
Kære beboer i Bispehaven - blok A1, A2 og A3

Vi håber, du er kommet godt ind i 2021 og er klar på et nyt år. Et år, der vil være fuld af forandrin-
ger i forhold til din boligsituation. Som du allerede ved, er det jo desværre planen, at din blok skal 
rives ned, og enten finder du selv et nyt sted at bo, eller også hjælper vi dig med at finde et nyt 
hjem til dig. 

Som du tidligere er blevet informeret om, så er din genhusningsperiode nu begyndt her fra januar 
2021. Det vil sige, at du nu kan få flyttehjælp – altså få betalt flyttekasser og for flytning af dine 
ting af en flyttemand, som Østjysk Bolig har hyret ind til opgaven. Dette uanset om du selv finder 
en bolig, eller om du får hjælp af os til at finde en bolig. 

Vi har udvidet vores genhusningsteam og ansat to genhusningskonsulenter. Vi har været så 
heldige at få Ene og Inger med på vores hold, og sammen med resten af Østjysk Bolig og Aarhus 
Kommune er vi klar til at hjælpe alle godt på vej. Inger kommer fra en stilling som boligsocial vice-
vært i Bispehaven og Ene er ny i området. 

Genhusningskonsulenterne kontakter dig telefonisk i forhold til at aftale et tidspunkt til en samtale. 
Der er lavet en venteliste i forhold til samtalerne, som tager udgangspunkt i din anciennitet i din 
lejlighed. Det vil sige, at de beboere, der har boet længst tid i deres nuværende lejlighed, vil blive 
kontaktet først med henblik på en personlig beboersamtale. Til samtalen drøfter vi dine ønsker og 
behov i forhold til en ny bolig. Men indtil videre behøver du ikke at foretage dig noget, før du har 
hørt fra os igen. 

Da situationen med Covid-19 kan volde lidt besvær for både jer og os, håber vi på gensidig forstå-
else og tålmodighed i denne tid. Uanset hvordan situationen udvikler sig, så gør vi, hvad vi kan og 
tror på lysere tider. Har du spørgsmål, brug for en snak eller et møde, så er du også velkommen 
til at tage kontakt til os. Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige genhusning, og at du får 
en ny bolig, som du bliver glad for. Vi glæder os til at møde dig!

Mange hilsner

Østjysk Bolig
Genhusningsteamet

ET NYT ÅR ER STARTET 

16. februar 2021

KONTAKT:

Mødestedet er fortsat lukket pga. 
corona, men du er velkommen til at 

ringe til beboertelefonen på 
28 44 79 60. Du kan også sende en 

sms, så ringer vi dig op.
Du kan også altid skrive en mail til

beboermail@ojba.dk

Ene

Inger

Trine


