
Storbylandsby 2Kontakter

Ved siden af den gamle Journalisthøjskole i det nordlige Aarhus lig-
ger Storbylandsby 2 – med det naturskønne Vestereng lige i baghaven. 
Formålet med Storbylandsby 2 er, at mennesker forskellige steder i li-
vet sammen skaber en boform med et stærkt fælleskab for alle.  Stor-
bylandsbyen er et almennyttigt botilbud til beboere, der ønsker et tæt 
naboskab, og som gerne vil investere i små eller store fællesskaber om-
kring Storbylandsbyen.

Åben Rådgivning består af mestringsvejlederne Mere-
te og Sunnbjørg. Åben Rådgivning spiller en vigtig rol-
le i forhold til tildeling af de boliger, Aarhus Kommune 
disponerer over. Åben Rådgivning er et frit tilbud for 
alle beboere i Storbylandsbyen, som kan have behov 
for råd og vejledning. De kan bl.a. være behjælpelige 
omkring spørgsmål til det offentlige. 

Mestringsvejlederne vil i samarbejde med den socia-
le vicevært desuden støtte op omkring det kommen-
de fællesskab. Åben Rådgivning kan træffes en gang 
ugentligt i Kulturhus Bunkeren.

Ved andre spørgsmål kan du kontakte Østjysk Bolig på

86 15 66 88/info@ojba.dk

Lena Hillgaard er social vicevært, tovholder og facili-
tator for de sociale aktiviteter i afdelingen, da fælles-
skabet vægtes særligt højt.  Lena kan desuden hjælpe 
beboerne med alt fra at skabe overblik over prakti-
ske gøremål og økonomi, til samtaler om problemer 
af mere eksistentiel og kompleks karakter – herunder 
også konflikthåndtering. Lena afholder inkluderende 
landsbymøder og arbejdsdage, og hun laver nyheds-
breve for at synliggøre, hvad der foregår i Storbylands-
byen, i et tæt samarbejde med beboerne.

Storbylandsby 2 er et samarbejde mel-
lem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. 
Afdelingen er speciel ved, at den består 
af 40 boliger, hvor halvdelen af beboer-
ne henvises via Østjysk Boligs venteliste 
og den anden halvdel henvises gennem 
Aarhus Kommune. Flere af beboerne vil 
være visiteret til individuel § 85 bostøtte 
og man kan søge om hjælp til indskud og 
huslejetilskud.

Lena Hillgaard

Tlf.: 60 62 89 52

@: len@ojba.dk

Sunnbjørg Durhuus

@: sundu@aarhus.dk

Merete Mahmens

@: mmah@aarhus.dk

Fakta om Storbylandsby 2

Adresse: Oluf Palmes Allé 3 - 9

Antal boliger: 40

Boligstørrelser: 49 - 90 m2

Pris u. forbrug.: 5.036 - 7.646



Kvarteret Boligen

Fællesskabet

Storbylandsby 2 bygger på erfaringer fra Storbylandsby 1, der har ek-
sisteret siden 2014 og er placeret på Marienlystvangen i Aarhus Nord. 
Storbylandsbyerne er et samarbejde mellem Socialudviklingscenter SUS, 
Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. 

Den gamle Journalisthøjskole omdannes til 
’Kulturhus Bunkeren’, som er et bydelshus med 
offentlige faciliteter, hvor FO Aarhus bl.a. har pla-
ner om, at der skal være café, museum og fælles-
spisning.

Storbylandsby 2 får et kontorlokale til rådighed, 
som kan benyttes til samtaler og små arrange-
menter, samt brugsret til at bruge bydelshusets 
øvrige faciliteter.

Storbylandsby 2 ligger på 
Oluf Palmes Allé ved siden 
af den gamle Journalist-
højskole i Aarhus Nord ca. 
4 km. fra centrum.

Storbylandsby 2 ligger lige 
op af det grønne område 
Vestereng, som er oplagt til 
gå- og løbeture.

I nærheden:

• 0,3 km til Letbanestoppet 
’Nehrus Allé Station’.
• 1,4 km til indkøb i Skejby-
centeret.
• 1,5 km til Aarhus Universi-
tetshospital. 
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Boligerne i Storbylandsby 2 er nybyggede moderne rækkehuse i 1 og 2 
etager.  Afdelingen indeholder følgende 5 boligtyper:

Alle boliger er udstyret med moderne køkken og bad, hvor der er gjort 
klar til vaskemaskine, og herudover er der et rummeligt skur.

SkurBolig

Kulturhus Bunkeren

Kort over Aarhus

Kort over nærområde

Rækkehuse med 2 værelser
Rækkehuse med 3 

værelserBoligtyper

Priser u. forbrug 

Størrelser 49m2
(16 stk)

5.036,-

(3 stk)

7.416,-

86m2
(3 stk)

7.646,-

90m2
(7 stk)

5.769,-

60m2
(4 stk)
51m2

(7 stk)

6.575,-

74m2

5.151,-


