Bispehavens fremtid
Beboerinformation 2 - Helhedsplanen

Kære beboere
Vi håber, mange af jer vil komme
til ekstraordinært afdelingsmøde
den 30. november kl. 18.30 på
Hotel Scandic. Her skal I, beboerne i Bispehaven, stemme om
Helhedsplanen.
I denne folder kan du få et overblik over, hvad planen indeholder.
Den samlede helhedsplan finder
du på www.oestjyskbolig.dk

Mød op til ekstraordinært afdelingsmøde
Tirsdag den 30. november 2021 kl. 18.30 på Hotel Scandic. Husk coronapas!
I har fået en indkaldelse den 15.11.21 i jeres postkasser
Udgivet d. 22. november 2021

Få et overblik over Helhedsplanen
Østjysk Bolig har stor forståelse for, at

været på at få så meget kvalitet ind i områ-

mange beboere er frustreret over, at der

det til de tilbageværende beboere og boli-

skal rives boliger ned i Bispehaven. Des-

ger som muligt. Derfor har vi valgt at sam-

værre er det ude af vores hænder, da vi er

arbejde med kommunen om en plan for

forpligtet via lovgivning til at bringe an-

Bispehaven, som både giver en forbedring

tallet af almene boliger i området ned, så

af de tilbageværende boliger, og en styr-

lovens krav opfyldes. Og det kan desværre

ket kobling til resten af Hasle med nogle

ikke lade sig gøre uden nedrivninger.

gode mødesteder og fællesfaciliteter. Der-

BISPEHAVENS FREMTID – BEBOERINFORMATION NR. 2. - 22. NOV. 2021

udover har vi stort fokus på at hjælpe de
Når vi nu har vidst, at vi ikke kunne komme

beboere, der skal genhuses, godt videre.

udenom nedrivninger, så har vores fokus

Helhedsplanen er opdelt i to faser
Helhedsplanens to faser hænger sammen

terne til genhusning. I fase 1 omdannes op

og er indbyrdes afhængige. Fase 1 skal alt-

til 66 boliger (ud af 561) desuden til nye

så godkendes, før man kan arbejde videre

boligtyper (se side 4).

med fase 2.
Det er først i fase 2, at vi skal beslutte,
Helhedsplanens fase 1 indeholder alle de

hvad der skal ske inde i de boliger, der

nødvendige forandringer, der skal laves

ikke nedrives eller omdannes. Beboerne i

for at leve op til lovgivningens rammer

Bispehaven vil blive inddraget i dette ar-

og Udviklingsplanen. Det vil blandt andet

bejde, og der skal også stemmes om fase

sige nedrivning af seks blokke og udgif-

2 på et senere tidspunkt.

Vi har i Beboerinfo 1 (omdelt 8. oktober 2021) fortalt om

Bispehavens fremtid
Beboerinformation - den 8. oktober 2021

sammenhængen mellem ghettoloven, Udviklingsplanen

Kære beboere
Vi håber at se mange af jer til informationsmøde om Helhedsplanen, tirsdag
den 12. oktober på Scandic.

for området og Helhedsplanen for Bispehaven. Har du

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

ikke den omdelte version længere, kan du finde den på
www.oestjyskbolig.dk eller hente et eksemplar i Infocenteret i gavlen på Hasle Centervej 219.

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

Informationsmøde om Helhedsplanen
Tirsdag, 12. oktober 2021 kl. 19.00 på Hotel Scandic, Rytoften 3

Beboerinfo 1
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Helhedsplanens fase 1
Helhedsplanens fase 1 indebærer, at de

flere gode forandringer i jeres udeområ-

høje blokke A1, A2 og A3 og de lave blok-

der. Man kan forenklet sige, at Helheds-

ke B6, B7 og B8 skal nedrives. Derudover

planen fortsætter, hvor Tryghedsrenove-

omdannes et mindre antal boliger i stør-

ringen slap. Gårdrummene skal være så

relse og indretning. Opgange og udvalgte

imødekommende, at endnu flere vil bruge

aktivitetslokaler renoveres, og der skabes

dem til leg, hygge og fællesskab.

Endnu mere leg
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.

Renovering af aktivitetslokaler
Udvalgte aktivitetslokaler 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.

Lyse og trygge opgange
Ankomstrummene

og

trappeopgangene

bliver gennemrenoveret med nye belægninger i gangarealer og på trapper. Vægge,
værn og elevatorer males. Der opsættes
kommunikationsskærme i opgangene, og
ny belysning vil øge trygheden. Derudover
får de lave blokke gennemlyste opgange, ligesom der nu er i de høje blokke.
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Nye boligtyper - mere variation
For at skabe variation og imødekomme fremtidige boligkrav bliver en række boliger omdannet i større eller mindre grad. Det betyder konkret, at beboerne får flere muligheder
for at finde en lejlighed, der passer til familiens behov, når behovene ændrer sig igennem
livet.
Det er ikke fastlagt endeligt i Helhedsplanen, hvilke boliger der skal omdannes. Men der
er udpeget op til 66 boliger, ud af de tilbageblivende 561 boliger, der kan omdannes til
enten tilgængelighedsboliger, nye haveboliger eller gavlboliger. Du kan se beskrivelsen af
de nye boligtyper på de følgende sider.
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Omdannelsen af boliger vil tidligst ske i løbet af 2023/24, og så snart placeringen af disse
boliger ligger fast, vil alle berørte beboere naturligvis få direkte information om genhusning (se mere side 10).

Nye tilgængelighedsboliger

Nye haveboliger

Tilgængelighedsboliger har niveaufri adgang
og gør det muligt for gangbesværede og lignende at blive boende i Bispehaven. De omdannede tilgængelighedsboliger vil variere i
størrelse, så der er et bredt udvalg. Vi forventer,
at tilgængelighedsboligerne kommer til at ligge i blokkene C4 og B4 - de to lave blokke ud
mod Rymarken.

Haveboliger er midterlejligheder i to etager med
egen have og udgang.

Tilgængelighedsboligerne forventes at

• Direkte udgang til egen have via nyt stort

(op til 48 lejligheder omdannes til 62 tilgængelighedsboliger)

indeholde:
• Nyt køkkenalrum
• Nyt større badeværelse
• Ny stor elevator, der sikrer niveaufri adgang
fra terræn
• Nye eller renoverede vægge, lofter, døre osv.

Eksempel på tilgængelighedsbolig
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(op til 11 stk.)

Haveboligerne på 114m2 forventes at indeholde:
• Nyt køkkenalrum i stueplan
• Privat terrasse og forhave med afskærmende
hegn
glasparti
• Tre stk. værelser og stue på 1. sal
• Ny intern trappe mellem etagerne
• Nyt større badeværelse
• Rum, som berøres af renoveringen, får nye
overflader, døre og installationer

Eksempel på havebolig

Nye gavlboliger
(op til syv lejligheder opdeles til 14 lejligheder)
Syv gavllejligheder opdeles i op til syv mindre
gavlboliger og syv haveboliger.

Gavlboligen på 54m2 forventes at indeholde:
• Nyt køkkenalrum med sydvendt altan
• Egen entré og fordelingsgang
• Nyt badeværelse
• Nye vægge, døre, overflader og installationer

Eksempel på gavlbolig 54m2

Haveboligen på 107m2 forventes at indeholde:
• Nyt køkkenalrum i stueplan
• Privat terrasse og forhave
• Direkte udgang til egen have
• Ny intern trappe mellem etagerne
• Nyt større badeværelse
• Rum, som berøres af renoveringen, får nye overflader, døre og installationer
Eksempel på havebolig i gavlen 107m2

Mere variation i Bispehaven
Udover de nye boligtyper er der også lagt op til en række mindre tiltag, der vil øge variationen
og give nye kvaliteter til Bispehavens boliger:
• Op til 18 lejligheder i stueplan får egen altan og/eller trappenedgang
• Op til 83 lejligheder får fritlagt altan og nyt køkken
• Op til 80 gavllejligheder får en ny åbning (enten altan, vindue eller karnap)
• Udvendig omdannelse ved rækkehusene i D1 på grund af ændret terræn

Eksempel på fritlagte altaner

Eksempel på åbninger i gavlen
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Mødesteder og forbindelser
Helhedsplanen sikrer, at der indenfor Bispe-

Forbindelser

havens matrikel etableres nye mødesteder,

Der arbejdes fortsat med veje, stier og

og at eksisterende mødesteder opgraderes,

kollektiv trafik, der åbner og forbinder Bis-

så beboere i Bispehaven og hele bydelen

pehaven bedre til bydelen Hasle, og dette

kan mødes på tværs.

sker blandt andet via den nye boliggade,
som skal forlænge Hasle Centervej helt ud

Mødesteder

til Viborgvej. Der arbejdes ligeledes med

Det ene mødested bliver en ny kultur- og

tryghed og belysning.
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idrætsfacilitet, der etableres i et samarbejde med Aarhus Kommune. Derudover an-

Infrastrukturmidler

lægges der en stor legeplads ved det nye

Landsbyggefonden bidrager med midler

bydelshus. Til sammen skal bydelshuset og

til mødesteder, forbindelser mv. fra infra-

kultur- og idrætsfaciliteten være et møde-

strukturpuljen. Du kan se alle budgetter i

sted, som hele byen får lyst til at bruge.

fuld længde i Helhedsplanen på Østjysk

Det andet mødested er Oasen, hvor der ar-

Boligs hjemmeside.

bejdes for at skabe et inkluderende mødested med fokus på leg, natur og fællesskab
på tværs.

Oversigtskort over de store forandringer i Bispehaven i de kommende år.
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Helhedsplanens økonomi
Det er aftalt med Landsbyggefonden og

deværelser eller lignende. Beboerne i Bispe-

Aarhus Kommune, at helhedsplanens fase

haven bliver involveret i planlægningen og

1 ikke udløser generelle huslejestigninger.

skal godkende fase 2. Det forventes at ske

Der vil kun være huslejestigninger i de bo-

i løbet af 2022.

liger, der renoveres i forbindelse med omdannelse (se side 4-5).

Budgettet for fase 1
Budgettet kan opdeles i to dele. Et bud-

Det er først i fase 2, at vi skal beslutte, hvad

get for nedrivning og renovering, som ses

der skal ske inde i de boliger, der hverken

herunder, og et budget for anvendelse af

nedrives eller omdannes. For eksempel om

infrastrukturmidler på 52 mio. kr. fra Lands-

der laves ny og bedre ventilation, nye ba-

byggefondens infrastrukturpulje.

Budget for nedrivning og renovering
Nedrivning 							

83.726.811 kr.

Nedrivning af seks blokke inkl. miljøsanering			

57.318.600 kr.

Oprydning og opretning 					

4.412.500 kr.

Nedrivning af garageanlæg inkl. miljøsanering			

4.718.750 kr.

Byggeplads og omkostninger

17.276.961 kr.

Genhusning og lejetab

37.680.000 kr.

Permanent genhusning og lejetab ved planlagt tomgang

33.000.000 kr.

Genhusning ifm. omdannelse af boliger
Renovering
Facader, altaner og gavle
Trappeopgange

4.680.000 kr.
303.092.667 kr.
50.060.672 kr.
31.577.111 kr.

Miljøarbejder (gårdrum, stier og parkering)

37.780.259 kr.

Omdannelse af haveboliger og gavlboliger

25.512.196 kr.

Omdannelse til tilgængelighedsboliger
Transformation af rækkehuse i D1
Øvrige (aktivitetslokaler mm.)
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger
Omkostninger
Driftsudgifter i byggeperioden (sekretariat i tre år)
Samlet budget

72.003.828 kr.
6.915.198 kr.
10.748.092 kr.
11.729.868 kr.
49.265.445 kr.
7.500.000 kr.
424.499.478 kr.
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Hvordan betales Helhedsplanen?
Helhedsplanen koster samlet 424,5 mio. kr.

afdelingen kun skal betale en lille del af ud-

for nedrivning og renovering og 52 mio. kr.

gifterne hvert år. Denne andel betales via

for infrastrukturarbejder.

en huslejestigning i de boliger, der omdannes og totalrenoveres og boliger, der får

Landbyggefonden betaler alle 52 mio. kr.

nyt køkken og åben altan (se næste side).
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for infrastrukturarbejderne. Når det kommer til betalingen af de 424,5 mio. kr., så

Landsbyggefondens støtte til renter og af-

sker betalingen dels ved direkte tilskud på

drag fortsætter, så længe det er nødven-

samlet 23,5 mio. kr. og dels ved at optage

digt for at undgå huslejestigninger som føl-

lån.

ge af Helhedsplanen.

Landsbyggefonden yder støtte til betalin-

Du kan se en specificeret finansieringsskit-

gen af renter og afdrag på disse lån efter

se i Helhedsplanen på: www.oestjyskbolig.dk

flere forskellige ordninger. Det betyder, at

Hvad betyder det, at der optages lån?
Vi er klar over, at nogle beboere har forstået finansieringen således, at beboerne kommer til at sidde i gæld ud i fremtiden. I en boligafdeling er der altid optaget lån – fx fra opførslen af byggeriet,
fra forbedringsarbejder gennem tiden osv. Når Landsbyggefonden støtter Helhedsplanen, betyder
det, at den samtidig sikrer, at huslejen ikke stiger på baggrund af helhedsplanens omfattende arbejder.
Den måde, Bispehavens helhedsplan finansieres via Landsbyggefondens midler, adskiller sig ikke fra
andre helhedsplaner, som Landsbyggefonden støtter. Alle Landsbyggefonds-projekter finansieres
efter samme princip og lovreglerne herfor. Det giver en sikkerhed for beboerne, at det er sådan.
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Huslejekonsekvenser
Støtten fra Landsbyggefonden betyder, at der kun vil være huslejestigninger i følgende
totalrenoverede boliger (se oversigt herunder):
•
•
•
•

Nye tilgængelighedsboliger
Nye gavlboliger
Nye 2-etagers ’haveboliger’
Boliger med forøget brugsværdi i form af nyt køkken og åben altan. Der er op til 83
boliger, som ved renoveringstiltaget ”åben køkkenaltan” får et nyt køkken, der medfører
en forventet huslejestigning på 253 kr. pr. måned.

Alle øvrige boliger får IKKE huslejestigninger på grund af arbejderne i Helhedsplanens
fase 1.

Huslejer efter renovering
I skemaet kan du se huslejestigningerne beregnet for de boliger, der omdannes og totalrenoveres. Huslejestigninger vil først træde i kraft, når arbejdet er færdiggjort og beboere
flytter ind i de nyrenoverede boliger.
Oversigt over totalrenoverede boliger

Antal

Tilgængelighedsboliger

Midterbolig - 100m2 - (4-værelses)
Midterbolig - 92m2 - (3-værelses)
Gavlbolig - 61m2 - (2-værelses)
Gavlbolig - 65,5m2 - (2-værelses)
Gavlbolig - 67,5m2 - (2-værelses)
Gavlbolig - 77m2 - (4-værelses)
Gavlbolig - 107m2 (4-værelses)
Gavlbolig - 122m2 (4-værelses)

28
4
7
7
7
7
1
1

Gns. årlig kvm. Gns. årlig kvm.
pris (med
pris (uden
stigning)
stigning)
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.
887 kr.
772 kr.

Stigning
pr. kvm.
(årlig)
115 kr.
115 kr.
115 kr.
115 kr.
115 kr.
115 kr.
115 kr.
115 kr.

Fremtidig
månedlig husleje pr. bolig
7.393 kr.
6.802 kr.
4.510 kr.
4.843 kr.
4.991 kr.
5.693 kr.
7.911 kr.
9.020 kr.

Gavl- og haveboliger

Havebolig - 2 etager - 114m2
(5-værelses)
Gavlbolig - 2 etager - 107m2
(4-værelses)
Gavlbolig - 2 etager - 111m2
(4-værelses)
Gavlbolig - 54m2 - (2-værelses)
Gavlbolig - 62m2 - (2-værelses)
			
TOTAL
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772 kr.

862 kr.

90 kr.

8.189 kr.

4

772 kr.

862 kr.

90 kr.

7.686 kr.

3
4
3
87

772 kr.
772 kr.
772 kr.

862 kr.
862 kr.
862 kr.

90 kr.
90 kr.
90 kr.

7.974 kr.
3.879 kr.
4.454 kr.

Huslejekonsekvenser efter fase 2
Vær opmærksom på, at de beregnede huslejer ikke indeholder eventuelle forbedringsarbejder, der bliver besluttet i helhedsplanens fase 2 (indvendige forbedringsarbejder – læs
beboerinfo fra 8. oktober).
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Genhusning
Genhusning i forbindelse med omdannelse
Bor du i en af de lejligheder, hvor det er

husning, hvor du flytter til en ny bolig og

nødvendigt at genhuse beboerne, mens

ikke vender tilbage til din nuværende.
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håndværkerne arbejder i boligen, vil du blive kontaktet direkte af Østjysk Boligs gen-

Hvis du bor i en af de seks blokke, der er

husningsteam i god tid, inden arbejdet går

udpeget til nedrivning, gælder det fortsat,

i gang. Jf. den forventede tidsplan vil det

at du bliver tilbudt permanent genhusning.

tidligst ske i 2023/24.

Læs mere om dette i Beboerinfo nr. 1.

Du har mulighed for enten midlertidig gen-

Har du spørgsmål omkring genhusning, er

husning, så du kan komme tilbage til din

du naturligvis velkommen til at kontakte

nyrenoverede bolig, eller permanent gen-

genhusningsteamet allerede nu.

Kender du Mødestedet?
Du kan besøge genhusningsteamet i Mødestedet onsdage kl. 16-18 i ulige uger på Hasle
Centervej 163 P.

Kontakt genhusningsteamet her
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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

Fra B- til A-ordning
Som en del af helhedsplanen overgår Bis-

Helt kort betyder skiftet til A-ordning, at

pehavens vedligeholdelsesordning fra den

boliger skal afleveres med nymalede lofter

nuværende B-ordning til A-ordning. Dette

og vægge (det, man kalder ’normal-istand-

sker efter krav fra Aarhus Kommune.

sat’, svarende til boligens alder) ved fraflytning.

Der findes to regelsæt for vedligeholdelse,
som alle almene boligselskaber skal følge:

Da nuværende beboere i Bispehaven har

Enten A- eller B-ordningen. Det er forskel-

sparet op til en vedligeholdelseskonto

ligt fra afdeling til afdeling, hvilken ordning

(som en del af B-ordningen), vil der blive

der er valgt. Nye boligafdelinger etable-

udarbejdet en overgangsordning, der gæl-

res typisk med A-ordning, ligesom der er

der ved første fraflytning efter renoverin-

en generel bevægelse fra B-ordning mod

gen.

A-ordning, da man herved sikrer et fælles
højt og ensartet vedligeholdelsesniveau.

Tidsplan
2022

2023

2024

2025

2026

Nedrivning af høje blokke
(A1, A2 og A3)
Genhusning - høje blokke
Nedrivning af lave blokke
(B6, B7 og B8)
Genhusning - lave blokke
Beboerinddragelse
Renovering - Fase 1
Renovering - Fase 2
(indvendig renovering)

Tidsplanen for nedrivning af blokke, permanent genhusning samt Helhedsplanens renoveringstiltag fremgår af ovenstående skema. Men der kan ikke undgå at ske tilretninger af
tidsplanen undervejs (eksempelvis skal renoveringsarbejder i fase 1 sammentænkes med
de indvendige renoveringsarbejder i fase 2, som endnu ikke er fastlagt). Ovenstående
tidsplan er altså med stort forbehold.
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Mød op og få mere information
Bispehavens beboere skal nu stemme om den helhedsplan,
Østjysk Bolig og Aarhus Kommune har udarbejdet i fælles-

Bispehavens fremtid
Beboerinformation - den 8. oktober 2021

Kære beboere

skab. Afstemningen sker på et ekstraordinæret afdelings-

Vi håber at se mange af jer til informationsmøde om Helhedsplanen, tirsdag
den 12. oktober på Scandic.

møde den 30. november kl. 18.30 på Scandic Hotel. Husk

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

coronapas. (dagsorden er omdelt til alle husstande den 15.
november).
Baggrunden for helhedsplanen er tidligere beskrevet i den
omdelte beboerinformation fra 8. oktober 2021, som vi vil
opfordre dig til at læse.

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

Informationsmøde om Helhedsplanen
Tirsdag, 12. oktober 2021 kl. 19.00 på Hotel Scandic, Rytoften 3

Beboerinfo 1

Udkast til Helhedsplanen blev også præsenteret på informationsmødet den 12. oktober,
og her var der mulighed for at stille spørgsmål. Se referat på www.oestjyskbolig.dk.
Helhedsplanen er nu endelig færdigbearbejdet, og du kan finde planen på Østjysk Boligs
hjemmeside eller hente et fysisk eksemplar i Infocenteret, Hasle Centervej 219. Du finder
også tidligere omdelt materiale på hjemmesiden.
Du er også meget velkommen til at kontakte os på info@ojba.dk

Infocenteret
Du er fortsat meget velkommen i vores infocenter.
Det ligger i gavlen af Hasle Centervej 219.

Åbningstider uge 47
Tirsdag kl. 13:00 - 18:00
Onsdag kl. 13:00 - 18:00
Torsdag kl. 13:00 - 18:00

Ekstraordinært afdelingsmøde om Helhedsplanen
Tirsdag den 30. november 2021 kl. 18.30 på Hotel Scandic, Rytoften 3. Husk dit coronapas!
Du skal fremvise gyldigt coronapas for at deltage i det ekstraordinære afdelingsmøde (jf. § 2, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelse om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19).

