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Kære beboere i blok A1, A2 og A3 og B6, B7 og B8

Sommeren er godt i gang, og inden vi lukker computerne helt ned og holder lidt fri, vil vi lige give jer 
en kort status på genhusningsopgaven.

Vi har pt. afholdt ca. 80 samtaler med beboere, der bor i A1, A2 og A3, som jo er planlagt til nedriv-
ning først. Derudover har vi været i kontakt med næsten alle andre beboere i de tre høje blokke i for-
hold til at planlægge samtaler efter ferien. Er du ikke blevet kontaktet, er det fordi, vi ikke har kunnet 
få fat på dig. I så fald må du meget gerne ringe til en af os genhusningskonsulenter. Vi vil også gerne 
sige tak for den venlighed og åbenhed, vi møder i de hjem, vi har besøgt.

Flytninger
Vi har fortsat ikke opsagt nogle beboere, men vi har efterhånden hjulpet en del godt videre. Ca. 100 
beboere fra de i alt 310 boliger, der er planlagt til nedrivning, er enten allerede fraflyttede, har opsagt 
deres bolig og er på vej videre, eller bor på midlertidige kontrakter. Beboere på midlertidige kontrak-
ter har vi ikke genhusningspligt overfor. 

Genhusningsperioder
Beboere i A1, A2 og A3 har kunnet modtage flyttehjælp (udlån af flyttekasser og hjælp til flytning af 
flyttemand/-bil) siden januar 2021, hvor deres genhusningsperiode startede, og det har mange gjort 
brug af. En del har selv fundet en ny bolig ved hjælp af AARHUSbolig.dk. 

Genhusningsperioden for de lave blokke, der er planlagt til nedrivning senere (B6, B7 og B8), forven-
tes at starte til januar 2022. Det er også der, vi starter på at kontakte beboerne her i forhold til at få 
afholdt beboersamtaler.

Oprettelse af genhusningsventelister
På et tidspunkt skal der afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor en helhedsplan for området 
skal til afstemning. I vil modtage mere information fra Østjysk Boligs Udviklingsafdeling, når datoen 
er fastlagt. Det bliver formentlig i løbet af efteråret. Først når der er stemt ja til helhedsplanen – som 
indeholder meget mere end nedrivningerne; det er en plan for en stor bid af Hasle – kan vi oprette 
genhusningsventelister, og den egentlige genhusning kan gå i gang. Det er også først herefter, vi vil 
kunne opsige beboere. Det vil blive gjort i god tid og ikke uden, man er blevet kontaktet først. 

Sommerferie
Mødestedet holder sommerlukket, men det åbner igen onsdag 18. august kl. 16-18. I Mødestedet 
kan du få en snak med genhusningskonsulenten eller med Helle, der er bydelsguide. Hun kan hjæl-
pe dig med at se på, hvilke bydele der kunne være noget for dig. Hen over sommeren kan du også 
møde Helle i Trivselshuset, hvor hun kan hjælpe dig med AARHUSbolig.dk. Helle er at træffe onsda-
ge og torsdage kl. 13-15 i uge 27, 28 og 29.

Vores telefoner er helt lukket i uge 28 og 29. I ugerne 27, 30 og 31 kan du træffe en
genhusningskonsulent på beboertelefonen på tlf.nr. 28 44 79 60.
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