
                     6. september 2022

Til alle beboere i Østjysk Bolig

I onsdags, den 31. august, fik Østjysk Bolig brev fra Aarhus Kommune angående organisationens 
fremtid.

Som du formentlig ved, har Lejerbo været indsat som midlertidig forretningsfører for Østjysk Bolig 
siden bortvisningen af Østjysk Boligs direktør i oktober 2020. Efter flere forlængelser af det midlerti-
dige forretningsførerskab, har kommunen nu truffet en mere langsigtet beslutning om, hvad der skal 
ske med Østjysk Bolig. 

Kommunen har besluttet, at det nuværende kommissorium for midlertidigt forretningsførerskab 
(den aftale, Lejerbo pt. arbejder efter) forlænges frem til 31. december 2023. 

Desuden skal Østjysk Bolig fra 1. januar 2023 til 31. december 2026 under administration 
af Lejerbo.

Herefter burde Østjysk Boligs økonomi være genoprettet, og der skal til den tid tages beslutning 
om, hvad der derefter skal ske med organisationen.

Hvad betyder det for dig som beboer?
Som udgangspunkt har beslutningen ikke betydning for din rolle som lejer af en almen bolig i 
Østjysk Bolig. Men du kan opleve, at der vil stå Lejerbo på noget af det materiale, du vil modtage 
fremover.

I forhold til beboerdemokratiet har beslutningen følgende betydning:

• Hver afdeling har fortsat en bestyrelse, der arbejder på helt normal vis, som det hele tiden har 
været tilfældet. 

• Repræsentantskabet fungerer fortsat, og hver afdeling skal fortsat vælge repræsentantskabs-
medlem(mer). Repræsentantskabet skal også fortsat godkende årsregnskab mm., men det skal 
først vælge en ny organisationsbestyrelse til årsskiftet 2023/2024.

På vores hjemmeside, under Nyheder, kan du læse det brev, Østjysk Bolig har fået tilsendt fra 
Aarhus Kommune.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til info@ojba.dk. Og ellers kan du løbende 
følge med i nyheder fra Østjysk Bolig på www.østjyskbolig.dk. 

Mange hilsner

Mariane Toft-Dallgard
Direktør, Østjysk Bolig
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