Referat af informationsmøde om helhedsplanen for Bispehaven,
tirsdag den 12.10.2021 på Hotel Scandic
Tilstede:
Organisationsbestyrelsen:
Palle Adamsen
Afdelingsbestyrelsen:
Alex Young Pedersen
Rasul Arslahi
Khaled Al-Jaf
Abdinasir Jama
Sonia Karshaliyska
Hadiah Kaddoura
Mohammad Murad
Frauke Hümmelink
Beboere: ca. 75

Administration mv.:
Mariane Toft-Dallgaard –
direktør
Kim Kjærgaard – udviklingschef
Bente Melgaard –
udviklingskonsulent
Oleander Kanstrup –
udviklingskonsulent
Connie Koppel – udlejningschef
Torben Brandi – driftschef
Katrine Sørensen – jurist
Vibeke Thiim Harder –
kommunikationsansvarlig (ref.)
Trine Blicher Folmer –
genhusningskonsulent
Ene Fruergaard –
genhusningskonsulent

Julie Volder –
genhusningskonsulent
Helle Dybdal – bydelsguide
Malene Lassen-Struck –
boligsocial leder
Cæcilie Olesen – boligsocial
medarbejder
Dorte Mariager – boligsocial
medarbejder
Andreas Sandberg – byggeleder
Jann Ulrich Bech – arkitekt
Andres Tue Møller –
kommunikationskonsulent
Bjarne Zetterstrøm – BL
Jørgen Dyrholm – Danske Lejere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst ved Palle Adamsen
Præsentation af afdelingsbestyrelsen i afd. 6 og deltagere fra Østjysk Bolig/Lejerbo m.fl.
Baggrund for helhedsplanen
Helhedsplanens fysiske tiltag
Økonomi
Tidsplan og inddragelse
Genhusning
Spørgsmål og svar

Bilag: PowerPoint-præsentation fra mødet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palle Adamsen, formand for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, byder velkommen. Han præsenterer en
del af de medarbejdere, der er mødt frem for at præsentere helhedsplanen og svare på beboernes
spørgsmål.
Afdelingsbestyrelsen blev præsenteret.
Sidst, beboerne var til møde, handlede det om udviklingsplanen og de nedrivninger, der fulgte med. Nu er
planen nået et skridt videre og er blevet til en helhedsplan.
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Kim Kjærgaard, udviklingschef i Østjysk Bolig, tager over og præsenterer baggrunden for udviklingsplanen
og helhedsplanen. De udspringer af den lov, der kaldes ghettoloven. Helhedsplanen er den konkrete,
fysiske udmøntning af lovgivningen og udviklingsplanen.
Arbejdet med helhedsplanen kører frem til 2030. Den er inddelt i to faser – det er kun den første fase, der
skal stemmes om i år. Senere skal der stemmes om Fase 2, der handler om indvendige renoveringer.
I arbejdet med udviklingsplanen og helhedsplanen har det været vigtigt for os at arbejde videre med de
gode ting, der var i gang med tryghedsrenoveringen. Derudover har det været vigtigt at arbejde for, at de
tiltag, der laves, ikke betyder generelle huslejestigninger for beboerne, der bliver tilbage.
Fase 1 af helhedsplanen, som der skal stemmes om i år, indeholder bl.a.:
• Nedrivning af seks blokke og de sidste garageanlæg
• Byggemodning og sikring af, at det område, der bliver revet ned i, bliver ok at bruge og færdes i,
indtil der skal bygges nyt der
• Ny kultur- og idrætsfacilitet
• Ny stor legeplads ved det nye fælleshus
• Udvidelse af mødestedet ved Oasen
• Opgradering af Den Grønne Kile
• Øget tryghed ifm. veje/stier
• Legemuligheder i alle gårdrum
• Cykelskure
• Beplantning
• Nye lyse opgange (gennemlyste i de lave blokke også)
• Nye boligtyper – mere om det her:
Bispehaven mangler flere forskellige boligtyper – bl.a. tilgængelighedsboliger til mennesker med handicap
og boliger med egen have. Når vi omdanner eksisterende boligtyper – for eksempel til
tilgængelighedsboliger – får vi mulighed for at lave indvendigt arbejde med støtte. Det er KUN i de lave
blokke, der er tænk nye boligtyper. 66 lejemål ud af de tilbageværende 561 bliver berørt af dette.
Nogle boliger vil blive delt op i to boliger, hvor den ene så laves i to etager og med egen have.
Tilgængelighedsboliger bliver niveaufri og med elevator i blokken.
I nogle blokke – høje som lave – vil der desuden være mulighed for at lave altaner i gavlene.
Så snart, vi ved, hvilke lejligheder der skal ske ændringer i, vil vi give beboerne besked.
Økonomi:
Andreas Sandberg, byggeleder, tager over og fortæller om økonomien bag planerne.
Økonomien for Fase 1 er inddelt i to dele:
1) En renoveringstøttesag: Her skal der bruges penge på nedrivning, genhusning og lejetab, og
renovering. I alt godt 424 mio. kr. Disse penge kommer hovedsageligt fra Landsbyggefonden.
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2) En del finansieret af infrastrukturmidler: Den Grønne Kile, Boliggaden og Centergrunden, indre veje
og stier, byrummet ved det nye fælleshus, Rymarken og effektbelysning. I alt 52 mio. kr. Disse
penge kommer fra Infrastrukturpuljen, som også er en del af Landsbyggefonden.
I alt er der årlige merudgifter for lige godt 1 mio. kr. for afdelingen. Dog skal det bemærkes, at
huslejestigningen kun vil ligge på de boliger, hvor der kommer renovering/forbedring indvendigt. Huslejen
stiger ikke i de boliger, hvor der ikke sker nogle ændringer.
Kim Kjærgaard giver en kort præsentation af Fase 2 – som først kommer til afstemning senere:
Fase 2 handler om indvendige renoveringer. Vi hører ofte fra beboerne, at fx køkken, bad eller ventilation
trænger til renovering.
Landsbyggefonden yder ikke støtte til denne type indvendige arbejder. Derfor skal der findes penge til
dette på andre måder. Fx overskuddet fra salget af Centergrunden og Vandtårnsgrunden. Og ellers ved
huslejestigninger, hvis der er ønske om yderligere.
Tidsplan og inddragelse:
Nedrivning af de tre høje blokke forventes påbegyndt i sidste kvartal af 2022. Inden da, i de første kvartaler
af 2022, skal de sidste beboere i de blokke genhuses. Herefter følger en lignende proces for de tre lave
blokke. Alle blokke forventes nedrevet i løbet af perioden 2022-2024. Renoveringstiltag, som er en del af
Fase 1, forventes at gå i gang fra 2023, og vil skulle sammentænkes med en Fase 2. Beboerne vil blive
involveret og inddraget i løbet af hele perioden.
Genhusning:
Trine Blicher Folmer, genhusningskonsulent, fortæller om genhusningsprocessen. Genhusningsteamet
tager gerne en dialog med beboerne om alt, hvad der er behov for at vende. De har allerede talt med langt
de fleste af de beboere, der bor i de tre høje blokke, der står til nedrivning. De er også godt i gang med at
tale med de beboere, der bor i lave blokke, der står til nedrivning. Mange har allerede selv fundet et sted at
bo – resten får hjælp til det.
Genhusningsprocessen starter med en genhusningssamtale. Samtalen kan holdes i hjemmet, eller et andet
sted, hvis beboeren hellere vil det. Man må meget gerne have nogen med til samtalen, og der kan også
tages en tolk med, hvis man har svært ved det danske sprog, for der er meget, der skal forstås.
Der findes en masse materiale – spørgsmål/svar-folder, genhusningskatalog med boliger, flyttemappe osv.
– som man kan orientere sig i. Helle Dybdal, som er bydelsguide, kan også hjælpe, hvis man gerne vil flytte
ud af Bispehaven.
Når helhedsplanen er godkendt, så kan vi gå i gang med den reelle genhusning. Dem, der er flyttet indtil nu,
har selv fundet nye hjem. Når genhusningen går i gang, får man fortrin – altså kommer foran den
almindelige venteliste.
Når man får et boligtilbud, så vil det være det bedst mulige tilbud ud fra, hvad der er ledigt og hvilke ønsker
beboeren har. Der vil være dialog med beboeren, inden det endelige tilbud gives.
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Flyttehjælpen, man får, består af lån af flyttekasser, og af, at der kommer en flyttemand med en flyttebil og
flytter alle tingene fra den gamle til den nye lejlighed. Som udgangspunkt pakker man selv sine flyttekasser
(det vil de fleste også helst) og man pakker selv ud. Men der tages højde for individuelle behov og for, om
man er ældre eller syg.
Lejlighederne, man flytter fra, skal synes for at sikre, at de er helt tomme. De skal også være rengjorte –
bl.a. for at undgå skadedyr. Men der er mange ting, man ikke skal i forhold til ved et normalt syn. Der er
desuden altid mulighed for at få et forsyn, hvis man er i tvivl.
Over 1/3 af dem, der bor i nedrivningsblokke (både høje og lave), har selv fundet ny bolig og er allerede
flyttet. Ingen er endnu blevet opsagt, da helhedsplanen endnu ikke er godkendt – den skal først til
afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde senere på året.
Man må altid gerne kontakte genhusningskonsulenterne, hvis man har spørgsmål. Man kan også læse
informationer på Østjysk Boligs hjemmeside, man kan komme i Mødestedet/Infocenteret, og der kommer
et blokmøde for de lave blokke i de nye år.
Tid til spørgsmål:
Jørgen Dyrholm, Danske Lejere, overtager ordstyrertjansen. Han begynder med at præsentere sig selv. Han
er inviteret af afdelingsbestyrelsen til mødet.
Spørgsmål: Hvorfor skal man vælte bygninger? De er jo fine og sunde – spild af ressourcer. Hvorfor sælges
de ikke?
Svar: Der er to grunde: Vi skal nå ned på 40% almene boliger. Nedrivninger tæller dobbelt, fordi man både
tæller antallet af nedrevne boliger og antallet, der bygges i stedet – selvom det ikke er helt matematisk
logisk. Og så er der et politisk ønske om at blande boligtyper, ejer- og lejeboliger.
Spørgsmål: Har I et estimat for, hvornår der begynder at komme huslejestigninger (driftsstøttelån skal
tilbagebetales) og hvor meget?
Svar: Vi kan lave en oversigt, så I kan tage stilling på et oplyst grundlag.
Spørgsmål: Undren over, at man tror, flytning kun koster en flyttebil? Der er mange andre ting, der koster.
Det koster også menneskeligt.
Svar: Vi forstår virkelig godt de mange bekymringer, der følger med genhusningsprocessen. Vi ville ønske, vi
havde mulighed for at dække alle udgifter, men der er lovgivning, vi skal følge. Vi gør alt det, vi kan.
Spørgsmål: Renoveringsstøttesagen – de 424 mio. kr. – er det rigtigt, at de skal betales tilbage?
Spørgsmål: Ingen huslejestigninger, siger I – men der skal jo afdrages på de lån, vi får fra
Landsbyggefonden? Og der er jo også huslejestigninger i de boliger, der skal forbedres?
Fælles svar: De midler, Landsbyggefonden byder ind med, er støttede lån, der først skal afdrages – meget
langsomt – om flere år. I mellemtiden vil andre lån i afdelingen være tilbagebetalt. Det vil I kunne se på den
oversigt, vi vil lave til jer. Landsbyggefonden vil altid se på, at boligerne ikke bliver for dyre, og derfor kan
det heller ikke sammenlignes med de lån, man kan tage som privatperson.
I forhandlingen med Landsbyggefonden og kommunen har vi haft stort fokus på, at beboerne skal betale så
lidt som muligt selv.
Side 4 af 6

Spørgsmål: Transformation af D1 (rækkehusblokken) – hvad skal der ske med den?
Svar: Når A1 og A2 og kælderen under rives ned, vil D1 komme til at ligge højt over terræn. Derfor har vi set
på, hvordan vi kan få det til at hænge sammen – fx ved at lave en kælderetageindgang i D1-boligerne. Da
boligerne ikke må blive for store, kan de ekstra kvadratmeter ikke bruges som beboelse, men der kan evt.
komme opbevaringslokaler i kælderetagen af blokken i stedet. Det vil ikke medføre huslejestigninger, for
det er kun nødvendigt arbejde i forhold til terrænet.
Spørgsmål: Er det rigtigt forstået, at man risikerer at skulle genhuses op til tre gange? Altså hvis man bliver
genhuset nu, og så kommer i en blok, der skal omdannes, og til sidst hvis man skal have lavet indvendig
renovering.
Svar: Vi vil gøre alt for, at der bliver så lille risiko for dette som muligt. Vi vil gerne snarest muligt vide,
hvilke lave blokke der skal laves omdannelser i – fordi vi helst ikke vil flytte folk fra nedrivningsblokke over i
blokke, der skal ske genhusning fra senere. I forhold til indvendige renoveringer, så ved vi endnu ikke,
hvordan de kommer til at foregå – og om der vil blive midlertidig genhusning i den forbindelse. Det er først i
Fase 2, de beslutninger skal tages. Men der bliver taget hånd om alle.
Spørgsmål: Hvad skal der ske med det gamle Trivselshus? Den nye kultur- og idrætsfacilitet, som skal ligge
cirka samme sted, skal jo først stå færdig i 2025.
Svar: Trivselshuset rives ned samtidig med de høje blokke og de sidste parkeringsanlæg. Derefter vil
grunden blive gjort i stand, så den er brugbar i den tid, der går, indtil det nye skal bygges.
Spørgsmål: Hvordan vil man følge op på folk, der er blevet genhuset?
Svar: Flyttefirmaet følger op i forbindelse med, at der skal afhentes flyttekasser. På den måde følger vi i
første omgang med i beboerens flytten ind og falden til i det nye område. Derudover er Helle Dybdal,
bydelsguide, med til at sikre, at man bliver taget godt imod i sin nye afdeling. Derudover er det en
individuel vurdering, hvad der er behov for.
Spørgsmål: Hvor lang er opsigelsesfristen fra Østjysk Boligs side i forbindelse med genhusning fra de blokke,
der skal rives ned?
Svar: Beboerne i de nedrivningsramte lejligheder kan sige deres bolig op med en måneds frist. Østjysk Bolig
har tre måneders frist i forhold til at sige beboerne op, men vi arbejder på at kunne give længere varsel.
Spørgsmål: Hårde hvidevarer – hvad skal vi selv betale, når de skal flyttes i forbindelse med genhusning?
Svar: I får betalt udgifterne til flytning af dem – af- og tilslutning.
Spørgsmål: Opgangene indvendigt – hvad skal der ske med dem?
Svar: De renoveres indvendigt – alle 47, der er tilbage – som en del af Fase 1. Maling på væggene,
renovering af de gamle elevatorer (i de høje blokke), der laves gennemlysning (i de lave blokke).
Spørgsmål: Busforbindelser – hvordan ser det ud?
Svar: Der er planer om, at letbanen eller lignende højklassetransportmiddel skal gå langs Ryhavevej. De
busser, der kører i dag, vil formentlig fortsat køre – det er der i hvert fald ingenting i helhedsplanen, der
ændrer på.
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Spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at det ikke går som i Gellerup, hvor kommunen pludselig ville anvise til mange
boliger?
Svar: Det har aldrig været i spil, og det er normalt frivillige aftaler, der laves med kommunen.
Spørgsmål: Kulturkælderen – kunne den ikke tænkes over i nogle af de nye bygninger eller ind på
Centergrunden?
Svar: Det vil formentlig være svært at tænke det ind på Centergrunden, som jo skal sælges til en udvikler.
Spørgsmål: Overskuddet fra salg af Centergrunden – hvordan regner man det ud?
Svar: Det er både Centergrunden og Vandtårnsgrunden, der skal sælges. De skal gøres klar til salg, og når de
udgifter, der vil være til det, er betalt, så er resten et overskud, der går til afdelingen. Det er lidt mere
teknisk for Centergrunden, hvor der skal ske nedrivninger. Her er der lavet en aftale med
Landsbyggefonden, så gæld i gamle lån ikke modregnes. Til gengæld beregnes overskuddet kun for arealer
rundt om sokler. Men overskuddet går til afdelingen og til indvendige renoveringer.
Spørgsmål: Hvordan håndterer man de opgange i de nedrivningstruede blokke, hvor der ikke er mange
beboere tilbage og som derfor står halvtomme og øde hen?
Svar: Det er et fokuspunkt i både den boligsociale indsats og driften. I fik nye sikre døre; dem af jer, der ville
have det. Vi – og politiet – har løbende fokus på, at det ikke skal blive utrygge steder, hvor unge hænger ud,
men det er svært at sikre. Vi arbejdet pt. på et dialogmøde mellem politi og beboere.
Hvis nogen, der gerne vil have ny dør, ikke har fået det, så kontakt driften.
Mødet sluttede ca. 21.40 – tak for i aften!
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Informationsmøde
om Helhedsplanen for Bispehaven
12. oktober 2021

Dagsorden
VELKOMMEN
Rammesætning v. Palle Adamsen
Præsentation af afdelingsbestyrelsen i afd. 6
& deltagere fra Østjysk Bolig/Lejerbo
DEL 1

KL. 19.15 - 20.15
BAGGRUND
HELHEDSPLANENS FYSISKE TILTAG
ØKONOMI
TIDSPLAN & INDDRAGELSE
GENHUSNING

PAUSE KL. 20.15 - 20.30

DEL 2

KL. 20.30 - 21.30
ORDET ER FRIT

Præsentation af deltagere fra afdelingsbestyrelsen
i afd. 6. Bispehaven
• Formand Alex Young Pedersen

• Frauke Hümmelink (1. suppleant)

• Rasul Arslahi

• Shershah Akbari (2. suppleant)

• Khaled Al-Jaf
• Sonia Karshaliyska
• Hadiah Kaddoura
• Abdinasir Jama
• Mohammad Murad

Præsentation af deltagere fra Østjysk Bolig/Lejerbo
• Organisationsbestyrelsesformand i
Østjysk Bolig: Palle Adamsen
(Adm. direktør i Lejerbo)
• Konstitueret direktør i Østjysk Bolig:
Mariane Toft-Dallgaard (Lejerbo)
• Udviklingschef: Kim Kjærgaard (OJBA)

• Boligsocial leder: Malene Lassen-Struck (OJBA)
• Kommunikation: Vibeke Thiim Harder (OJBA) &
Andres Tue Møller (TUEN)
• Genhusningsteamet: Trine Folmer, Julie Volder
& Ene Fruergaard

• Udlejningschef: Connie Koppel (OJBA)

• Bydelsguide: Helle Dybdal Jensen
(Det boligsociale fællessekretariat)

• Driftschef: Torben Brandi (OJBA)

• Rådgiver: Jann Ulrich Bech (Arkitema)

• Projektleder: Andreas Sandberg (Lejerbo)

• BL-konsulent: Bjarne Zetterstrøm

• Udviklingssekretariatet: Bente Melgaard
& Oleander Kanstrup (OJBA)

• Danske Lejere: Jørgen Dyrholm Jensen

BAGGRUND

Overordnet tidsplan og faser i helhedsplanen

Det stemmer
vi om i år

Det stemmer
vi om senere

Udsnit fra den
strategiske
udviklingsplan

Hvad har været vigtigt i arbejdet?
At bygge ovenpå eksisterende arbejde:
• Vi bygger ovenpå Tryghedsrenoveringen
• Fokus på tryghed, gode mødesteder og fællesskab
At helhedsplanen er for beboerne:
• Tiltag må ikke betyde generelle huslejestigninger
• Tiltag skal øge kvaliteten af boligerne – ikke blot forskønnelse
• Nye boligtyper, der passer til forskellige behov og ønsker
• Plads til beboerinddragelse efter godkendelse – workshops om fx indvendig renoveringer, opgange, de nye
mødesteder, legepladser mv.
• At den indvendige renovering er vigtig – og kommer i fase to, som I skal stemme om på et senere afdelingsmøde

Helhedsplanens
fysiske tiltag
FASE 1

NEDRIVNING &
MIDLERTIDIGHED
Nødvendige arbejder:
• Nedrivning af 6 blokke og de sidste
garageanlæg
• Byggemodning og ”mens vi venter”
• Genhusning inkl. tomgangsleje

MØDESTEDER
& FORBINDELSER
Konkrete tiltag:
• Ny Kultur og Idrætsfacilitet (Østjysk Boligs andel)
• Ny stor legeplads ved det nye Fælleshus
• Udvidelse af mødestedet ved Oasen
• Opgradering af Den grønne kile
• Bearbejdning af stier, veje og overgange,
der samler Bispehaven og øger trygheden

DE NYE GÅRDRUM SKAL
GØRES ENDNU BEDRE
Generelt vil gårdrummene fremstå med:
• Legemuligheder i alle gårdrum
• Flere steder i gårdrummet, hvor man kan sidde
(fx ved legepladser)
• Flere cykelskure, der hvor de mangler
• Robust beplantning i bede, flere større træer mv.

Eksempel på et gårdrum med mere leg og ophold

RENOVERING AF AKTIVITETSLOKALER MV.

• Renovering af op til 6 eksisterende
aktivitetslokaler
• Et nyt aktivitetslokale i gavlen på A4

Eksempel på et allerede renoveret aktivitetslokale

VI SER HINANDEN
– LYSE OG TRYGGE OPGANGE
Generelt vil alle opgange fremstå med:
• Nymalede vægge, værn og elevatorer
• Ny belægning på trapperne og ved indgangspartierne
• Kommunikationsskærme og ny belysning
• Gennemlyste opgange i de lave blokke

Eksempel på en gennemlyst opgang i en lav blok

NYE BOLIGTYPER - HVORFOR?
Del af målsætningen:
Blandet bydel med et
varieret boligudbud og et
bedre ”mix” af boligtyper

HVAD BETYDER DET FOR DIG?
• Flere muligheder for at finde en
lejlighed, der passer til dit behov,
når de ændrer sig igennem livet
• Flere boliger med egen have
• Tilgængelighedsboliger
• Delvis medfinansiering til det
indvendige

NYE BOLIGTYPER
– MERE VARIATION
NYE BOLIGTYPER I DE LAVE BLOKKE:
18 lejligheder omdannes til HAVEBOLIGER
7 nye GAVLBOLIGER ved opdeling
48 lejligheder omdannes til 62 TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
I ALT BLIVER OP TIL 66 LEJEMÅL BERØRT UD AF 561
Alle berørte beboere får tilbudt midlertidig genhusning
Eksempel på gavl med nye altaner og vinduer

HAVE BOLIGEN

Bolig i to etager med egen have og udgang
i udvalgte 1. sals lejligheder i lave blokke

1. sal
Eksempel på en havebolig, der bliver 114m²

Stueplan med
udgang til egen have

GAVL BOLIGEN

Opdeling af lejlighed til:
en gavlbolig og en mindre havebolig
i sydvendte gavllejligheder i lave blokke
Eksempel på en gavlbolig set indefra

Gavlbolig
54m²
Havebolig
i 2-plan
på 107m²

Eksempel på en gavlbolig med nedgang til terræn
og egen lille terrasse

1. sal

Stueplan med udgang
til egen have

TILGÆNGELIGHEDS BOLIGEN
- i to lave blokke
I to lave blokke omdannes og opdeles lejligheder til
tilgængelighedsboliger i forskellige størrelser.

Eksempel på en tilgængelighedsbolig

•

Niveaufri adgang fra terræn til opgang og bolig

•

Alle opgange udvides med en rummelig elevator

•

Lejlighederne indrettes og disponeres så de opfylder
tilgængelighedskrav

ANDRE TILTAG,
DER GIVER MERE
FORSKELLIGE LEJEMÅL

Eksempel på udgang
fra 1. sals lejlighed

Eksempel på gavl med nye altaner og vinduer,
der øger trygheden
Eksempel på fritlagt privat altan med nyt køkken bag de store nye vinduer

Økonomi
FASE 1

Økonomi – Renoveringsstøttesag, Fase 1
Nedrivning

Nedrivning af 6 blokke inkl. miljøsanering
Oprydning og opretning
Nedrivning garageanlæg inkl. miljøsanering
Byggeplads og omkostninger

Genhusning og Lejetab

Permanent genhusning og lejetab ved planlagt tomgang

Renoveringstiltag
med helt eller
delvis støtte fra
Landsbyggefonden

Genhusning ifm. omdannelse af boliger

Renovering

57.318.600 kr.
4.412.500 kr.
4.718.750 kr.
17.276.961 kr.

83.726.811 kr.

33.000.000 kr.

37.680.000 kr.

4.680.000 kr.

Facader og altaner
Gavle
Trappeopgange
Miljøarbejder (gårdrum, stier og parkering)
Omdannelse af haveboliger og gavlboliger
Omdannelse til tilgængelighedsboliger
Transformation af Rækkehus D1
Øvrige (aktivitetslokaler m.m.)
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger

39.423.088 kr.
10.637.584 kr.
31.577.111 kr.
37.780.259 kr.
25.512.196 kr.
72.003.828 kr.
6.915.198 kr.
10.748.092 kr.
11.729.868 kr.

Omkostninger
Driftsudgifter i byggeperioden (sekretariat i 3 år)

49.265.445 kr.
7.500.000 kr.

Samlet budget

303.092.667 kr.

424.499.478 kr.

Økonomi – Infrastrukturmidler - Fase 1
Den Grønne Kile
Forbindelser, inventar og parkering
Overgange Ryhavevej og Hasle Centervej
Det grønne mødested

9.750.000 kr.

Boliggaden og Centergrunden
Nyt kryds og vej inkl. vejinventar, belysning og beplantning
Bearbejdning af Hasle Centervej (inkl. vejinventar, belysning og beplantning)
Interne stier og veje, inkl. ved D1

Anlægsarbejder fuldt
finansieret af
Landsbyggefonden

21.250.000 kr.

Indre veje og stier
Trafikdæmpning
Sikkerhed på stier
Forbedring af parkeringsforhold for cykler

2.875.000 kr

Byrum ved nyt fælleshus
Legeplads
Sti og belysning

8.125.000 kr.

Rymarken
Byrum ved sydlige del af Rymarken, bløde trafikanter

6.250.000 kr.

Effektbelysning

3.750.000 kr.

Samlet budget

52.000.000 kr.

Vej nord for c-blokkene

Finansiering - renoveringsstøtte
Anslåede

Anslåede

Årlig

udgifter

Ydelses %

Ydelses i kr.

Renoveringsstøttesag (gruppe 1 arbejder)

277.927.000

3,60

10.005.372

Forbedringsarbejder
(gruppe 2 arbejder)

125.000.000

6,00

7.500.000

Forbedringsarbejder
(gruppe 3 arbejder)

21.572.478

5,00

1.078.624

424.499.478

4,38

Projektudgifter

18.583.996

Finansiering – renoveringsstøtte
Engangstilskud i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse
Driftsstøtte, egetbidrag mv.
Kapitaltilførselssag

-2.000.000

6,00

-120.000

2.000.000

6,00

120.000

Fællespuljetilskud

-17.600.000

6,00

-1.056.000

Trækningsrettilskud

-5.870.000
-23.470.000

6,00
6,00

-352.200
-1.408.200

Projektudgifter minus tilskud i alt

401.029.478

Indfrielse af lån mv. efter fradrag af grundsalg

17.175.796

Finansiering - renoveringsstøtte
Besparelser på driftsbudget i henhold til bevilling incl. andre forhold
Fritagelse pligtmæssige bidrag

-

Besparelse fritagelse indbetalinger dispositionsfond

-

Huslejestøtte/tilskud fra boligorganisationen/LBF-supplerende driftslån
Besparelse på driftsbudget (konto 120)
Besparelser i alt
Projektudgifter inklusive evt. besparelser

-16.097.000
-16.097.000
1.078.796

Finansiering - renoveringsstøtte
Lejekonsekvens
Nuværende leje pr. m2 - 2020

772,00

Huslejeforhøjelse årligt pr. m2

13,73

Ny årsleje pr. m2 pr. år

Ny årsleje (stigning i %) - kr. pr. kvm

785,73

1,78%

Økonomi

Huslejekonsekvens

Afdelingens udgifter vil stige med 1.079 TKR om året som følge af
renoveringsstøttesagen
Dvs. en huslejestigning i gennemsnit på 1,8%
Udgifterne finansieres ved huslejestigning i de boliger, der renoveres eller
forbedres, f.eks. ved totalistandsættelse, nyt køkken eller privat have.
Huslejen stiger ikke i de boliger, hvor der ikke ændres i det lejede.

Helhedsplanens
fysiske tiltag
FASE 2

FASE 2 – Indvendig renovering
• Aftale med Landsbyggefonden om, at overskuddet fra grundsalg går
til indvendig renovering af boligerne som f.eks. køkken, bad, ny og
bedre ventilation mv.
• I skal være med til at beslutte, hvordan boligerne skal renoveres.
• Fase 2 sendes først til afstemning, når der har været en grundig
beboerinddragelse og overskuddet for grundsalg er kendt.

Tidsplan &
inddragelse

TIDSPLAN

Foreløbigt udkast til overordnet tidsplan – afventer drøftelse med Aarhus Kommune

INDDRAGELSE & DIALOG
Åbent i Infocenteret
fra august 2021

MEGET MERE INDDRAGELSE EFTER GODKENDELSEN

Genhusning

GENHUSNINGSTEAMET
Det er os, der hjælper
•
•
•
•
•
•

Dialog om alt, der vedrører den permanente genhusning
Informere
Oplyse om muligheder
Hjælpe med afklaring
Til rådighed for spørgsmål
Kommer gerne på besøg hjemme hos dig

•

Godt og nærværende forløb fra start til slut

•

Alle får tag over hovedet

PERMANENT GENHUSNING
Beboersamtale
•

Beboersamtale i hjemmet

•

Tag en person med til samtalen

•

Tolk ved behov – alle skal forstå og føle sig trygge

•

Spørgeskema – behov, ønsker og prioriteter

•

Genhusningskataloger – orange og grøn

•

Flyttemappe med diverse information

•

Bydelsguide Aarhus

GENHUSNINGSVENTELISTE
Boligtilbud
•

Genhusningsventeliste aktiv (godkendt helhedsplan)

•

Fortrin (trumfer intern venteliste)

•

Ledig bolig, før vi kan tilbyde en bolig - ingen garantier

•

Boligtilbud sendes til genhusningskonsulenterne først

•

Dialog om endeligt tilbud

•

Beboerne har 1 måneds opsigelse

•

Betale nyt indskud i den nye bolig (lån af kommunen)

FLYTNING
Flyttehjælp
•
•

Lån af flyttekasser
Flyttemænd og flyttebil – Jydsk Flytteforretning

•

Gør det, du kan selv, og få hjælp af venner og familie

•

Ved særlige fysiske/psykiske behov tages der en
individuel vurdering ift. tildeling af yderligere hjælp

•

Du skal ikke betale for afmontering og montering af
vaske- og opvaskemaskiner

•

Østjysk Bolig bestiller et VVS firma til opgaven

SYN AF LEJLIGHED
Flyttesyn
•
•

Tøm lejligheden (for al indbo og affald)
Almindelig rengjort (køleskab, komfur/ovn og
blandingsbatteri genbruges i afdelingen)

•

Du skal ikke fjerne kalk fra fliser, lappe huller, male,
fjerne tapet eller pudse vinduer

•

Du skal ikke fjerne tæpper, klikgulve, vinylgulve mm.

•

Øvrige ændringer, der er foretaget i lejligheden,
vurderes individuelt
Forsyn er en mulighed – synsinfo udleveres
Vi ønsker ikke, at beboerne har ekstra udgifter

•
•

STATUS PR. 1. OKTOBER 2021
Flytninger og samtaler
Høje blokke

(genhusningsperiode: 1. januar 2021 – sommer 2022)
Antal fraflyttede
Antal opsagte
Antal midlertidige

85 (hvoraf 22 flyttet før 1. januar 2021)
7
14 (hvoraf 1 har opsagt bolig)

Lave blokke

(genhusningsperiode 1. januar 2022 – sommer 2023)
Antal fraflyttede
Antal opsagte
Antal midlertidige

25
3
Der er ikke midlertidig udlejning i de lave blokke

Beboersamtaler:
•

I de høje blokke har vi afholdt 125 beboersamtaler

•
•

Vi mangler at afholde 23 beboersamtaler i de høje blokke
Vi er i kontakt med alle i de høje blokke

•

Vi mangler at afholde 48 beboersamtaler i de lave blokke, disse
afholdes først efter 1. januar 2022, når genhusningsperioden for de
lave blokke begynder.

I alt

af de 310 lejemål der skal genhuses
Antal fraflyttede
Antal opsagte
Antal midlertidige

110
10
14 (hvoraf 1 har opsagt bolig)

Ingen er opsagte af Østjysk Bolig
Genhusningsprocessen er ikke den samme som i Gellerup – så spørg os!

INFORMATION
Kom og spørg os
•

Kontakt genhusningskonsulenterne eller bydelsguiden

•

I vil altid få besked, når der er ny information

•

Østjysk Boligs hjemmeside (beboermateriale)

•

Mødestedet og Infocenteret

•

Blokmøde for de lave blokke i starten af det nye år

•

Fremtiden og midlertidige genhusninger…?
der tages hånd om alle

PAUSE
KL. 20.15 - 20.30
KL. 20.30 - 21.30

ORDET ER
FRIT

Tak for i dag
Vi ses til ekstraordinært
afdelingsmøde, hvor I skal
stemme om helhedsplanen

