
Kære beboer

Da du bor i en af de tre høje blokke (A1, A2, A3), der efter planen skal rives ned til forår/sommer
2022, er din genhusningsperiode gået i gang fra januar 2021. Vi er gået i gang med at tage kontakt 
til jer beboere med henblik på at aftale et personligt møde med genhusningskonsulenterne, men det 
kommer til at tage noget tid, før vi har fået kontakt til alle. 

Vi har skrevet dette brev, som en forberedelse til samtalen. Det er en nemlig en god idé, hvis du for-
bereder dig til samtalen og overvejer hvad dine ønsker og behov er for din nye bolig. 

For at hjælpe dig lidt på vej, anbefaler vi, at du tænker over disse spørgsmål: 

Til samtalen, som varer ca. 1 time, vil du få besøg af to genhusningskonsulenter, der møder op med 
visir og håndsprit. Vi tager de forholdsregler, der skal til, så alle kan føle sig trygge i forhold til Coro-
na. Til samtalen vil du få en genhusningsmappe, der indeholder diverse materiale om genhusningen, 
og en samtykkeerklæring, som du skal underskrive. Det kan være en god idé at have en ven eller et 
familiemedlem med til samtalen, som du kan tale med om alle de ting, der skal tages stilling til. Det 
kan også være, at du har svært ved det danske sprog og har brug for hjælp til at forstå det, der bliver 
snakket om.

Vi glæder os til at møde dig og drøfte dine genhusningsønsker sammen med dig, og husk, du er altid 
velkommen til at kontakte os. Vi ønsker, at du får den bedst mulige genhusning, og at du får en ny 
bolig, som du bliver glad for. 

Mange hilsner Genhusningsteamet
Ene, Inger og Trine

BEBOERSAMTALE  - Hvordan kan du forberede dig?

Marts 2021

KONTAKT:

Mødestedet åbner igen
den 7. april 16-18. 

Vi er udenfor og adressen er Hasle 
Centervej 163P 

Du er også velkommen til at ringe til 
beboertelefonen på 28 44 79 60. 

Tager vi ikke telefonens, så send en 
sms og vi ringer dig op.

Du kan også skrive en mail til 
beboermail@ojba.dk

Ene på besøg 
hjemme hos en 

beboer

Vil du helst blive boende i Bispehaven eller ønsker du at flytte til et andet sted? 
(vi kan dog ikke garantere en bolig, der hvor du ønsker, da der skal være en ledig bolig)

Hvad er vigtigt for dig i en ny bolig?

Har du overblik over din økonomi? (månedlig indtægt, husleje og gæld)

Har du brug for at tage en pårørende med til samtalen? 


