

Lånt tid 
Herefter skulle der handles hurtigt. Da afskedigelsen 
var overstået, begyndte hun at kontakte lederne i Øst-
jysk Bolig. Hun bad alle dem, der havde mulighed for 
det, om at komme ind på administrationen. De med-
lemmer af organisationsbestyrelsen, der kunne, mødte 
også ind.

– Det var en fredag eftermiddag, men alle, der havde 
mulighed for at komme, kom. Her fik vi lagt en plan for, 
hvordan vi kunne få fortalt resten af personalegruppen, 
hvad der var sket. Kommunen havde allerede sendt en 
pressemeddelelse ud, så det var på lånt tid, forklarer 
hun.

Samarbejde med kommunen 
Allerede dagen efter gik arbejdet med at finde en 
midlertidig forretningsfører til organisationen i gang. Det 

foregik i samarbejde med både BL og kommunen.

– Det har hele vejen igennem været vigtigt for os at have et 
godt samarbejde med kommunen. Vi vil gerne være med til 
at finde gode løsninger, så Østjysk Bolig kan komme bedst 
muligt igennem det her, og så der ikke er nogen, der er i 
tvivl om, at det også er i vores interesse at få håndteret hele 
situationen rigtigt og grundigt, forklarer Katja.

Der blev indgået en aftale med Lejerbo om midlertidig for-
retningsførelse, og Torben Krogh, som du kan møde på side 
6, blev udpeget som den daglige konstituerede direktør.

Hver sten skal vendes 
Med aftalen med Lejerbo kom der ro omkring den akutte 
situation i organisationen. Nu går tiden så med at finde ud 
af, hvad fremtiden skal byde på.

– Det er min opfattelse, at personalet naturligvis er ramt af 
situationen. Det har skabt usikkerhed og bekymringer. Men 
organisationen har også vist sin styrke som en velfungeren-
de arbejdsplads med engagerede og dygtige medarbejdere, 
siger Katja. 

– Jeg tror på, at vi nok skal komme godt igennem den her 
svære tid. Til næste sommer skulle vi gerne have ansat en 
ny direktør, og der er lige gået en uvildig advokat- og revisi-
onsundersøgelse i gang, som betyder, at vi får vendt hver en 
sten og kan se hinanden og ikke mindst beboerne i øjnene 
og sige, at vi i hvert fald har gjort alt, hvad vi kunne. 
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Juni 2020: 
Aarhus Kommunes tilsyn med almene bo-
liger får en henvendelse fra en whistleblo-
wer. Whistlebloweren påpeger, at tilsynet 
bør se nærmere på nogle ting i Østjysk 
Bolig.

20. oktober 2020: 
En ny midlertidig forretningsfører bliver 
præsenteret for Østjysk Boligs ansatte.

30. juni 2021: 
Den midlertidige forretningsførers arbejde i 
Østjysk Bolig er færdigt.

1. august 2021: 
En ny direktør er ansat og har første 
arbejdsdag i Østjysk Bolig.

Nu: 
En uvildig revisions- og advokatundersø-
gelse er netop sat i gang. Den forventes at 
være færdig til februar.

Forår 2021: 
Der skal laves en organisationsanalyse, 
og en rekrutteringsproces skal igang-
sættes.

22. september 2020: 
Katja Hillers, advokaten og revisoren er 
til møde med tilsynet, hvor den udarbej-
dede rapport fremlægges.

2. oktober 2020: 
Katja Hillers og advokaten er til møde med 
tilsynet, hvor de bliver bedt om at afske-
dige og bortvise direktøren på baggrund af 
rapporten. Derudover bliver de informeret 
om, at tilsynet har politianmeldt direktøren, 
og at de vil have yderligere undersøgelser 
igangsat. Desuden bliver det aftalt, at der 
skal ansættes en midlertidig forretningsfø-
rer. 

17. august 2020: 
Katja Hillers, formand for Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelse, får sammen 
med direktøren indkaldelse til et møde 
med tilsynet den 21. august.

21. august 2020: 
Katja Hillers, direktøren og Østjysk Boligs 
advokat er til møde med tilsynet, hvor de 
bliver gjort bekendt med en række forhold, 
der skal undersøges nærmere. Østjysk 
Boligs bestyrelse bliver bedt om at sætte 
en revisionsundersøgelse i gang. 

FORLØBET
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TORBEN KROGH ER ØSTJYSK  
BOLIGS MIDLERTIDIGE DIREKTØR

Vibeke Thiim Harder
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Torben Krogh har i 24 år været forretningsfører i Le-
jerbos regionskontor i Kolding. Her har han ansvaret 
for administrationen af de almene boliger i Horsens, 
Hedensted, Nyborg, Aabenraa og Vejle kommuner, 
og indtil starten af oktober måned havde han ingen 
idé om, at han ganske snart også skulle blive ansvar-
lig for godt 2.800 ekstra boliger i Østjylland. 

– I starten af oktober læste jeg om, at en direktør i 
Aarhus var blevet bortvist og politianmeldt for mis-
tanke om underslæb, men jeg tænkte selvfølgelig 
ikke, at det skulle have noget med mig at gøre, siger 
Torben Krogh.
 
Kort tid efter ringede Lejerbos direktør, Palle Adam-
sen, til Torben og spurgte, om han ville med til et 
møde, der skulle handle om, at Lejerbo potentielt 
skulle være midlertidig forretningsfører for Østjysk 
Bolig – og Torben var Palles bud på en konstitueret 
direktør, som skulle have sin daglige gang i Østjysk 
Boligs kontor på Søren Frichs Vej.
 
– Jeg var selvfølgelig rigtig glad for, at Palle mente, 
at jeg ville kunne løfte den opgave, så det møde ville 
jeg gerne deltage i, siger han.
 
Camping og jobsamtale
Efter mødet kom uge 42, og Torben og hans kone 
Minna tog på efterårsferie i Skagen i deres nyeste 
større indkøb – en campingvogn. Allerede om man-
dagen blev han ringet op og bedt om at komme til en 
slags jobsamtale med Østjysk Boligs organisations-
bestyrelses formand og næstformand. Han tog turen 
til Aarhus og talte i et par timer med Katja Hillers og 
Susanne Jørgensen om, hvordan tingene ville foregå, 
hvis Torben skulle være konstitueret direktør i Østjysk 
Bolig. 

Et par dage efter var alt faldet på plads, og allerede 
tirsdag efter ferien blev Torben præsenteret for hele 

Østjysk Boligs personalegruppe. Den mellemliggende 
tid brugte Torben på at forberede sine medarbejdere 
på, at de skal undvære ham de fleste af ugens dage 
frem til næste sommer. 
 
– Heldigvis har de fleste af mine medarbejdere været 
hos mig i mange år, og de er meget selvkørende. Og 
hvis de har brug for hjælp de dage, hvor jeg ikke er 
der, så kan de trække på vores kontor i Valby, forklarer 
han.
 
Enestående chance
Torben synes, hans nye opgave er spændende – men 
også lidt skræmmende.  

– Jeg kan godt lide hverdagen, men jeg kan også godt 
lide, når hverdagen ikke er alt for forudsigelig. Jeg ser 
det her som en enestående chance for at prøve noget 
helt nyt, inden jeg når pensionsalderen. Men det er 
også lidt skræmmende, for det er jo altid spændende, 
om man nu kan leve op til de forventninger, der er til 
en.
 
Den første tid på kontoret på Søren Frichs Vej har 
været travl og fyldt med nye indtryk.
 
– Der har selvfølgelig været en masse praktisk, der 
skal være styr på, og så er der jo stor forskel på, 
hvordan man arbejder i Lejerbo, der er en administrati-
onsorganisation, og i en boligorganisation som Østjysk 
Bolig. Men det er der også meget positivt i; jeg ser det 
som om, vi kan berige og inspirere hinanden på den 
måde, siger han.
 
– Ligesom mine medarbejdere i Kolding er meget 
selvkørende, så er medarbejderne i Østjysk Bolig det 
også. Vi er jo ikke i den situation, at Østjysk Bolig er 
brudt sammen og det hele skal bygges op forfra – slet 
ikke. Så jeg er fortrøstningsfuld.

Den 20. oktober blev Torben Krogh på et per-
sonalemøde i Østjysk Bolig præsenteret som 
organisationens nye midlertidige direktør.
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Hvad skal Torben Krogh helt konkret lave i  
Østjysk Bolig?

Torbens primære opgave er at sørge for, at den dag-
lige drift af Østjysk Bolig fortsætter. Derudover skal 
der til foråret laves en organisationsanalyse, der har 
til formål at afklare, om Østjysk Bolig skal styrkes på 
nogen måder.

Torben skal også være med til at sørge for, i tæt sam-
arbejde med organisationsbestyrelsen, at der bliver 
ansat en ny direktør til næste sommer.

Hvem er Lejerbo egentlig?
 
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, der 
består af 52 selvstændige boligorganisationer med 
fælles administration. Lejerbos hovedkontor ligger i 
Valby, mens der er lokale regionskontorer i Hillerød, 
Næstved, Holbæk, Kolding, Holstebro og Aalborg. I 
alt er der i administrationen 170 ansatte.

Kerneopgaverne for Lejerbo er at administrere 
almene boliger, bygge almene boliger og sørge for 
løbende renovering samt drift og vedligehold af de 
administrerede boliger.

Torben Krogh er i Østjysk Bolig 30 timer om ugen. Om 
onsdagen passer han sit andet job som forretningsfører 

i Lejerbos Sønderjylland/Fyn-afdeling.
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DER BLIVER STRAMMET OP PÅ 
HÅNDTERINGEN AF PENGE

Vibeke Thiim Harder

Sagen, der er beskrevet på de foregående sider, hand-
ler jo kort fortalt om, hvordan man helt overordnet som 
boligorganisation håndterer beboernes penge. Og da 
en sag som den nuværende naturligvis giver anledning 
til at give det hele et eftersyn, så vil I beboere (for-
mentlig primært beboerdemokraterne) også komme til 
at mærke, at der i fremtiden vil blive strammet op på 
arbejdsgange omkring det pengemæssige. 

– Vi kigger i denne her proces selvfølgelig især på det 
store regnskab og på alle de interne procedurer, politik-
ker og så videre. Der er jo også netop blevet igangsat 
en uvildig revisions- og advokatundersøgelse. Men vi 
skal hele vejen rundt. Derfor kommer vi også til at se 
nærmere på, hvordan man i de enkelte afdelinger plejer 
at gøre tingene, for det er der forskel på pt. – det kan 
for eksempel handle om, hvordan man plejer at gøre, 
når der udlejes et fælleslokale til en privat fest, fortæller 
Katja Hillers, formand for Østjysk Boligs organisations-
bestyrelse.
 
– Det er rigtig vigtigt, at vi får lavet ensartede arbejds-
gange for, hvordan vi håndterer penge rundt omkring. 
Derfor har vi bedt vores nye direktør om at sørge for, 
at der bliver lavet en procedure for, hvordan vi kan 
ensarte håndteringen, siger hun.
 
Ensartede processer
Torben Krogh, der er Østjysk Boligs nye midlertidige di-
rektør, er klar til at se med friske øjne på, hvor der kan 
strammes op – for eksempel på, hvordan vi håndterer 
udlejning af beboerhuse og gæsteværelser, hvordan 
rådigheds- og engangsbeløb behandles, og hvordan 
betaling i forbindelse med sociale arrangementer fore-
går.

– Det er vigtigt, at vi får strammet op på og ensartet de 
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processer, hvor der er beboeres penge i spil i organisa-
tionen. Det skal vi blandt andet gøre, fordi det gør det 
nemmere for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, når der er 
faste procedurer. Det bliver også nemmere for organisa-
tionens økonomiafdeling, når de ved, at alle afdelinger 
gør tingene på den samme måde. Vi kan også slippe for 
at skulle håndtere kontanter og for at mangle bilag, når 
der skal afsluttes regnskab, forklarer Torben.

I beboere kan altså godt forvente, at I skal gøre nogle 
ting anderledes i fremtiden – det skal I nok høre nærmere 
om. 

– Det her er jo kun den spæde start. Den første lille sten, 
vi får vendt. Men ved at gøre det på denne måde er vi 
med til at vende hver eneste sten. Og vi vil meget gerne 
gå forrest i det arbejde, siger Katja.

Løbende information 

Når der er nyt at berette om situa-
tionen i Østjysk Bolig, så vil I bebo-
ere få besked. I har allerede fået tre 

breve, og vi vil blive ved med at 
sende jer information løbende, 

når der er noget, I skal vide.
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NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I BISPEHAVEN PÅ VEJ:  
VI SKAL VÆRE ’SAMMEN OM HASLE’

Vibeke Thiim Harder

En boligsocial helhedsplan løber altid i fire år ad gangen, 
og da den seneste plan for Afdeling 6 – Bispehaven trådte 
i kraft i 1. januar 2017, så har arbejdet med at forberede 
en ny plan efterhånden været i gang i noget tid. Den nye er 
klar til at træde i kraft efter nytår. 

En del af Hasle
Kodeordene for den nye boligsociale helhedsplan er ’Sam-
men om Hasle’. Der sker nemlig en del ting lige nu og i de 
kommende år – blandt andet i forbindelse med Trygheds-
renoveringen og med Udviklingsplanen og de medfølgende 
nedrivninger – der i forvejen lægger op til, at Bispehaven 
skal være en mere integreret del af bydelen Hasle. 

– Med den igangværende Tryghedsrenovering, der blandt 
andet har betydet, at de høje volde, der tidligere har adskilt 
Bispehaven fra resten af byen, er blevet fjernet, og at der 
bliver bygget et nyt fælleshus, som ikke bare skal være 
for afdelingens beboere, men nærmere skal fungere som 
et bydelshus, så er det vigtigt, at det boligsociale arbejde 
også tænker ud af afdelingen og sammen med resten 
af Hasle, siger Malene Lassen-Struck, der er boligsocial 
leder.
 
– Med den nye helhedsplan bygger vi videre på det 
arbejde, vi har lavet de seneste fire år, samtidig med, at vi 
har stort fokus på samspillet med resten af bydelen. 

Fire indsatser
Den nye boligsociale helhedsplan er opdelt i fire indsatser: 
Uddannelse og Livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitets-
forebyggelse, og Sammenhængskraft og Medborgerskab. 
Inden for de fire indsatser er der beskrevet nogle kerneud-
fordringer, som arbejdet de næste fire år skal tage ud-
gangspunkt i. Under Uddannelse og Livschancer er det for 

Den boligsocial helhedsplan for Bispehaven for 
2017-2020 lakker mod enden, og dermed er det 
snart tid til at tage hul på en ny plan, som skal 
gælde fra 2021-2024 – en årrække, hvor der sker 
store forandringer i afdelingen.

eksempel en udfordring, at mange børn fra Bispehaven 
ikke har sproglige kompetencer, der er aldersvarende, 
når de begynder i daginstitution, og derfor vil der være et 
stort fokus på en tidlig indsats.
 
Ud over de specifikke udfordringer, der findes i Bispeha-
ven, så er der også nogle overordnede mål fra Landsbyg-
gefonden, der skal arbejdes med i planen – for eksempel 
at flere unge skal gennemføre en uddannelse, eller at 
flere skal deltage aktivt i samfundet ved blandt andet 
frivilligt arbejde.
 
Der er gang i ansættelse af medarbejdere til den nye 
plan. Nogle stillinger vil blive besat af de boligsociale 
medarbejdere, der arbejder i den nuværende helheds-
plan, men man vil også møde nye ansigter i afdelingen 
i det nye år. Den nye boligsociale helhedsplan kan du 
læse i sin helhed på Østjysk Boligs hjemmeside.

Ikke så mange midler 

Det er Landsbyggefondsmidler, der finansierer 
størstedelen af de boligsociale helhedsplaner, men i 
den næste helhedsplan svinder Landsbyggefondens 
støtte ind, fordi et flertal i Folketinget i 2018, som en 
del af lovpakken mod parallelsamfund, vedtog at be-
skære fondens bidrag til boligsociale indsatser med 
cirka 100 millioner kroner om året på landsplan.
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TO REPRÆSENTANTSKABSMØDER 
BLEV AFHOLDT PÅ ÉN GANG 

Vibeke Thiim Harder

Coronaen har aflyst rigtig mange ting i 2020. En af tingene 
var Østjysk Boligs repræsentantskabsmøde i maj, hvor der 
normalt bliver godkendt årsregnskab for året før. 

Normalt er der to repræsentantskabsmøder om året, og 
med mundbind og sprit i store mængder lykkedes det at 
samle repræsentantskabet den 29. oktober, hvor både maj-
mødet og oktober-mødet kunne afholdes på én gang.
 
Genvalg til bestyrelsesmedlemmer
I det hele taget var det et noget anderledes møde, der 
blev afholdt denne gang – og ikke kun på grund af Corona. 
Organisationsbestyrelsens formand, Katja Hillers, brugte 
en del af mødet på at orientere repræsentantskabet om 
den situation, Østjysk Bolig står i pt. med afskedigelse af 
direktøren, aftale med en ny midlertidig forretningsfører, og 
en advokat- og revisionsundersøgelse. 

Selv om Katja jo ikke kunne fortælle i detaljer om sagen, 
så gav repræsentantskabet efterfølgende udtryk for, at de 
var glade for orienteringen, og at der er tillid til, at organisa-
tionsbestyrelsen har håndteret og fortsat håndterer sagen 
rigtig godt. Da der skulle afholdes valg til organisationsbe-
styrelsen, viste forsamlingen også, at der er bund i den tillid, 
da alle de organisationsbestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg – inklusiv formanden – blev genvalgt uden modkandi-
dater. 

Organisationsbestyrelsen fik samtidig et nyt medlem, da et 
tidligere medlem flyttede fra Østjysk Bolig tidligere på året. 
Det nye medlem kan du møde på side 16-17.
 
Regnskab og budget
Repræsentantskabet skulle også opdateres på den udvik-
lingsplan, Østjysk Bolig skal lave for Bispehaven som følge 
af regeringens parallelsamfundslovgivning. Der var også 
kommet et enkelt forslag, der skulle drøftes, og derudover 

skulle både regnskabet for 2019 og budgettet for 
2021 gennemgås – disse blev godkendt af re-
præsentantskabet. Og efter godt to timers møde 
kunne de fremmødte igen tage mundbindene på 
og drage hjemad.

Den 29. oktober blev der afholdt hele to repræ-
sentantskabsmøder på én gang. Corona aflyste 
maj-mødet, så maj- og oktobermødet blev 
afholdt samtidigt.
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To møder om året

Normalt afholdes der to repræsentantskabsmøder 
pr. år. 

På mødet i maj godkendes regnskabet for året før. 

På mødet i oktober godkendes budgettet for det 
kommende år, og der vælges medlemmer til orga-
nisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra 
alle afdelingsbestyrelser, og det er boligorganisa-
tionens øverste myndighed.

På grund af corona og krav til 
afstand mm. blev mødet afholdt på 
Hotel Scandic i Aarhus V. Der var 
for mange deltagere til, at det kunne 
afholdes i kælderen på Søren Frichs 
Vej 25, hvor der ellers normalt afhol-
des repræsentantskabsmøder.
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BEBOERNE I BISPEHAVEN HAR FÅET BESKED:  
DET BLEV BLOKKENE B6, B7 OG B8

Vibeke Thiim Harder

Beboerne i de 12 lave blokke i Bispehaven har længe 
vidst, at tre af deres blokke stod for skud i forbindelse 
med regeringens strategi mod parallelsamfund – den 
såkaldte Ghettoplan. Den 20. oktober kunne Østjysk Bolig 
melde ud, hvilke blokke der skal nedrives som en del af 
den udviklingsplan, organisationen er blevet bedt om at 
lave. Det blev blokkene B6, B7 og B8.

– Årsagen til, at det netop er disse blokke, der skal rives 
ned, er, at det er de tre blokke, der ligger tættest på de 
høje blokke, der skal rives ned, og dermed giver det et 
stort samlet byggefelt at arbejde på, når der skal bygges 
nyt. For der skal jo bygges meget nyt, for at vi kan nå ned 
på 40% almene boliger, som der kræves, fortæller Kim 
Kjærgaard, udviklingschef i Østjysk Bolig.

– Derudover går nedrivningerne også ud over så få som 
muligt af de nye gårdrum, der er blevet lavet i forbindel-
se med Tryghedsrenoveringen, når vi vælger tre blokke, 
der ligger ved siden af hinanden.

På grund af Corona var det ikke muligt at samle de 
berørte beboere til et møde, som Østjysk Bolig gjorde, 
da det sidste år blev meldt ud, hvilke høje blokke der 
skal rives ned.

– Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan mødes med be-
boerne og fortælle mere om, hvad det er, der skal ske, 
men sådan er situationen desværre pt. Så snart vi får 
mulighed for det, så vil vi indkalde beboerne i B6, B7 og 
B8 til et møde, siger Kim Kjærgaard.

Den 20. oktober fik beboerne i de lave blokke i 
Bispehaven endelig besked om, hvilke af deres 
blokke der skal rives ned som en del af regerin-
gens såkaldte Ghettoplan.

318 boliger rives ned 

Med denne seneste udmelding har 
alle beboere i de i alt 318 boliger (tre 
høje og tre lave blokke), der skal rives 

ned i løbet af de næste år, fået be-
sked. Det er de høje blokke A1, A2 og 
A3 og de lave blokke B6, B7 og B8, 

der skal nedrives.
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           20. oktober 2020

Kære beboer i Bispehaven – blok B6, B7 og B8

Først og fremmest vil vi gøre opmærksom på, at dette brev ikke er et nemt brev at skrive. Vi hav-

de håbet på, at vi kunne invitere dig til et fysisk møde, men det er desværre ikke muligt lige nu på 

grund af den nuværende situation med Corona.

Som du nok ved, er der vedtaget en politisk aftale om, at andelen af almene familieboliger i så-

kaldte hårde ghettoer skal nedbringes til 40% inden 2030. Og du har formentlig også hørt, at der 

i Bispehaven, der i dag består af 100% almene familieboliger, skal være nedrivninger af både tre 

høje og tre lave blokke. De høje blokke har fået besked. Nu er tiden kommet til de lave blokke. Og 

det er derfor, vi skriver til dig nu. Din blok er desværre en af dem, der skal rives ned. 

 
De blokke, der skal rives ned, er: 

 
Blok B6 (Bispehavevej 71-75)

Blok B7 (Bispehavevej 91-95)

Blok B8 (Bispehavevej 111-115)

Det er ikke noget, der skal ske lige nu og her – vi arbejder i øjeblikket med en tidsplan, der siger, 

at blokkene skal rives ned fra sommer/efterår 2023. Der er derfor god tid til at finde et nyt sted at 

bo, og det vil vi selvfølgelig hjælpe dig med. Vi regner med at begynde på genhusningsperioden fra 

vinteren/foråret 2022. Du vil få hjælp af en flyttemand, som Østjysk Bolig har hyret ind til opgaven, 

til at flytte i din nye bolig.

Så snart vi har mulighed for det, vil vi indkalde dig og dine naboer til et informationsmøde, hvor vi 

vil fortælle mere om forløbet med individuelle beboersamtaler, genhusning og flytning, og der vil 

være mulighed for at stille spørgsmål. Det skal dog siges, at flytter du, inden genhusningsperioden 

går i gang, vil du ikke modtage flyttehjælp. 

På bagsiden finder du en begrundelse for, hvorfor valget netop er faldet på din og de to andre lave 

blokke.

Mange hilsner 
Østjysk Bolig

Katja Hillers 
Formand for Organisationsbestyrelsen

KONTAKT 
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 beboertele-

fon, som du kan ringe til i Mødestedets 

åbningstid (onsdag i ulige uger kl. 16-

18). Telefonnummeret er 28 44 79 60. 

Du kan også sende en sms, så ringer 

vi dig op snarest. Vi har også op-

rettet en mail, du kan skrive til:  

beboermail@ojba.dk

Den 20. oktober blev dette brev omdelt til de berørte beboere i de 
tre blokke. Samtidig fik beboerne i de tre høje blokke, der skal ned-
rives (A1, A2 og A3) en tidsplan for deres genhusning. Dagen efter 

kom der en omdeling ud til hele afdelingen, hvor begge dele blev 
beskrevet, så alle beboere har fået samme information.
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VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

ENE OG INGER SKAL HJÆLPE  
NEDRIVNINGSRAMTE BEBOERE 
GODT VIDERE
Samtidig med, at beboerne i de lave blokke i Bispehaven fik 
besked om, hvilke af deres blokke der skal rives ned, fik bebo-
erne i de tre nedrivningsramte høje blokke besked om, at deres 
såkaldte genhusningsperiode starter den 1. januar 2021.

Til at håndtere de mange samtaler med de beboere, der skal 
genhuses permanent, har Østjysk Bolig netop ansat to genhus-
ningskonsulenter. De havde første arbejdsdag den 9. november, 
og de er pt. i gang med at forberede sig på det store arbejde, det 
bliver at finde nye hjem til beboerne i de 318 lejligheder, der skal 
rives ned.

Genhusningskonsulenterne hedder Inger Bro og Ene Fruerga-
ard.

Inger (til venstre på billedet herunder) 
kender mange af beboerne i Bispehaven 
i forvejen, da hun tidligere har været an-
sat i den boligsociale indsats i afdelingen 
som social vicevært. Inger er 37 år og 
uddannet socialpædagog.

Ene er 33 år og uddannet både projekt-
leder og cand. comm. i performance 
design og geografi.

De to kvinder glæder sig meget til at 
komme i gang med samtalerne med de 
mange beboere og til at hjælpe dem godt 
videre i deres nye hjem.
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HVAD BETYDER DET?
 
                  ALMEN

De fleste, der bor i en almen bolig, ved 
formentlig godt, at det er dét, de bor i. 
Men hvad betyder det egentlig, at en 
bolig er ’almen’? 

Ifølge ordbogen betyder almen ’som 
gælder for de fleste eller alle men-
nesker’. En almen bolig er altså en 
bolig, der er for alle mennesker – eller 
i AARHUSbolig i hvert fald for alle, der 
har stået længe nok på venteliste.
 
Der findes ca. 550.000 almene boliger 
i Danmark. Så selvom de er for alle, 
så er der jo selvfølgelig heller ikke nok 
boliger til alle danskere.
 
Noget af det, der gør en almen bolig 
passende for alle, er den forholdsvis 
lave husleje. Der er ingen, der skal tje-
ne penge på almene boliger. Huslejen 

er med andre ord omkostningsbestemt. 
Det betyder, at de penge, du betaler i 
husleje, går til et administrationsgebyr 
og til udgifterne i din afdeling. Både de 
daglige udgifter, men også de udgifter, 
der kommer senere. 

Derfor lægges der et beløb til side hver 
måned, så boligerne kan blive vedlige-
holdt løbende – det er det, der kaldes 
planlagt periodisk vedligeholdelse 
(PPV). Der skal ikke være overskud i 
afdelingen – det skal bare løbe rundt.
 
At almene boliger er for alle, under-
streges også ved, at alle beboere har 
medbestemmelse i en almen boligaf-
deling. 

Når du vælger at bo i en almen bolig, 
kan du møde op og give din mening til 

kende på afdelingsmøderne, du kan 
stille og stemme om forslag, og du kan 
lade dig vælge til afdelingsbestyrelsen.  

 
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

METTE ER NYESTE MEDLEM AF 
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

På repræsentantskabsmødet 
den 29. oktober skulle der væl-
ges et nyt medlem til organi-
sationsbestyrelsen, da Magnus 
Borst er flyttet ud af Østjysk 
Bolig. Valget faldt på Mette 
Aaby, der bor i Afdeling 76 – 
Skansehøj i Ry.

i afdelingsbestyrelsesarbejde, og nu, 
hvor børnene er ved at være fløjet fra 
reden, så er hun klar til at være med 
på organisationsniveau også.

– Jeg kan rigtig godt lide at være 
med til at gøre en forskel. At være 
med der, hvor det sker. Noget af det, 
jeg gerne vil arbejde for, er, at der 
bliver en endnu større forståelse ude 
i afdelingerne for, hvad det er, en 
organisationsbestyrelse faktisk laver. 
Det er der mange, der ikke ved, 
og det vil jeg gerne være med til at 
afklare, fortæller hun.

Ro på
Mette er trådt ind i bestyrelsen på 
et tidspunkt, hvor alting jo er lidt 

Mette Aaby har altid godt kunne 
lide at være med der, hvor det sker. 
Derfor rakte hun også, efter lidt 
betænkningstid, hånden i vejret til 
årets repræsentantskabsmøde, da 
der skulle vælges et nyt medlem til 
Østjysk Boligs organisationsbesty-
relse. 

– Jeg har altid haft en interesse 
for de overordnede linjer, og især 
økonomi, synes jeg, er spændende, 
fortæller Mette.
 
Større forståelse
Mette har boet alment i Ry i næsten 
30 år. Først i Gyvelparken, derefter i 
Moselunden, og nu bor hun i Skan-
sehøj. Tidligere har hun været med 

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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Mette arbejder på 32. år i Pressalit, hvor hun er logistikkoordinator. Hun sidder derudover også i  
Pressalits bestyrelse.

I forbindelse med sit arbejde er Mette i gang med en akademiuddannelse i innovation, produktion og 
logistik.

Mette bor sammen med sin mand og sin søn. Sønnen flytter dog hjemmefra til januar. De har også en 
datter, der allerede er flyttet hjemmefra.

anderledes, end det plejer at være, på 
grund af den sag, der kører om mistanke 
om underslæb.

– Lige nu bruger jeg meget tid på at 
observere og sætte mig ind i, hvordan 
bestyrelsen arbejder og hvordan vi 
håndterer denne sag, men senere ser 
jeg frem til at være en del af det arbejde, 
der følger efter – at se på, hvordan vi kan 
få struktureret vores arbejde. Men lige 
nu skal der ro på, og der skal ryddes op, 
siger hun.

MERE OM METTE:

Mette har også en interesse i byggeri, 
og hun vil gerne arbejde for, at Østjysk 
Bolig kan bygge mere i Skanderborg 
Kommune.

– Der mangler virkelig billige lejeboliger 
i Skanderborg Kommune, så jeg synes, 
vi på sigt skal arbejde for at få bygget 
flere af den slags, siger hun.
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OPSLAGSTAVLEN

VORES ELEV ER BLEVET FÆRDIGUDDANNET 
 
Østjysk Boligs ejendomsserviceteknikerelev,       
Christoffer Andersen, er blevet færdiguddannet, og 
er nu det, vi i Østjysk Bolig kalder driftstekniker. Han 
er stadig at finde i Afdeling 6 – Bispehaven, hvor han 
også har været i størstedelen af sin elevtid.

– Med en del 10- og 12-taller på sit skolebevis 
bestod Christoffer med betegnelsen ”antaget med 
ros”, så er vi meget stolte af vores elev, og vi er rigtig 
glade for, at han har lyst til fortsat at være hos os, 
siger Torben Brandi, driftschef i Østjysk Bolig.

VORES FORMAND ER OGSÅ BLEVET NÆSTFORMAND 

Formanden for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, Katja Hillers, er blevet næstformand i BL's 5. kreds. 

Det skete ved et kredsvalgmøde den 30. september, hvor der var store skiftedag i formandsposterne. Her gik Anders 
Rønnebro, der er direktør i AAB, nemlig af som formand – den nye formand blev direktør Allan Werge fra AL2bolig. 

Samtidig gik den tidligere næstformand, Anette Østerhaab, der er formand for organisationsbestyrelsen i AL2bolig, af. 
Her blev Katja Hillers valgt i stedet. Ud over næstformandsposten i 5. kreds, betyder det også, at Katja har fået en plads 
i BL's bestyrelse.
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1. SPADESTIK TIL STORBYLANDSBYEN II 

Den 8. oktober blev det første spadestik til 40 nye boliger, der skal huse både socialt udsatte og almene beboere, taget.

På Halmstadgade 11 i Aarhus N skal vi bygge 40 boliger, som skal udgøre Storbylandsbyen II. Storbylandsbyen II er et 
samarbejdsprojekt mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. Det var social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz, 
der sammen med vores organisationsbestyrelsesformand, Katja Hillers, satte gang i det nye byggeri.

I de 40 boliger vil beboere fra den almindelige AARHUSbolig-venteliste komme til at bo dør om dør med beboere, der af 
forskellige årsager er socialt udsatte. Forskellige sociale tiltag og arrangementer i afdelingen skal sammen med gode fæl-
lesområder styrke fællesskabet beboerne imellem. Afdelingen ligger ved siden af den gamle Journalisthøjskole, hvor der 
de kommende år skal ske en stor udvikling. Derudover ligger boligerne lige ud til Vestereng, hvilket giver mulighed for let at 
komme helt tæt på naturen, samtidig med, at man er tæt på alle storbyens muligheder.

Som navnet antyder, så er det ikke første gang, et Storbylandsby-projekt sættes i søen, og erfaringerne fra Storbylands-
byen I på Marienlystvangen skal bidrage til, at projektet bliver en succes.

– Vi glæder os til at bruge vores erfaringer fra det første Storbylandsby-projekt i den nye landsby. Noget af det, vi har taget 
med os, er, at det er vigtigt, at boligerne ikke bliver for små, for vi vil rigtig gerne have nogle børnefamilier ind i afdelingen 
også. Derfor bygger vi forskellige størrelser. På den måde får vi større variation i beboergruppen, og det er vi sikre på bliver 
positivt, sagde Katja Hillers blandt andet, inden spaden blev stukket i jorden.



ØSTJYSK BOLIG ØNSKER 
ALLE BEBOERE EN  
RIGTIG GOD JUL OG ET 
GODT NYTÅR
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