Bispehavens fremtid
Beboerinformation - den 8. oktober 2021

Kære beboere
Vi håber at se mange af jer til informationsmøde om helhedsplanen tirsdag
den 12. oktober på Scandic.
I denne folder kan du læse lidt om
fremtidsplanerne for Bispehaven og få
en forsmag på, hvad vi skal tale om på
informationsmødet.
På gensyn
Østjysk Bolig

Mød op
og vær med,
når vi inviterer
til dialog om udviklings- og helhedsplanen for
Bispehaven

Informationsmøde om helhedsplanen
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00 på Hotel Scandic

Mød op. Vær med!
Efter et langt forløb er planerne for Bispehavens fremtid nu tæt på at være godkendt af
Aarhus Byråd og Landsbyggefonden. Vi kan
derfor invitere alle beboere i Bispehaven til
en dialog om planernes indhold.
Der er tale om en overordnet udviklingsplan
og en konkret helhedsplan. Og selv om udviklingsplanen er politisk bestemt af Aarhus
Kommune, så skal beboerne involveres og
godkende helhedsplanen.
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I denne folder finder du et kort sammendrag
af udviklings- og helhedsplanen – så du kan
få et overblik over planernes indhold og den
beboerproces, som nu er sat i gang.

På informationsmødet – den 12. oktober – vil
vi fortælle mere om planerne, og om, hvad
de betyder for Bispehavens og din fremtid.
På mødet kan du også høre mere om, hvordan vi hjælper med genhusningen af de beboere, som bor i blokke, der er udpeget til
nedrivning.

Med venlig hilsen
Østjysk Bolig

I denne folder, og på informationsmødet den
12. oktober, kan du få mere information om:
Hvorfor flere planer? 							Side 3
Folketinget har bestemt, at Bispehaven skal forandres.
Udviklingsplanen sætter rammerne. Helhedsplanen viser, hvad der skal laves.

Hvad skal vi stemme om? 						

Side 4

Udviklingsplanen sætter rammerne 				

Side 5

Helhedsplanen er delt i to faser					

Side 7

Alle får hjælp til genhusning 					

Side 10

Hvorfor skal beboerne stemme? Og hvad sker der, hvis de siger nej?
Vi prøver at forklare, hvad afstemningen handler om.

Udviklingsplanen er politisk bestemt og sætter rammerne for Bispehavens fremtid.
Visionen er at skabe en helt ny bydel: Hasselhøj.

Første fase indeholder alle de nødvendige arbejder for at leve op til udviklingsplanen.
Læs mere om alt det, der skal ske i Bispehaven.

Beboere, som bor i en bolig, der er udpeget til nedrivning, får hjælp til at finde ny bolig.
Vi har talt med genhusningskonsulenterne.
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Hvorfor flere planer?
Helhedsplanen
Helhedsplan
Planen med de konkrete

Bispehavens fremtid

forandringer og tiltag i Bispehaven.

Skal godkendes i 2021

Den nye bydel Hasselhøj
Udviklings- og helhedsplan smel-

Udviklingsplanen

ter sammen og beskriver, hvordan
Bispehaven skal udvikle sig frem
mod 2030 som en del af den nye

Den strategiske udviklingsplan

bydel, vi kalder Hasselhøj.

Vision og de overordnede rammer
for hele området.

Igangsat i 2019 – godkendes i 2021

Den lovpligtige udviklingsplan
Anviser, hvordan Bispehaven i 2030 kan leve op til
ghettoloven. Bl.a. hvilke blokke, der skal nedrives.

Østjysk Bolig og Aarhus Kommune blev i forbindelse med vedtagelsen af Lov om Parallelsamfund (ghettoloven) tilbage i 2018 pålagt at udarbejde en udviklingsplan for Bispehaven.
Den lovpligtige udviklingsplan blev principgodkendt i 2019 af Ministeriet og er efterfølgende
blevet til en mere detaljeret ’strategisk udviklingsplan’, der er lavet i samarbejde med Aarhus
Kommune. I den strategiske udviklingsplan er de
overordnede rammer for store dele af Hasle-området lagt fast. Og på baggrund af den, er der nu
lavet en helhedsplan for Bispehaven.

Introduktion

Pålagt i 2018 – godkendt i 2019

Derfor har Østjysk Bolig arbejdet for, at udviklings- og helhedsplanen indeholder andre tiltag end nedrivning. For eksempel opførelse af
et kultur- og idrætsmødested og opførelse af
erhvervsbyggeri på Vandtårnsgrunden. På den
måde er antallet af boliger, der skal nedrives, begrænset mest muligt.
Det ændrer dog ikke ved, at det fortsat er nødvendigt at nedrive tre høje blokke (A1, A2 og A3)
og tre lave blokke (B6, B7 og B8).

Hovedkravet til planerne var og er, at antallet af
almene familieboliger i Bispehaven skal nedbringes til 40 procent inden 2030.
Østjysk Bolig har fra begyndelsen været imod
nedrivninger. Vi synes ikke, det er den rigtige
løsning på de udfordringer, der er i Bispehaven,
og så vi er kede af, at mere end 300 familier/
husstande mod deres vilje er nødt til at flytte fra
deres hjem.

3

Hvad skal vi stemme om?
Ministeriet har bestemt, at helhedsplanen skal til
afstemning blandt beboerne i afdelingen. Også
selv om de overordnede rammer (udviklingsplanen) ikke kan ændres.

Hvad sker der, hvis
vi stemmer
Ja eller Nej

Afstemningen kommer til at ske på et ekstraordinært afdelingsmøde her i efteråret, og stemmer
beboerne ja til planen, vil arbejdet fortsætte som
beskrevet her i magasinet.
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Da de sidste detaljer i både udviklings- og helhedsplan endnu ikke er endelig godkendt af Aarhus Kommune, er tidspunktet for afstemningen
ikke fastlagt endnu.
Vi forventer dog ingen væsentlige ændringer i
planerne, og vi har derfor valgt at invitere til informationsmødet den 12. oktober. Her skal der
IKKE stemmes om planerne.

Afstemningen går
videre til Repræsentantskabet i
Østjysk Bolig

- Arbejdet med Helhedsplanen opstartes.
- Helhedsplanens fase
2 om indvendinge renoveringer opstartes
gennem beboerinddragelse.

- Ministeriet overtager Bispehaven og
KAN rive yderligere
boliger ned.
- Helhedsplanen og
de indvendige renoveringer iværksættes
ikke.

Hvad sker der, hvis beboerne
stemmer nej til helhedsplanen?
Hvis afdelingen stemmer NEJ
til helhedsplanen, har Østjysk
Boligs Repræsentantskab mulighed for at bruge call-in bestemmelsen i almenboliglovens
§ 37, stk. 4. Bestemmelsen giver Repræsentantskabet ret til
at beslutte, at helhedsplanen
skal gennemføres, selv om beboerne i afdelingen har stemt
nej. Hvis Repræsentantskabet
stemmer JA, vil arbejdet fortsætte som beskrevet.
Hvis både beboerne i afdelingen OG Repræsentantskabet
stemmer NEJ til helhedsplanen,
opstår der en ny situation.
Ved et NEJ bortfalder de af-
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taler, der er indgået med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden, og Østjysk Bolig
(og dermed også beboerne)
vil herefter have endnu mindre
indflydelse på, hvad der kommer til at ske med området. Det
vil herefter være op til Aarhus
Kommune og Boligministeriet
at afgøre, hvad der skal ske.
Ved et NEJ har Boligministeriet
ifølge ghettoloven mulighed for
at give boligforeningen påbud
om at afvikle området. En afviklingsplan kan give mulighed
for bevarelse eller nybyggeri af
almene boliger, dog sådan, at
almene boliger højst må udgøre 25% af den boligmasse, der

er tilladt efter lokalplanen. Altså væsentlig færre boliger end
i dag.
Østjysk Bolig har hele tiden
været modstander af planerne om nedrivning. Inden for de
rammer, som ghettoloven giver
os, har vi derfor kæmpet for at
mindske antallet af nedrivninger. Resultatet – den helhedsplan, der skal senere på efteråret skal stemmes om – er efter
vores bedste overbevisning en
så god løsning som muligt for
beboerne i Bispehaven. Og under alle omstændigheder en
væsentligt bedre løsning end
en afviklingsplan.

Kort om udviklingsplanen
Vi skal udvikle Hasselhøj – det nye navn for hele bydelen

Visionen er at skabe en bynær bydel med flere kvarterer og med mulighed for et godt og trygt
hverdagsliv.

Boliggaden (forlængelse af
Hasle Centervej) bliver en ny,
stille gade der samler Bispehaven.

Den grønne kile, som binder
Hasle sammen på tværs, bliver
opgraderet og der kommer nye
lege- og opholdsmuligheder.

Her vokser børn op i et trygt miljø, og alle har
forudsætningerne for at skabe sig et godt liv. Boligområderne er naturligt integreret i bydelen og
danner et familievenligt lokalområde med stærke
fællesskaber.
Bispehaven er en del af det nye Hasselhøj, og
herunder kan man se, hvilken betydning visionen
vil have på Bispehavens matrikel.

Vandtårnsgrunden sælges til
erhvervsbyggeri. Overskuddet
bruges til renoveringer.

Centergrunden sælges til nye
private boliger. Overskuddet
bruges til renoveringer.

Udviklingsplanen

Visionen for det nye Hasselhøj er ambitiøs: I
2030 dækker Hasselhøj over Hasle Torv, over Bispehaven og videre til Ellekær. Hasselhøj kommer til at bestå af et bredt udvalg af forskellige
gode boliger, velfungerende skoler, dagtilbud
og idrætstilbud. Der vil være et bredt udvalg af
indkøbsmuligheder og en attraktiv beliggenhed
tæt på natur, god infrastruktur og en umiddelbar
nærhed til bylivet i Aarhus midtby.

-

Der bygges et nyt levende
mødested for kultur og idræt.

Ny stor legeplads og stiforbindelse samler området øst
for det nye fælleshus.
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Tidsplan for udviklingsplanen
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Helhedsplan delt i to faser
Renovering af boliger - men ikke for enhver pris

Det er aftalt med Landsbyggefonden og Aarhus
Kommune, at helhedsplanens fase 1 ikke udløser
generelle huslejestigninger.
Det er først i fase 2, at vi skal beslutte, hvad der
skal ske inde i boligerne i Bispehaven. For eksempel, om der laves ny og bedre ventilation, nye
badeværelser eller lignende. Når det ikke er lagt
fast, hvad der skal ske i de enkelte boliger endnu,
skyldes det først og fremmest, at renoveringen
af boligerne ikke må blive så dyr, at folk ikke har
råd til at blive boende efter renoveringen. Og de
fleste af de arbejder, der (eventuelt) skal laves
inde i boligerne, kan ikke få støtte fra Landsbyg-

gefonden. De skal betales via en huslejestigning.
Vi har indgået en aftale med Landsbyggefonden
om, at overskuddet fra salg af Centergrunden
(arealet, hvor blokke skal nedrives) og Vandtårnsgrunden skal gå til indvendig renovering af
boligerne i Bispehaven. På den måde kan huslejestigningerne begrænses. Men da vi endnu ikke
kender overskuddet fra disse grundsalg, bliver vi
nødt til at vente med at lægge os fast på, hvad
der skal ske inde i boligerne.
Beboerne skal være med til at beslutte, hvordan
boligerne skal renoveres. Hvad skal prioriteres, og
hvor stor en huslejestigning kan området bære?

Helhedsplanen

Helhedsplanens fase 1 indeholder alle de nødvendige forandringer, der skal laves for at
leve op til udviklingsplanens rammer. Det vil
blandt andet sige nedrivning af seks blokke
og udgifterne til genhusning. Fase 1 introducerer også nogle nye boligtyper til Bispehaven. På side 8-9 kan du læse mere om fase 1.

Afdelingsbestyrelsen, som også udgør byggeudvalget i Bispehaven, bidrager løbende, men efter
godkendelse af helhedsplanen vil der også blive
inviteret bredere, så flere beboere kan bidrage til
planerne. Det betyder også, at der skal stemmes
om helhedsplanens fase 2 på et senere tidspunkt.

Afdelingsbestyrelsen deltager i byggeudvalgsmøder
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Helhedsplanens fase 1
Helhedsplanens fase 1 indeholder også en lang
række konkrete tiltag, som vi præsenterer her på
siden i punktform. Først og fremmest indebærer
helhedsplanen, at de høje blokke A1, A2 og A3 og
de lave blokke B6, B7 og B8 skal nedrives. Derudover omdannes et mindre antal boliger i størrelse og indretning. Opgange og udvalgte aktivitetslokaler renoveres, og der skabes flere gode
forandringer i vores udeområder.
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Helhedsplanens fase 1 er finansieret med støtte fra Landsbyggefonden og vil derfor ikke betyde en generel huslejestigning. Dog vil husle-

jen stige for boliger, der tilføres nye kvaliteter
og større brugsværdi – eksempelvis boliger, der
omdannes til tilgængelighedsboliger, eller toetagersboliger, der får egen have, da de gennemgår en omfattende indvendig renovering.
På informationsmødet den 12. oktober bliver
planen præsenteret yderligere, og du kan stille
spørgsmål til planens indhold. Beslutningen om,
hvad der skal ske inde i boligerne (fase 2), skal
først træffes efter en række workshops med beboerne og når vi kender overskuddet fra grundsalget (se også side 7).

Forandringer omkring boligerne
Når det gælder de udendørs forandringer, kan man forenklet sige, at helhedsplanen fortsætter, hvor tryghedsrenoveringen slap. De mange gode forandringer imellem blokkene kan nu få
det sidste løft, så endnu flere vil bruge gårdrummene til leg, hygge og fællesskab.

De nye gårdrum skal gøres endnu bedre
Der kommer nye og flere opholds- og legemuligheder, og beplantningen forbedres og forstærkes. Der bliver opsat pullerter, så uhensigtsmæssig parkering og kørsel stopper, så gårdrummene bliver
endnu tryggere at færdes i.
Efter renoveringen vil der være:
• Legemuligheder i alle gårdrum
• Flere opholdsmuligheder, fx terrasser med borde/bænkesæt
• Flere cykelskure
• Beplantning i bede tæt på facaderne
• Ny græsarmering
• Flere større træer

Renovering af aktivitetslokaler
Der er brug for tidssvarende og fleksible aktivitetslokaler til
forskellige typer af aktiviteter beboerne imellem.
Det er en del af helhedsplanen, at udvalgte aktivitetslokaler skal renoveres, så de kan
bruges af alle beboere og danne ramme om nye fællesskaber. Der, hvor aktivitetslokalerne renoveres, bliver der anlagt gode opholdsmuligheder udenfor, så man kan se, at
der er liv og at man er velkommen.
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Vi ser hinanden - lyse og trygge opgange
I forbindelse med tryghedsrenoveringen blev vores indgangspartier forandret.
Nu kommer turen til ankomstrummene og trappeopgangene i alle blokke.
Efter renoveringen vil:
• Alle vægge, værn og elevatorer være malet.
• Trin og repos på trapperne få ny belægning.
• Der være varierende farve- og materialevalg imellem opgangene. Målet er at skabe variation, tryghed
og tilhørsforhold.
• De udendørs fliser i indgangspartiet blive skiftet til et naturligt indendørsmateriale, der byder velkommen hjem.
• Der komme kommunikationsskærme i opgangen, og ny belysning vil øge trygheden.
• Der i de lave blokke blive lavet gennemlyste opgange, ligesom der er nu ved de høje blokke.

Nye boligtyper - mere variation
Helhedsplanen

Der vil som en del af helhedsplanen også blive lavet om på nogle af boligerne.
Nye lejlighedstyper skaber større variation – og mere liv, åbenhed og tryghed.
Den endelige placering ligger ikke fast, men der vil efter renoveringen være:
•
•
•
•
•
•

Lejligheder i stueplan med egen altan og/eller trappenedgang.
Lejligheder, der får en fritlagt altan og nyt køkken.
Gavl-lejligheder, der får en ny vinduesåbning (altan, vindue eller karnap).
Lejligheder, der omdannes til boliger i to etager med egen have og udgang.
Renoverede rækkehuse i D1 (pga. terræn).
Nyindrettede tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang, som gør det muligt at blive
boende i Bispehaven – også hvis man bliver gangbesværet eller kørestolsbruger.

Høj kvalitet i materialer og bæredygtig
genanvendelse
Det er aftalt, at der skal være et stort fokus på gode og holdbare materialer og beplantning, når helhedsplanen skal gennemføres. Samtidig
skal der også tages et stort hensyn til bæredygtighed, og hvor det er
muligt, skal materialer genanvendelse.
Det er i øvrigt også en af forklaringerne på, at alle boliger skal synes, når folk flytter fra nedrivningsblokkene, selv om det umiddelbart kan lyde overflødigt. Men eksempelvis hårde hvidevarer
og blandingsbatterier skal genbruges. Så beboere, der skal genhuses, skal aflevere disse ting i en
stand, så andre kan bruge dem senere.
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Alle får hjælp til genhusning
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Hvis du bor i en af de seks blokke, der er udpeget til nedrivning, bliver
du kontaktet direkte af genhusningsteamet. Alle beboere i de tre høje
blokke har på nuværende tidspunkt fået tilbudt en personlig samtale.

Genhusningsteamet består af
tre medarbejdere Ene, Trine og
Julie (her er det Ene og Trine, der
er fanget på vej til en genhusningssamtale med en familie.)

Nedrivningen af i alt seks blokke er den største
fysiske forandring i området. Samtidig har nedrivningen store konsekvenser for de berørte beboere. Først og fremmest fordi, de bliver tvunget til at
flytte fra deres hjem. Østjysk Bolig gør alt for at
hjælpe de berørte beboere indenfor de rammer,
der er mulige. Vigtigst er det, at vi kan tale sammen om tingene.
Selv om der endnu er noget tid til, at de første blokke skal nedrives, så er det en stor fordel allerede
nu at få et møde med genhusningsteamet. Genhusningssamtalerne foregår næsten altid i beboernes eget hjem og ofte over en kop kaffe eller te.
– De fleste siger ja tak til at få besøg. Men vi kan
naturligvis også holde mødet et andet sted, hvis
det passer bedre. Det vigtigste er, at vi får en god
dialog, og at vi kan tale om de individuelle bekymringer og behov hos den enkelte familie el-

10

ler beboer, fortæller genhusningskonsulenterne.
I forbindelse med samtalen får familien dels et
inspirationskatalog over genhusningsmuligheder i Østjysk Bolig og resten af Aarhus og dels
en flyttemappe med forskelligt relevant materiale.
– Selvom der naturligvis er beboere, som synes,
nedrivningen og hele udviklingsplanen er uretfærdig, så bliver vi taget godt i mod. Og det har
været nogle gode snakke, vi har haft. De fleste er
bekymrede for, om vi nu også kan nå at finde en
bolig, der svarer til deres behov og ønsker, og her
hjælper det, at vi kan sidde sammen og fortælle
om de muligheder, vi har for at hjælpe, fortæller
de tre.

Genhusningsteamet er med til informationsmødet den 12. oktober, hvor de vil fortælle mere om
deres hjælp til beboere, der skal genhuses.

Hvorfor står flere lejligheder
allerede tomme?
Genhusningsteamet kan først hjælpe med en genhusningsbolig, når helhedsplanen er godkendt.
Først på det tidspunkt kan beboerne fra Bispehaven komme på den særlige genhusningsventeliste,
der er lavet sammen med alle almene boligorganisationer i Aarhus.
Siden januar 2021 har beboere i de høje blokke imidlertid haft mulighed for at få flyttehjælp, hvis de
selv har fundet en anden bolig. Og det er der cirka 100 beboere, der allerede har gjort.

Vil du flytte ud i byen?
Hvis du og din familie ønsker
en ny bolig et andet sted i Aarhus, kan genhusningskonsulenterne hjælpe med en kontakt
til Helle Dybdal Jensen. Helle
er bydelsguide og kan hjælpe
beboere med at blive afklaret,
vise rundt i boligområder og
lære stederne at kende.

Du kan få flyttehjælp

Genhusning

Når du skal flytte, kan du få
flyttehjælp. Flyttehjælpen indeholder lån af flyttekasser, og
at flyttefolk flytter dit indbo til
din nye adresse. Du skal som
udgangspunkt selv pakke dine
ting. Har du særlige behov, så
tag en snak med genhusningsteamet.

Få mere information om genhusning
Skal du genhuses og har du stadig spørgsmål, så skal du endelig kontakte genhusningsteamet. De kan
træffes på telefon eller mail.
Bor du i en af de lave blokke, der efter planen skal rives ned, bliver du kontaktet i starten af det nye
år. Her vil du få mere information om genhusningsforløbet og have mulighed for at aftale et tidspunkt
til en samtale. Du kan også møde genhusningskonsulenterne i Infocenteret på Hasle Centervej 219 i
gavlen.
Infocenteret er åbent:
Mandage i lige uger fra kl. 16-18
Tirsdage i alle uger fra kl. 10-12
Onsdage i ulige uger fra kl. 16-18 (fokus på genhusning)
Trine Blicher Folmer				

28 44 79 60 			

beboermail@ojba.dk

Ene Fruergaard 					28 45 69 86 				enf@ojba.dk
Julie Volder 						26 79 96 89 				juv@ojba.dk
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Kom og hør mere!
Tag dette blad med til informationsmødet, hvor du kan høre
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mere om helhedsplanen, og hvad den betyder for dig.

Informationsmøde om helhedsplanen
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 på Hotel Scandic, Rytoften 3

