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FORANDRING FRYDER – ELLER GØR DET? 
 
Vi mennesker er vanedyr. Vi har det i bund og grund allerbedst, når 
alting er, som det plejer at være. Også selv om vi ofte bilder os selv 
ind, at vi er med på noget nyt. At vi er vilde med overraskelser. Det 
er vi i virkeligheden ikke rigtigt. I hvert fald ikke i hverdagen. Den skal 
helst være, som vi kender den.

Vi så det med coronaen. Pludselig skulle vi gøre alting anderledes. 
Vi skal holde afstand, yndlingsbutikken kan vi kun besøge online, og 
arbejdet skal måske klares hjemmefra. Vi skal pludselig være omstil-
lingsparate hele tiden.

Vi har også set det i forbindelse med de første indledende svøm-
metag til en fusion med Århus Omegn. Et af de hyppigst stillede 
spørgsmål ude fra afdelingerne er: Hvad med min varmemester, får 
jeg lov til at beholde ham? Det er så rart, når det er en man kender, 
der kommer.

Hvis en fusion bliver en realitet, så er der selvfølgelig nogle ting, der 
vil være nye. Som man skal vænne sig til. Men rigtig meget vil heldig-
vis også være, som det plejer at være. Det kan du læse meget mere 
om i dette nummer af Vores Blad.

Rigtig god læselyst til jer alle.

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad
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ØSTJYSK BOLIG VIL GERNE FUSIONERE MED ÅRHUS OMEGN: 
HVORFOR ER EN FUSION EN GOD IDÉ?

Vibeke Thiim Harder

Vores Blad har talt med Leif Jensen, direktør i År-
hus Omegn, og Katja Hillers, formand for organi-
sationsbestyrelsen i Østjysk Bolig, om, hvorfor de 
mener, en fusion mellem de to boligorganisationer 
er en god idé.

VORES BLAD — MARTS 2021 TEMA

Det er ingen hemmelighed, at en fusion i Østjysk Bolig 
ikke havde været på tale før, organisation i slutningen af 
2020 pludselig stod uden en direktør og med en igang-
værende advokat- og revisorundersøgelse. Men spørger 
man organisationsbestyrelsesformand, Katja Hillers, så 
burde snakken faktisk, i bagklogskabens lys, være faldet 
på det langt tidligere.

– Jo mere vi har kigget ind i en fusion med Århus 
Omegn, jo mere kan man undre sig over, at det ikke har 
været på tale tidligere, siger hun. 

I modsætning til Østjysk Bolig, så har Århus Omegn i 
flere år gerne ville fusionere med en anden boligorgani-
sation.
 
– For mig at se er det den eneste rigtige måde at 
fremtidssikre små boligorganisationer som os, siger Leif 
Jensen, der er direktør i Århus Omegn.
 
Århus Omegn forsøgte sig for et par år siden med en 
fusion med boligorganisationen Alboa, men det viste sig 
tidligt i processen, at det ville være en for svær øvelse – 
de to boligorganisationer var simpelthen for forskellige, 
blandt andet i størrelse – Alboa er cirka dobbelt så stor 
som Århus Omegn.  

Passer godt sammen
Leif Jensen blev derfor glad, da Katja Hillers i december 
kontaktede ham for at lægge en føler ud i forhold til en 
mulig fusion. 

– Jeg vidste jo godt, at Østjysk Bolig stod i en speciel 
situation, men jeg er glad for, at Katja ringede til mig og 
at vi tog et møde. Østjysk Bolig og Århus Omegn er to 
meget ens boligorganisationer – både i forhold til stør-
relse, i forhold til visioner og mærkesager, og i forhold 
til den daglige omgangstone. For mig at se passer de to 
organisationer godt sammen, siger han. 

Katja Hillers er enig.  

– Det var selvfølgelig ikke tilfældigt, at det lige var Århus 
Omegn, jeg ringede til. Hvis vi skal fusionere med en anden 
boligorganisation, så er det helt klart Århus Omegn, Østjysk 
Bolig passer bedst sammen med, siger hun.
 
En stab er kommet til
Men hvad er det så, der gør en fusion til sådan en god idé?
 
– For 15 år siden bestod en almen boligorganisation af en ud-
lejningsafdeling, en driftsafdeling og en økonomiafdeling – og 
så en forretningsfører. I løbet af de seneste 15 år er kravene 
til boligorganisationer vokset. Det har været nødvendigt for 
os alle sammen at opbygge en stab, og både Århus Omegn 
og Østjysk Bolig har i dag for eksempel jurister, kommunika-
tionsmedarbejdere og boligsociale medarbejdere ansat. Det 
er i længden for omkostningstungt for en lille boligorganisa-
tion, hvor der kun er ca. 3.000 boliger til at betale udgiften, 
og derfor ser vi det som en fremtidssikring at lave en fusion, 
siger Leif Jensen.
 
– Der er penge at spare på for eksempel husleje til en 
administrationsbygning, vi sparer en direktørløn, indkøb til 
6.000 boliger i stedet for 3.000 giver en besparelse, og vi kan 
nøjes med indkøb og drift af ét it-system og ét telefonsystem, 
forklarer Katja Hillers.

Håbet er, at en fusion kan give huslejenedsættelser i både 
Århus Omegn og Østjysk Bolig – eller i hvert fald lavere hus-
lejestigninger, end der ellers var kommet.

– Man kan jo aldrig love huslejenedsættelser, for vi kan jo 
ikke spå om for eksempel ejendomsskatter, siger Leif Jensen. 

– Men vi kan i hvert fald love, at der vil være en del bespa-
relser forbundet med en fusion, og i en boligorganisation 
kommer besparelser jo altid beboerne til gode – enten i form 
af bedre service, bedre henlæggelser eller måske husleje-
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nedsættelser.

En velinformeret beslutning
Beslutningen om en fusion skal ifølge lovgivningen træf-
fes af de to organisationers repræsentantskaber, og håbet 
er, at det kan gøres på repræsentantskabsmøder i august 
i begge organisationer. 

– Det er virkelig et besværligt tidspunkt at snakke fusion 
på, fordi vi jo ikke kan mødes fysisk pt., siger Katja Hillers.
 
– Da vi begyndte at tale om fusion i december, havde vi 

håbet, at det ville være muligt at holde en række infor-
mationsmøder i løbet af de første måneder af 2021, så vi 
kunne have truffet en endelig beslutning i maj eller juni. 
Men sådan gik det ikke, og meget af informationen ender 
nu med at være skriftlig, så nu har vi skubbet beslut-
ningen til august. Det er nemlig rigtig vigtigt, at det er to 
velinformerede repræsentantskaber, der skal tage den 
endelige beslutning, siger hun. 

– Og så håber vi selvfølgelig, at et stort flertal til den tid 
kan se, at en fusion er det eneste rigtige for begge organi-
sationer, slutter Leif Jensen.

Sådan her har de fleste afdelingsbesty-
relser mødt Katja Hillers og Leif Jensen 
i forening for første gang – nemlig på et 
lille billede på den online kommunika-
tionsplatform Teams. Så snart forsam-
lingsforbuddet giver mulighed for det, 
håber de to at kunne møde repræsen-
tantskaberne i både Østjysk Bolig og 
Århus Omegn ude i virkeligheden.
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HVEM ER ÅRHUS OMEGN?

Tina Axelsen, informationschef i Århus Omegn

VORES BLAD — MARTS 2021 TEMA

Boligorganisationen Århus Omegn har eksisteret 
siden 1953 og administrerer i dag godt 3.000 almene 
boliger fordelt på 18 afdelinger. 

Organisationen kan tilbyde ungdoms-, familie- og 
ældreboliger i områderne Viby, Lystrup/Elev, Solbjerg, 
Hasselager og Aarhus C, N og V. 

Boligerne ligger i alle typer af byggerier – fra traditio-
nelt murstens- og betonbyggeri til moderne tæt-lav 
byggeri. Flere af Århus Omegns boligafdelinger har 
været nomineret til Aarhus Kommunes Arkitektur-
pris og én afdeling har modtaget prisen. Den tilfaldt 
Afdeling 2 – Rosenhøj, der samme år (2017) også 
vandt RENOVERprisen for Danmarks bedste almene 
renovering. 

Århus Omegn opfører for øjeblikket en ny boligafde-
ling med 44 attraktive familieboliger i Solbjerg, som 
forventes klar til indflytning ultimo 2022. De har også 
igangsat en række renoveringer for at fremtidssikre 
deres boliger.
 
Sammen med en række dygtige samarbejdspartnere 
er Århus Omegn udvalgt til Statens Kunstfond og Re-
aldanias Boliglaboratorium, der skal komme med bud 
på, hvordan vi skal bo og bygge i fremtidens Dan-
mark. Århus Omegn deltager med udviklingsprojektet 
”Generationernes Træhus” i samarbejde med blandt 
andre Brabrand Boligforening.

Organisation
Århus Omegns repræsentantskab består af for-
eningens hovedbestyrelse på ni medlemmer og tre 
repræsentanter for hver afdeling. Formand for ho-
vedbestyrelsen er Jette Holgersen, der bor i Afdeling 

6 – Elstedhøj i Lystrup, mens Tom Weber-Hansen er 
næstformand. Tom bor i Afdeling 25 – Finsensgade i 
Aarhus N. 
 
I administrationen på Skanderborgvej 168 i Viby arbej-
der der, foruden direktør Leif Jensen, 27 medarbejdere 
inklusiv en kontorelev og fire boligsociale medarbej-
dere. 
 
De boligsociale medarbejdere arbejder i henholds-
vis Afdeling 1 – Præstevangen i Viby og Afdeling 
6 – Elstedhøj i Lystrup og er placeret i de respektive 
afdelinger. I samarbejde med Alboa er Århus Omegn 
medfinansierende til de boligsociale medarbejdere i 
den boligsociale helhedsplan i Viby Syd.
 
Organisationens 22 ejendomsfunktionærer – inklusiv 
en tømrer og en ejendomsserviceteknikerelev – er 
samlet i fem geografiske områder, hvorfra de yder 
beboerservice, drift og vedligeholdelse. Alle ønsker om 
beboerservice fra beboerne, spørgsmål om husleje/
udlejning og så videre sker ved henvendelse til Århus 
Omegns servicecenter, som har til huse i administra-
tionen på Skanderborgvej. Fysiske henvendelser sker 
også til servicecenteret. 

Rigtig mange af organisationens beboere bruger ”Min 
Side”, som de logger på fra Århus Omegns hjem-
meside. Her kan de på deres egen unikke side blandt 
andet bestille beboerservice, bede en medarbejder 
om at blive ringet op, bestille rekvisition og i de fleste 
afdelinger følge sit forbrug af el, vand og varme.

Du kan læse mere om Århus Omegn på  
www.aarhusomegn.dk. 

Møllevangen Rosenhøj
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Tidslinje for Århus Omegn: 
 
25. august 1953                      
Boligselskabet Århus Omegn stiftes. Bestyrelsen består 
primært af aktive erhvervsfolk.

Januar 1988                           
Århus Omegn indgår en administrationsaftale med År-
husbo. Den omfatter fire afdelinger: Møllevangen (senere 
afd. 21), Borgmester Jakob Jensens Gade (senere afd. 
22), Skt. Marcus Kirkeplads/Grønnegade (senere afd. 
23) og Finsensgade (senere afd. 25) – i alt 274 boliger, 
fire erhvervslejemål og en børneinstitution.

Oktober 1997                         
Sammenlægning med Byggeselskabet Århusbo.

2003                                        
Det bliver besluttet at omdanne Boligselskabet Århus 
Omegn til en forening, nemlig Boligforeningen Århus 
Omegn. Beboerne får i den forbindelse den fulde indfly-
delse i Århus Omegn, og siden da har repræsentantskab 
og hovedbestyrelse udelukkende bestået af beboere fra 
Århus Omegns boliger.

Århus Omegns administrationsbygning ligger på Skanderborgvej
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HVAD FÅR DU SOM BEBOER  
UD AF EN FUSION?

Tina Axelsen, informationschef i Århus Omegn

I dagligdagen vil den enkelte beboer sandsynligvis ikke 
mærke meget til, at deres boligorganisation er blevet 
større.  

Men en fusion vil give flere fordele for beboerne, og 
dem kan du læse mere om her:
 
Har du brug for at skifte bolig til en anden almen bolig, 
betyder fusionen, at du får internt fortrin til alle boliger 
i hele den nye organisation – altså i både Østjysk Bolig 
og Århus Omegn. Det vil sige til dobbelt så mange 
boliger, som du har til i dag. 

Ved en fusion vil der være et stort økonomisk poten-
tiale i, at vores omkostninger kan fordeles på næsten 
dobbelt så mange boligenheder, da vi kun skal have en 
administrationsbygning, et telefonsystem, et IT-system 
og så videre. Det kan i sidste ende betyde noget for din 
husleje. 

Flere medarbejderressourcer betyder også øgede 
muligheder for at udvikle beboerdemokratiet, give afde-
lingsbestyrelserne bedre støtte og forbedre uddannel-
sen for beboerdemokrater gennem interne kurser. 

Vi vil ved en fusion få en medarbejdersammensætning, 
der styrker de faglige miljøer og giver bedre mulighe-
der for udvikling. Det vil alt andet lige betyde, at vi kan 
servicere dig som beboer endnu bedre ved at vælge de 
bedste arbejdsgange og udvikle vores IT-værktøjer. Vi 
kan løfte niveauet for driften af vores boliger både gen-
nem udvikling af selvbetjeningsløsninger og beboerser-
vice.

Til glæde for både nuværende og kommende beboere får 
vi styrken til at fremtidssikre de af vores boligafdelinger, 
der trænger til et løft for at opfylde kravene til sunde og 
tidssvarende boliger – med bæredygtige løsninger både 
socialt og miljømæssigt.

Alt i alt giver en fusion ikke kun mening for de to boligor-
ganisationer på et overordnet eller administrativt niveau. 
Det giver også mening for dig.

Løbende information 

Du kan følge med i fusionsplanerne 
på vores hjemmeside:

www.østjyskbolig.dk/fusion

Her lægger vi løbende skrivel-
ser, infoblade mm. på.
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DIALOGMØDER: HVAD BLEV DER 
SPURGT OM? OG HVAD ER SVARET?

Vibeke Thiim Harder

I forbindelse med fusionsplanerne tilbød Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelsesformand, Katja Hillers, sammen 
med Århus Omegns direktør, Leif Jensen, at afdelingsbe-
styrelserne i Østjysk Boligs 39 afdelinger (31 af dem har 
pt. en bestyrelse) kunne komme til et online dialogmøde, 
hvor de kunne lufte tanker og bekymringer og få svar på 
deres spørgsmål i forhold til en mulig fusion. 15 bestyrelser 
takkede ja, og det blev til 15 møder med masser af gode 
spørgsmål. Håbet er, at de sidste afdelingsbestyrelser også 
har lyst til at indgå i en dialog over de næste måneder.
 
Her kan du finde de spørgsmål, der blev stillet oftest – og 
svarene på dem.

VORES BLAD — MARTS 2021 TEMA

Hvorfor er en fusion en god ide?
En fusion er en god idé, fordi det er en fremtidssikring af 
begge boligorganisationer. Begge er lige store (små), og 
som tiderne ser ud i dag – og især i fremtiden – giver det 
mere mening at være én stor boligorganisation end at 
være to små.
 
For 15 år siden bestod en boligorganisation af en udlej-
ningsafdeling, en driftsafdeling og en økonomiafdeling 
– og så en forretningsfører. I de seneste 15 år er kravene 
til boligorganisationer vokset. Det har været nødvendigt 
at opbygge en stab, og langt de fleste boligorganisationer 
har i dag en jurist, en kommunikationsmedarbejder, et 
stort antal boligsociale medarbejdere, en udviklingsafde-
ling osv. Og det er simpelthen for omkostningstungt for en 
lille boligorganisation, hvor der kun er ca. 3.000 boliger til 
at betale udgiften – men det er samtidig nødvendigt.

Vil huslejerne stige med en fusion?
Forhåbentlig tvært imod, for der er i hvert fald ingen tvivl 
om, at der er besparelser at hente. Vi kan jo aldrig vide, 
hvordan den kommunale ejendomsskat ændrer sig, og 
der vil jo også altid være inflation, så vi kan ikke love hus-
lejenedsættelser. Men selve fusionen vil i hvert fald ikke 
give forhøjede udgifter – den vil give lavere.

Hvorfor har Østjysk Bolig henvendt sig  
til netop Århus Omegn?

Århus Omegn og Østjysk Bolig ligner hinanden på mange 
områder. Ud over, at de har cirka samme antal boliger, 
så har de to organisationer også mange af de samme 
værdier. 

Er der tale om, at Østjysk Bolig vil blive  
overtaget af Århus Omegn?

Nej, der vil hele vejen igennem være tale om en ligevær-
dig fusion. De to boligorganisationer har cirka samme 
størrelse, og derfor vil den ene ikke overtage den anden. 

Hvad betyder en fusion for de enkelte afdelinger?
Hver enkelt afdeling i både Århus Omegn og Østjysk 
Bolig er en selvstændig økonomisk enhed med egen 
afdelingsbestyrelse. Sådan vil det fortsat være efter en 
fusion.

Hvis der ikke skal afskediges medarbejdere  
i forbindelse med fusionen, hvordan kan den  

så give besparelser?
Som situationen er i dag, køber begge boligorganorga-
nisationer en del ydelser ude i byen. Selvom vi har en 
jurist ansat hver, er det stadig nødvendigt at købe juridisk 
hjælp ved siden af for eksempel. Den slags indkøb vil 
vi kunne spare på. Derudover vil en fusion give nogle 
stordriftsfordele, når der for eksempel skal købes ind til 
6.000 boliger i stedet for 3.000. Vi kan også spare ved, 
at vi kun skal have én administrationsbygning i stedet for 
to. At vi kun skal have ét IT-system, et telefonsystem, et 
beboerblad osv.

Hvad betyder Østjysk Boligs økonomi  
i forhold til en fusion?

Østjysk Bolig er gennem de seneste år blevet presset 
på egenkapitalen, blandt andet fordi nogle byggesager 
er blevet forsinket og andre aldrig er blevet til noget. 
Derudover giver den verserende sag, med en advokat- 
og revisorundersøgelse af organisationen, en økonomisk 
usikkerhed, fordi vi endnu ikke ved, hvor stor en del vi 
selv kommer til at skulle finansiere. Og vi har altså ikke 
en stor egenkapital, vi kan trække på. 

Det er ingen hemmelighed, at Århus Omegn har en bedre 
økonomi. Og den økonomi kan komme Østjysk Bolig til 
gavn ved en fusion. Århus Omegn ser det som en frem-
tidssikring, som de gerne foretager. 
 
Før advokat- og revisorundersøgelsen er færdig, er det 
dog umuligt at svare på, helt præcis hvad den kommer til 
at have af betydning for en fusion.
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Giver en fusion ændringer i driften?
Det er for tidligt at sige, præcis hvordan en fusion vil 
ændre driften. Selvfølgelig er der forskel på, hvordan de 
to organisationer kører driften i dag, og i en fusionspro-
ces vil medarbejderne i driften sætte sig ned og kigge 
på, hvordan de mener, tingene kan køres bedst muligt 
fremadrettet. Men vi er meget opmærksomme på, at en 
fusion ikke skal betyde en forringelse af serviceniveau-
et, som beboerne kender det i dag – tvært imod skulle 
det gerne give en bedre service. Vi er også meget op-
mærksomme på, at de fleste beboere er glade for den 
nærhed, der er til driftspersonalet, og det forestiller vi os 
bestemt heller ikke, at der skal ændres ved.

Bliver afstanden fra administration til afdeling for 
stor, når man har 60 afdelinger?

Det forestiller vi os ikke, for der vil jo være dobbelt så 
mange medarbejdere, man kan komme i kontakt med, 
der vil fortsat være åbningstider for personlig betjening 
(når der ikke er corona i hvert fald) og telefonisk betje-
ning, og hele døgnet rundt kan man jo sende mails til 
både administration og drift. 

Vi ved, at nogle beboere i Ry har en bekymring for, at 
noget af nærheden går tabt (som følge af fusionen i 
2011), og vi er opmærksomme på den bekymring.

Hvordan ser tidsplanen for en fusion ud?
I løbet af de næste måneder vil vi arbejde videre i to 
styregrupper (en politisk og en administrativ) med at 
få konkretiseret planerne. Samtidig vil vi kommunikere 
så meget som muligt, blandt andet via et infoblad, som 
afdelingsbestyrelserne vil få på mail og som kan findes 
på hjemmesiderne, via beboerbladene og forhåbentlig 
også snart via fysiske møder. På den måde kan repræ-
sentantskaberne blive klædt så godt som muligt på til at 
stemme ja eller nej til en fusion. De endelige repræsen-
tantskabsmøder håber vi på at kunne holde lige efter 
sommerferien. 

Til at starte med havde vi håbet på, at afstemningerne 
kunne være i maj/juni, så man kunne nå at lave fælles 
budget for 2022, men da fysiske møder er en umulighed 
pt., vil vi tage os mere tid til at kommunikere grundigt, 
inden beslutningerne skal tages. Det skal ikke være en 
beslutning, der bliver hastet igennem; det er vigtigt, at alle 
er ordentligt klædt på til at træffe den. Bliver der stemt ja, 
så vil fusionen være en realitet pr. 1. januar 2022 – men 
med hvert sit budget for det første år.

Vil man som beboer i Østjysk Bolig kunne  
komme foran i køen til boliger i Århus Omegn  

med en fusion?
Den interne fortrinsret gælder for hele boligorganisatio-
nen – så med en fusion vil I få fortrinsret til dobbelt så 
mange boliger.

Hvad skal den nye boligorganisation hedde?
Det ved vi ikke – men den skal hverken hedde Østjysk 
Bolig eller Århus Omegn. Den skal hedde noget nyt. Ofte 
laver man en navnekonkurrence blandt beboerne i denne 
slags fusioner – det kunne godt tænkes, at vi gør det 
samme.

Hvem skal være direktør i en  
fusioneret boligorganisation?

Det skal Leif Jensen, der i dag er direktør i Århus 
Omegn. Østjysk Bolig har som bekendt ikke en direktør 
pt., og med en fusion vil det ikke være nødvendigt at 
ansætte en. 

Hvor skal det fælles administrationskontor ligge?
Det ved vi ikke endnu – men hverken på Søren Frichs 
Vej, hvor Østjysk Boligs administration ligger i dag, eller 
på Skanderborgvej, hvor Århus Omegn holder til. Der er 
ikke plads til alle nogle af stederne.

Hvordan skal den endelige beslutning tages?
Det er ifølge lovgivningen en beslutning, der skal tages 
af boligorganisationernes øverste myndighed – og det er 
repræsentantskaberne. Vi forventer at holde repræsen-
tantskabsmøder med afstemninger i begge organisatio-
ner i august.
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BORGERMØDE OM  
UDVIKLINGSPLANEN

Vibeke Thiim Harder & Henning Winther, udviklingskonsulent

Arbejdet med Udviklingsplanen for Bispehaven fortsæt-
ter, og den 15. marts havde Aarhus Kommune inviteret 
Bispehaven- og Hasleborgere og andre interesserede 
til digitalt borgermøde om planen og processen frem til 
sommer, hvor den skal behandles i byrådet, og hvor en 
helhedsplan skal på et afdelingsmøde i Bispehaven. 

Borgermødet handlede om den omfattende strategiske 
Udviklingsplan, der er ved at blive lavet for Bispehaven, 
Ellekær, Klokkerparken og Hasle Torv. Mødet foregik 
ved, at oplægsholdere fra kommunen lavede digitale 
oplæg, og imens det foregik, kunne borgerne skrive 
spørgsmål i chatten, som oplægsholderne så kunne sva-
re på efterfølgende. Interessen og mængden af spørgs-
mål var dog så stor, at det langt fra var alle spørgsmål, 
der nåede at blive besvaret på mødet. At mødet blev 
forlænget med et kvarter, var ikke den store hjælp; der 
var stadig en del ubesvarede spørgsmål. Derfor måtte 
de sidste besvares skriftligt efter mødet. Det samlede 
materiale er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.
 
Rigtig mange emner blev vendt på mødet. Blandt andet 
blev der lavet en gennemgang af udviklingen af de 
forskellige kvarterer, der blev talt om tidsplaner, der blev 
diskuteret mængden af boldbaner, når dem på Ellekær 
nedlægges, der blev snakket om infrastruktur og trafik i 
området – herunder også letbanen – der blev spurgt til 
højden på det nye byggeri og til støjmure, der blev talt 
om legepladser, og der blev diskuteret nedrivninger og 
helhedsplan.  
 
Inden beboerne i Bispehaven skal stemme om en 
helhedsplan på et afdelingsmøde, vil de få meget mere 
information om den fra Østjysk Bolig. 

Bispehaven og alle planerne
 
Bispehaven er netop nu ved at afslutte Tryghedsreno-
veringen, som er en helhedsplan, der er finansieret af 
Landsbyggefonden. I Tryghedsrenoveringen indgår, at 
parkeringskældrene fjernes, og at der kommer nye ind-
gangspartier i alle opgange. Udearealerne bliver også 
opgraderet med nye legepladser og parkeringspladser, 
så der er bedre og mere overskuelige adgangsforhold. 
Helhedsplanen for Tryghedsrenoveringen er udarbej-
det efter en stor inddragelsesproces og er vedtaget af 
beboerne på et afdelingsmøde i 2016.

Imens man var i gang med Tryghedsrenoveringen i 
2018, vedtog Folketinget Lov om Parallelsamfund, 
som betyder, at hårde ghettoområder skal reducere 
andelen af almene familieboliger til 40 %. Bispehaven 
er et hårdt ghettoområde, fordi der er mange beboere 
uden for arbejdsmarkedet, og mange beboere fra ikke-
vestlige lande. Omdannelsen sker ved at rive almene 
boliger ned og bygge nye private boliger og erhvervs-
byggeri, og dette arbejde skal beskrives i en fælles 
Udviklingsplan, som laves af Østjysk Bolig sammen 
med Aarhus Kommune. Den fælles Udviklingsplan blev 
indsendt til ministeriet i 2019 og godkendt.

Den godkendte Udviklingsplan skal udmøntes i en ny 
helhedsplan for Bispehaven. Det er endnu en ansøg-
ning til Landsbyggefonden om støtte til de konkrete 
tiltag i Udviklingsplanen, der omfatter Bispehaven: 
genhusning, nedrivninger, renovering af udearealer 
og lejligheder samt etablering af en idræts- og kultur-
facilitet. Beboerne vil blive inddraget i processen, og 
helhedsplanen skal til afstemning på et afdelingsmøde.

Parallelt med helhedsplanen arbejdes der på en 
samlet strategisk Udviklingsplan for bydelen, som 
omhandler dels selve Bispehaven, men som også 
arbejder med området ud mod Viborgvej, Ellekær og 
Ryhavevej. Det er denne strategiske Udviklingsplan, 
som borgermødet handler om. Den strategiske Udvik-
lingsplan skal godkendes i Byrådet og i Østjysk Boligs 
organisationsbestyrelse, når den er færdig.

Den 15. marts blev der på Teams afholdt borger-
møde om Udviklingsplanen for Bispehaven og 
de omkringliggende områder. Over 150 borgere 
deltog og fik information om planen og mulighed 
for at stille spørgsmål.
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Grunden ved vandtårnet, hvor der skal bygges erhverv, var en af 
de ting, der blev talt om på mødet.

Find oplæg, spørgsmål 

og svar fra mødet her:  

https://deltag.aarhus.dk/ho 

ering/kom-med-dine-input-til-

udviklingsplanen-bispehaven
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VORES BLAD — OKTOBER 2018 TEMA

CORONA ER HER STADIG

Som du formentlig har bemærket, så har coronarestrik-
tioner i Danmark fejret sin 1-års fødselsdag, men de 
er her stadig – og lige pt. er de her i en ret streng grad. 
Også i Østjysk Bolig, hvor de fortsat præger hverda-
gen – både i administrationen men også i driften og 
dermed også ude hos jer beboere.

De medarbejdere, der har mulighed for det, arbej-
der pt. hjemmefra så meget som muligt. Det vil sige 
medarbejdere i administrationen og de boligsociale 
medarbejdere. Driftsmedarbejderne arbejder efter en 
prioriteringsliste, hvor alle ikke-akutte indendørs opga-
ver må vente, til restriktionerne løsnes igen.

Der er ikke åbent for personlig henvendelse i hverken 

Driftscenteret eller administrationen, så hvis I beboere 
skal have fat i enten en driftstekniker eller en udlejnings-
medarbejder for eksempel, så foregår det via telefon 
eller mail. Selvom det selvfølgelig giver nogle begræns-
ninger, så oplever vi, at det trods alt fungerer udemærket 
på denne måde. Men vi er jo også alle sammen efter-
hånden vant til det.

Også jeres fælleshuse, aktivitetslokaler og lignende ude 
i afdelingerne er fortsat lukket ned for udlejning til private 
fester og den slags aktiviteter. 

Vi håber meget på, at alting ganske snart – med både 
sommerens og flere vacciners komme – ser lysere ud, så 
vi også kan vende tilbage til vores almindelige hverdag 
og til en hverdag uden så mange restriktioner.

Vibeke Thiim Harder
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HVAD BETYDER DET?
 
  REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Flere gange på temasiderne om fusion 
nævnes det, at den endelige beslut-
ning om en fusion skal træffes på et re-
præsentantskabsmøde. Men hvad sker 
der egentlig på sådan et møde? Hvem 
er repræsentantskabet, hvor tit mødes 
de, og hvad bestemmer de egentlig?

Repræsentantskabet er en boligorgani-
sations øverste myndighed. Beboernes 
selvstyre betyder blandt andet, at hver 
afdeling vælger medlemmer til Østjysk 
Boligs repræsentantskab. 

Antallet af repræsentanter fra hver 
enkelt afdelingsbestyrelse afhænger 
af, hvor mange boliger afdelingen har. 
Herudover er organisationsbestyrel-
sens medlemmer en del af repræsen-
tantskabet.

Der afholdes normalt ordinære repræ-

sentantskabsmøder to gange årligt – et 
i foråret (maj) og et i efteråret (okto-
ber). Sidste år var det dog anderledes 
på grund af corona. 

På de ordinære møder godkender 
repræsentantskabet afdelingernes 
regnskaber og træffer vigtige beslut-
ninger for boligorganisationen. Det kan 
for eksempel handle om målsætninger, 
vedtægtsændringer og lignende.

Herudover vælger repræsentantskabet 
på efterårsmødet de medlemmer, som 
skal sidde i Østjysk Boligs organisati-
onsbestyrelse.

Nogle gange kan det være nødvendigt 
at afholde et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde. Det vil for eksempel 
være tilfældet, når der skal stemmes 
om en fusion. Ifølge lovgivningen er 

det boligorganisationernes øverste 
myndighed, der skal træffe den beslut-
ning. 

Når det kommer til en afstemning 
om en fusion, er reglerne beskrevet i 
Østjysk Boligs vedtægter. På det eks-
traordinære repræsentantskabsmøde, 
der skal afholdes til august, skal 2/3 af 
repræsentantskabet være mødt frem. 
Derudover skal 2/3 af de fremmødte 
stemme JA til en fusion, for at den kan 
vedtages. Er mindre end 2/3 mødt frem 
men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
for en fusion, afholdes der et nyt møde 
inden to uger, og på det møde kan for-
slaget – uanset antallet af fremmødte 
– vedtages, hvis 2/3 stemmer for.

 
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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Tina Axelsen, informationschef i Århus Omegn

MØD LEIF JENSEN – DIREKTØR  
I ÅRHUS OMEGN

Denne gang portrætterer Vores 
Blad en person, som først for 
nylig er kommet ”på banen” 
i Østjysk Bolig. Hans navn er 
Leif Jensen, og sammen med 
Østjysk Boligs organisationsbe-
styrelsesformand, Katja Hillers, 
arbejder han for at vende alle 
sten i en mulig fusion mellem 
Østjysk Bolig og Århus Omegn, 
hvor han er direktør.

taget på et velbelyst grundlag. Og 
et solidt samarbejde med beboere, 
rådgivere og entreprenører bragte 
omdannelsen i mål og gjorde Rosen-
høj til danmarksmester i renovering.
 
– Det er dog ikke et mål i sig selv at 
vinde priser; det er processen og 
samarbejdet med beboerne, der tæl-
ler, siger Leif.
 
På samme måde, som det tætte 
samspil med beboerne i Rosenhøj 
var afgørende, er det fortsat åben-
hed og dialog, der er fundamentet i 
denne afdækning af mulighederne 
for en fusion mellem Østjysk Bolig og 
Århus Omegn. 
 

Leif Jensen har aldrig været bange 
for udfordringer. Tværtimod er det 
udfordringer og udviklingsmulighe-
der, der giver ham lysten til at gå på 
arbejde.  

– Jeg har altid været fortaler for, at 
vi ikke skal gøre som vi plejer, for 
så risikerer vi at gå i stå og misse 
oplagte fordele for vores boligorga-
nisation, siger han.
 
Leif har stået og står i spidsen for 
markante almene projekter, der 
har givet genlyd også uden for den 
almene verden. Da beboerne i Ro-
senhøj i 2011 stemte ja til en omfat-
tende fysisk helhedsplan, var en del 
af succesen, at beslutningen blev 

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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Leif Jensen er uddannet fra Handelshøjskolen i Aarhus og har arbejdet som direktør i Århus Omegn 
siden år 2000. 

Leif har tidligere arbejdet som forretningsfører i Ebeltoft Boligselskab, og han har derudover arbejdet i 
Aarhus Amt og Aarhus Kommune.

Leif er 65 år og gift med Katti. De har i mange år boet i Søften, men har netop solgt deres hus for at 
rykke teltpælene til Risskov Brynet.

– Det ligger mig meget på sinde, at 
beboere, beboerdemokrater og medar-
bejdere er klar over, hvorfor vi i Århus 
Omegn ser en fusion med Østjysk Bolig 
som en win-win-situation. Det er frem-
tidsperspektiverne ved at være en større 
boligorganisation og de deraf følgende 
muligheder, der er afgørende for Århus 
Omegn, siger Leif. 

– Derfor har jeg også i denne første 
fase inviteret vores afdelingsbestyrelser 
til møde om den mulige fusion – og det 

MERE OM LEIF:

samme tilbud giver Katja Hillers og jeg 
afdelingsbestyrelserne i Østjysk Bolig. 
Heldigvis har mange afdelingsbestyrel-
ser takket ja til snakken, også selv om 
det ikke er optimalt med onlinemøder 
på Teams, fortæller Leif.
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OPSLAGSTAVLEN

ADVOKAT- OG REVISORUNDERSØGELSEN 
 
Som beskrevet i seneste nummer af Vores Blad, så 
er der i øjeblikket en advokat- og revisorundersøgel-
se af Østjysk Bolig i gang, efter at organisationens 
direktør i oktober blev bortvist på grund af mistanke 
om misbrug af Østjysk Boligs penge til private formål.

Resultatet af undersøgelsen forventes at være klar i 
uge 14, hvor der vil komme brev ud til alle beboere. 

LÆS MERE OM ÅRHUS OMEGN 

Hvis du gerne vil være endnu klogere på Århus Omegn, så kan du læse mere om dem på deres hjemmeside, som du 
finder på www.aarhusomegn.dk. Her kan du blandt andet også finde deres beboerblad, hvori de også skriver om den 
mulige fusion. Beboerbladet finder du her: https://www.aarhusomegn.dk/info/beboerblade.aspx – eller ved at søge på 
'beboerblad' i søgefunktionen.
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BRAND PÅ VESTERGADE 
 
Mandag den 1. marts opstod der brand i en lejlighed 
i Østjysk Boligs ungdomsboligafdeling på Vestergade 
midt i Aarhus (Afdeling 23 – City). 

Der bor 96 lejere i bygningen på Vestergade, og de, 
der var hjemme, kom hurtigt ud af bygningen.

Heldigvis gik selve branden kun ud over ét lejemål. 
Enkelte lejemål rundt om tog også skade, blandt 
andet af slukningsvand, og beboerne i de lejligheder 
måtte genhuses, indtil deres lejligheder igen var klar 
til brug.

MARIANE TOFT-DALLGAARD ER NY MIDLERTIDIG 
DIREKTØR I ØSTJYSK BOLIG 

Østjysk Boligs organisationsbestyrelse har i sam-
arbejde med Lejerbo, som jo pt. er Østjysk Boligs 
forretningsfører, besluttet at foretage et vagtskifte mel-
lem Torben Krogh og Mariane Toft-Dallgaard, efter at 
Østjysk Bolig har valgt at indlede en mulig fusion med 
Århus Omegn. 

Mariane Toft-Dallgaard er til daglig forretningsfører i 
Lejerbos Holbæk-regionskontor.



ØSTJYSK BOLIG ØNSKER 
ALLE BEBOERE EN  
RIGTIG GOD PÅSKE
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