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I det forgangne år fi k vi tilsagn fra Aarhus Kommune om, at 

den vil bidrage økonomisk til Fællessekretariatets drift fra og 

med 2014, når den nuværende bevilling fra Landsbyggefonden 

udløber. Inden da havde samtlige boligorganisationer givet 

grønt lys til en fortsat fi nansiering af Fællessekretariatet. Som 

kredsformand er jeg naturligvis glad for at kommunen dermed 

anerkender den indsats, som Fællessekretariatet og boligorga-

nisationerne bidrager med i forhold til at løfte vores boligområ-

der. Der er ingen tvivl om, at et meget tæt samarbejde mellem 

boligorganisationer og kommune er helt afgørende, hvis vi skal 

lykkes med indsatsen i de udsatte boligområder.

På den baggrund vil jeg gerne takke alle vores samarbejdspart-

nere for et godt samarbejde i 2011 – vi ser frem til 2012!

John Jensen, Formand 5. kreds  
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I foråret 2011 vedtog Fællessekretariatets styregruppe en ny 

strategi for sekretariatet. Baggrunden er, at Fællessekretariatet 

har udviklet sig meget siden opstarten i 2007, og at der derfor 

er brug for at fokusere indsatsen, så de begrænsede ressourcer 

bliver brugt bedst muligt. 

Konkret betyder det

at analyseindsatsen opprioriteres• 
at der vil blive mere fokus på at udvikle område-indsatser-• 
ne i forbindelse med fundraising

at interessevaretagelsen og kommunikationen over for sam-• 
arbejdspartnere opprioriteres

at der fremover vil være mindre fokus på at drive egentlige • 
projekter i Fællessekretariatet

Du kan læse mere om strategien på vores hjemmeside 

www.bydele.dk – ligesom der vil være mere om de enkelte 

fokusområder i de øvrige afsnit i denne årsrapport.          

Der skal lyde en tak til medarbejdere og styregruppen for en 

god og konstruktiv proces omkring strategi-arbejdet. Det giver 

Fællessekretariatet et godt rygstød i forhold til de kommende 

års arbejde. 

Jens Møller, Sekretariatsleder

ny strategi
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BoSocData
I 2011 er monitoreringssystemet BoSocData udvidet, så alle al-

mene boligområder i Aarhus nu fi ndes i systemet. Hermed kan vi 

trække data ud på samtlige boligafdelinger i Aarhus Kommune. 

Herudover er systemet udviklet med en række nye data. 

Boligsocial årsrapport
2011 blev året, hvor Fællessekretariatet udgav den første 

boligsociale årsrapport. Rapporten tager på baggrund af tal 

fra BoSocData temperaturen på de sociale forhold i 22 almene 

boligområder i Aarhus. Særligt de beskæftigelsesmæssige udfor-

dringer, som rapporten peger på, gav efterfølgende anledning 

til presseomtale i blandt andet P4 Østjylland, Aarhus Stiftsti-

dende og JP Aarhus. Lige som alle vores andre analyser fi ndes 

årsrapporten på www.bydele.dk

Analysenyt
Lige på kanten til 2011 udgav Fællessekretariat sit første Analy-

senyt. Temaet for det første nyhedsbrev på analyseområdet var 

også beskæftigelse. Senere på året, i oktober måned, udkom 

Analysenyt nr. 2 – denne gang med en opfølgning på den, af 

byrådet vedtagne, kontingentnedsættelse i fritids- og ungdoms-

klubber i udvalgte, udsatte almene boligområder. 
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Temaanalyser
Som opfølgning på Fællessekretariatets fritidsundersøgelse fra 

2009 kom i maj 2011 undersøgelsen Foreninger for alle, der 

sætter fokus på foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i ud-

satte, almene boligområder. På baggrund af rapportens anbefa-

linger om blandt andet satellitforeninger, er der efterfølgende 

taget konkrete initiativer til nye samarbejder mellem boligorga-

nisationer og foreninger.

I skrivende stund arbejder vi på to større tematiske undersøgel-

ser, der også kommer til at løbe ind i 2012:

Effekten af kombineret 1. udlejning, fl eksibel udlejning   

 samt annoncering. Undersøgelsen, der bliver til i tæt   

 samarbejde med Tilsynet i Aarhus Kommune, forventes   

 færdig i foråret 2012.

2. Inden- og udenlandske tiltag, der har til hensigt at   

 forbedre skoler i udsatte boligområder. Den samlede   

 skoleundersøgelse forventes færdig i forsommeren 

 2012.

 

Ud over undersøgelserne på skole- og udlejningsområdet vil der 

i 2012 også blive produceret følgende på analyseområdet: 

Boligsocial årsrapport• 
Analysenyhedsbreve med aktuelle temaer.  Unge og uddan-• 
nelse forventes som et af temaerne

Videreudvikling af BoSocData med fl ere data på de almene • 
boligområder

 



Med Fællessekretariatets nye strategi er fokusområdet Fundrai-

sing udvidet, så det ikke udelukkende handler om at søge 

penge, men også om anden konkret støtte til det boligsociale 

arbejde. Som et eksempel herpå er vi i samarbejde med 

Ungdommens røde kors gået i gang med at etablere nye lek-

tiecafeer. Vi har fokus på almene boligområder, hvor der ikke 

i forvejen er en boligsocial indsats, men hvor behovet for en 

lektiecafé er til stede. Det er et arbejde, vi fortsætter med 

i løbet af foråret, og målet er, at vi inden sommer har fået 5 

nye, bæredygtige lektiecafeer i gang. Vi har i øvrigt fået bevil-

liget 15 computere af Bestsellerfonden til formålet. 

I 2011 har vi haft meget at gøre med den nye runde med bo-

ligsociale midler i Landsbyggefonden. Der er kommet nye krav 

til ansøgningerne og til ansøgningsproceduren. Derfor er det i 5. 

kreds besluttet, at arbejdet med alle nye boligsociale helheds-

planer starter i Fællessekretriatet. En anden ny ting er, at Aarhus 

Kommune sagsbehandler ansøgningerne i en tværmagistratlig 

arbejdsgruppe, inden de indsendes til Landsbyggefonden. Her del-

tager også Fællessekretariatet og taler boligorganisationernes sag.

Mod slutningen af året er status, at Langkærparken (AL2bolig) 

er prækvalifi ceret i Landsbyggefonden til at lave en boligsocial 

helhedsplan. Elstedhøj (Århus Omegn) har fået godkendt en 

prækvalifi kation i kommunen, og den ligger nu til behandling 

i Landsbyggefonden. Bispehaven er også godt i gang med en 

prækvalifi kation. I Gellerup og Toveshøj er vi i gang med en 

foranalyse, der skal være med til at sikre, at den ansøgning, 

området planlægger at indsende inden sommeren 2012, bygger 

på et stærkt fundament. 
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I år har vi også hjulpet Rundhøj med at søge om omprioritering 

i Landsbyggefonden af overskydende midler i den boligsociale 

helhedsplan. Rundhøj har som følge heraf siden august haft en 

børne-unge-medarbejder, Ali Charour.

I foråret lavede vi for Århus Omegn en ansøgning til socialmini-

steriets pulje til mindskelse af udsættelser fra almene boliger. 

Den gik desværre ikke hjem. Årsagen er den positive, at Århus 

Omegn – ligesom det i øvrigt er gældende for resten af boligor-

ganisationerne her i Aarhus – har langt færre udsættelser end 

boligforeninger af samme størrelse i København. Så selv om 

pengene gik til København, kan vi glæde os over, at boligorgani-

sationerne i Aarhus og Aarhus Kommune er gode til at forhindre 

udsættelser fra byens almene boliger.

I sensommeren skrev vi med på fl ere ansøgninger til Aarhus 

Kommunes pulje på 750.000 kroner til multibaner og lignende 

faciliteter i udsatte boligområder.

Vi afventer i skrivende stund en ansøgning, som vi lavede for 

Gellerup Museum til Socialministeriet. 
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Fællessekretariatets netværk for boligsociale medarbejdere og 

ansatte i de bydækkende projekter har ført til tætte sociale og 
faglige samarbejdsrelationer på tværs i Aarhus. 

De årlige aktiviteter i netværket er en studietur samt temamø-

der med eksterne oplægsholdere. I 2011 har vi således været på 

studietur til Berlin, og herudover har vi holdt temamøder om 

betingelserne for det boligsociale arbejde og særligt konse-• 
kvenserne af puljefi nansiering (i samarbejde med CFBU)

udarbejdelse af fremtidige områdeprofi ler• 
særligt udsatte (Bostøtte i eget hjem, Aarhus Kommune)• 
beboere med en psykisk lidelse (Center for akut og opsø-• 
gende indsatser, Aarhus Kommune)

To grupper med i alt ti personer mødes nogle gange om året i 

Fællessekretariatet for at give hinanden kollegial supervision. 

Endnu en gruppe vil i 2012 starte en supervisionsgruppe. 

Netværket har efterspurgt muligheden for intern erfaringsud-

veksling. I 2012 vil der være fokus på faglige møder, hvor der 

også bliver tid og rum til at erfarings- og idéudvikle.n
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Som en del af Fællessekretariatets nye strategi har der i 2011 

været mere fokus på at varetage boligområdernes interesser. 

Helt konkret betyder det, at Fællessekretariatet arbejder på at 

omsætte analyserne og de input, vi får fra ”baglandet” i bolig-

områderne til konkrete handlinger. Vores analyser er ikke meget 

værd, hvis ikke de fører til konkrete handlinger eller nye 

må  der at gribe indsatserne an på. Derfor følger vi analyserne op 

med møder med relevante samarbejdspartnere, vi føl  ger den 

politiske dagsorden tæt og arbejder mere målrettet med medi-

erne. I den forbindelse er det vigtigt, at Fællessekretariatet er 

en synlig aktør i Aarhus og ikke mindst, at man kan regne med, 

at vi leverer varen, hvad enten det drejer sig om at indgå nye 

partnerskaber, lave nye analyser eller at ”få tingene til at ske”. 
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I forbindelse med implementeringen af den nye strategi er 

Fællessekretariatets kommunikationsplan blevet kigget efter i 

sømmene for at sikre en klar strategi for, hvordan vi får synlig-

gjort vores arbejdsopgaver og produkter. I efteråret har det 

især været analysearbejdet, som der var fokus på. En opfølgen-

de analyse af nedsættelse af klubkontingent, et analysenyt om 

beskæftigelse samt den boligsociale årsrapport endte alle som 

forsidestof. Men det er ikke gjort med det. Analysernes anbefa-

linger kræver opfølgning, og derfor har vi eksempelvis ansat en 

jobkoordinator til at hjælpe beboere i Trigeparken i arbejde.  

Herudover er vi i samarbejde med fl ere aktører i gang med at 

udvikle idrætsaktiviteter i udvalgte områder.

Fokus i 2012 bliver først og fremmest at få udviklet en ny 
hjemmeside. En af tankerne med den er, at den i højere grad 

skal vise, hvad der konkret arbejdes med i Fællessekretariatet 

- det vil vi nemlig gerne dele med vores samarbejdspartnere 

og andre besøgende. Vi glæder os derfor til at præsentere en 

side, hvor der blandt meget andet kommer mere fokus på det 

visuelle.
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Kvindehuset har i 2011 haft stort fokus på at få husets mange 

aktiviteter og tilbud styrket og videreudviklet, men ikke mindst 

arbejdet på at fi nde en forankringsmodel til huset har kostet 

mange ressourcer. 

Som en del af denne proces har Kvindehuset sammen med FO 

Aarhus og Daghøjskolen Gimle skabt et afklaringskursus for 

kvinder. Fokus har været at få gjort dette tilbud så attraktivt 

som muligt, for såvel borgeren og kommunen som for Kvindehu-

set. En ny og spændende opgave! 

Kvindehuset er i høj grad baseret på frivillighed, og det har 

derfor været en fornøjelse at se den store tilstrømning af nye 

frivillige i 2011. Der er i dag 164 medlemmer udover 30 lektie-

hjælpere, og maillisten tæller mere end 300 interesserede.

I år har Kvindehuset uddannet 23 nye bydelsmødre, der nu er 

i gang med at arbejde som rollemodeller og brobyggere både i 

kvindehuset og i de forskellige bydele – det hele på frivillig basis. 

Pigeklubben og vores aftentilbud, der også er baseret på frivillig-

hed, har fundet deres form og er begge velbenyttede tilbud.  

I 2011 har Kvindehuset også fået støtte til et projekt for ældre 

minoritetskvinder, og det vil blive igangsat i 2012. Det er en ny 

gruppe kvinder, som man glæder sig til at ønske velkommen.

I det kommende år skal Kvindehuset have fundet dets fremti-

dige form, hvilket kommer til at blive omdrejningspunktet for 

både fokus og aktiviteter. 

Det bliver med andre ord et nyt, spændende og udfordrende år 

for Kvindehuset. 

kvinde..

Et bydækkende projekt
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Det har været et begivenheds-

rigt 2011 for Rap Akademiet, 

hvor 78 unge nu benytter sig 

af tilbuddet. Rap Akademiet 

har i løbet af 2011 afholdt 

en række workshops, hvor 

akademiets elever er er blevet 

inspireret og undervist af 

anerkendte rappere samt 

andre spændende kunstnere. 

Året har budt på workshops 

med blandt andre Negash Ali, 

J-Spliff, Rune Rask, Veteran 

Cosmic Rockers, 4 vestafri-

kanske rappere, Marwan, 

Mads Mygind, Suspekt, Sandra 

Johnston og Jooks. 

Mange af eleverne har også 

fået mulighed for at udfolde 

deres talenter ved forskellige 

arrangementer. Fredag den 

29. april varmede fl ere af aka-

demiets elever op for hip hop 

kollektivet, Veteran Cosmic 

Rockers på Musikcafeen, og 

den 2. juni, da Kronprinsepar-

ret åbnede Sculptures by the 

Sea udstillingen, var det med 

rap  

rapakademi.dk



unge fra Rap Akademiet på scenen. Rap Akademiets elever har 

desuden spillet til Gelleraps, Sommerstemmer festivalen ved 

Brabrand sø, Børnenes Bogdag i Ridehuset, KulturNat, Street 

Party på Nørrebro samt den landsdækkende Rap Kings konkur-

rence. Den 28. november, da Det Lokale Beskæftigelses Råd 

afholdte ungekonferencen ”Unge, uddannelse og mønster-

brydning” stod unge fra Rap Akademiet for dagens musikalske 

indslag.

Siden Rap Akademiet blev etableret i foråret 2010, er mange 

numre blevet produceret i akademiets studie. Et udsnit af disse 

sange er nu samlet og udgivet på albummet ”Vol. 1”. Snart 

følger Vol. 2 og 3.

I marts blev Rap Akademiet nomineret til Den Kriminalpræ-

ventive Pris 2011 for at have gjort en særlig indsats på det 

kriminalpræventive område. I løbet af efteråret er der blevet 

arbejdet for, at Rap Akademiet kan blive OCN–certifi ceret. Det 

er nu en realitet, hvilket betyder, at eleverne modtager et cer-

tifi kat som bevis for den læringsproces, de gennemgår i akade-

miet. OCN-metoden gør det muligt at få offi ciel dokumentation 

for uformel læring.

Rap Akademiet anno 2012 vil fokusere på implementeringen af 

OCN-metoden i undervisningen - samt på at udvide akademiets 

aktiviteter til også at omfatte andre musikalske genrer. Her-

udover kommer Rap Akademiet til at byde på fl ere spændende 

workshops og koncert-arrangementer samt en række musikudgi-

velser med akademiets unge.

akademiet

Et bydækkende projekt



sundheds..

I begyndelsen af januar 2011 slog sundhedscafeerne i Viby Syd, 

Gellerup-Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang og Trige dørene op 

for første gang. Hermed har beboerne i de fem boligområder 

fået et gratis anonymt tilbud om at få lavet sundhedstjek og 

–samtale i åbningstiden 2½ time pr. uge pr. boligområde. Sund-

hedscafeerne kom fl yvende fra start med 65 besøg den første 

uge, og det er siden blevet til langt over 1000 besøg i 2011. 

Mange kommer for at få vejledning om vægttab og motion, men 

også vejledning om diabetes, for højt blodtryk, stress, rygning, 

hashforbrug har været efterspurgt. Rigtig mange vælger at 

komme igen for at få fulgt op. En stor del af disse personer er 

blevet aktive på eksisterende motionstilbud, og samtidig er nye 

aktiviteter som zumba, gymnastik, stavgang og gåture blevet 

igangsat lokalt i projektets første år. Men også kostkurser og 

tilbud om støtte til vægttab er udbudt i fl ere områder efter 

sundhedscafeernes åbning. 

Det allerede eksisterende lokale tætte samarbejde mellem 

boligsocialt ansatte, beboerdemokrater, kommunalt ansatte, 

frivillige og foreninger har med Sundhedscafeerne fået nye 

aktører for at give folkesundheden et løft. Sygeplejersker fra 



cafeer

Lokalcentrenes sundhedsklinikker betjener sundhedscafeerne. 

De har kendskab til mange beboere i boligområderne og kan 

være med til at inspirere til, at relevante aktiviteter startes op. 

Til gengæld kender hjemmesygeplejerskerne ofte meget lidt til 

de tilbud, der fi ndes i boligsocialt regi – en viden, som de opnår 

gennem samarbejdet omkring Sundhedscafeerne. 

Folkesundhed Århus har inviteret Sundhedscafeerne til at 

medvirke i kampagner som Sundhedsuge for mænd og Inter-
national KOL Dag. Herudover medvirker Sundhedscafeerne i 

nye tilbud som fx gratis test for HIV ved Cross Over, fokus på 

tilbud til de mest udsatte gennem samarbejde med Frem Aktiv 

og samarbejde med Viby Syd Idrætsforening.

I løbet af 2011 er Sundhedscafeerne blevet en kendt samar-

bejdspartner. I 2012 vil fokus især blive lagt på at undersøge, 

hvilke sunde aktiviteter mænd og unge fi nder meningsfulde 

og herefter opstarte disse. Der vil også være et særligt fokus 

på sundhedscafeernes rolle i forhold til unges misbrug samt et 

samarbejde om tilbud som fx morgenmad til skolebørn i Bispe-

haven. 

Et bydækkende projekt

’Sundhedsuge for mænd’ rykkede bog-
staveligt talt udenfor. Her tager pro-
jektleder Helle Dybdal Jensen et tjek 
på sundheden.



Projekt Fritidsjob i Viby Syd 

har siden januar 2011 arbej-

det for, at fl ere 13-20-årige 

fra boligområderne Rosenhøj, 

Kjærslund og Søndervangen 

fi nder og fastholder et fritids-

job. De unge i Viby Syd har 

vist sig meget motiverede for 

at få et job.  

Her et år efter projektets 

start varetager 52 unge et fri-

tidsjob. Ud over de unge, der 

i dag har et fritidsjob, har 110 

deltaget i vejledningsforløb, 

hvor de har udarbejdet CV og/

eller ansøgning og er blevet 

vejledt om de spilleregler, 

som gælder som jobsøgende 

og som ansat. Også på Projekt 

Fritidsjobs facebook-side er 

der meget aktivitet. Pt. har 

projektet 220 venner.

Et tilbageblik på 2011 giver 

meget at glæde sig over. Pro -

jektet har mødt stor opbak-
ning fra mange sider – ikke 

mindst Søndervangskolen samt 

de lokale varmemestre, der 

har taget fl ere unge i fritids-

jobs.

Projekt Fritidsjob har base på 

Søndervangskolen, som ligger 

ved siden af de tre boligområ-

der, hvor det er nemt for alle 

unge at komme uanset hvilken 

skole, de går på. I forhold til 

Søndervangskolens unge fi ndes 

en uvurderlig støtte i mange 

af de unges daglige voksne; 

lærere og pædagoger. For at 

det kan lykkes med et fritids-

job, som skolepligtig ung i 

heldagsskolen, skal den unge, 

forældre, lærere og skole 

bakke op om jobbet. Samti-

dig skal den rette virksomhed 

tilbyde sig som arbejdsplads.

Der er masser at tage fat på i 

2012. De unge skal klædes på 

til den ofte krævende virke-

lighed, der møder dem på 

arbejdspladsen. Forældre og 

andre daglige kontaktpersoner 

skal inddrages og aktiveres i at 

understøtte den unges delta-

gelse i fritidsjobbet. Virksom-

hederne skal udfordres til at 

invitere de unge indenfor og 

til at drage almindelig omsorg 

for de unge, som møder op 

hos dem. Der skal fi ndes fl ere 

arbejdsmuligheder for de 13-

15-årige. Omgivelsernes øjne 

skal åbnes for den læring og 

udvikling, der fi nder sted i et 

fritidsjob. 

p r o j e k t



fri

Tre piger har 
gennem Projekt 
Fritidsjob fået 
arbejde i kio-

sken på Skejby 
Sygehus. 

tids
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Projekt Fritidsjob har

 hjulpet med at fi nde 

en piccoline til Fælles-

sekretariatet. Dahlia blev 

ansat i november og er på 

arbejde hos os en gang om 

ugen. Dahlia er 13 år og går 

i 7. klasse på Søndervang-

skolen.

Shitak går i 8. klasse. Han arbejder 

hos varmemesteren i Rosenhøj, hvor 

han lærer at bruge forskelligt værk-

tøj, hvilket han er godt tilfreds med.



beboer...



Beboerforum modtog i 2010 en bevilling fra Bikubenfonden. 

Bevillingen skulle bidrage til at give de aktive beboere i net-

værket et fagligt løft. Med denne bevilling i ryggen blev især 

foråret 2011 travlt for Beboerforum. Deltagerantallet til årets 

arrangementer har varieret fra mellem 20 til 50. 

I foråret foretog vi en mindre undersøgelse blandt de aktive i 

Beboerforum. Den viste blandt andet, at de færreste har inte-

resse i andre boligområder end deres eget, og at det er svært 

at nå bredt ud til alle beboere. På den baggrund har styregrup-

pen besluttet, at Beboerforum ændrer fokus fra 1. januar 2012. 

Herefter vil netværket være rettet mod afdelingsbestyrelses-

medlemmer, primært i de udsatte områder. Beboerforum øn-

sker at få en bedre kontakt til afdelingsbestyrelserne og lægger 

op til, at de enkelte afdelingsbestyrelser på skift er med til at 

defi nere emnet for et fyraftensmøde samt arrangere og afholde 

det. Naturligvis er alle stadig velkomne. Dog er tanken, at 

Beboerforum fremover vil tage fat på nogle af de udfordringer/

problematikker/succeser, som en afdelingsbestyrelse kan sidde 

med på det boligsociale område – og at der igen skal fokus på 

den indbyrdes erfaringsudveksling.

forum

      Årets aktiviteter

Hvorfor er det nødven-• 
digt at rive boliger ned 

v/Jørgen Nue Møller og 

Keld Albrechtsen

Naboer • 
v/Malene Fenger Grøn-

dahl og Troels Munthe

Mønsterbryder v/Lisbeth • 
Zornig Andersen

Uligheder i dagens Dan-• 
mark v/Lars Olsen

Visioner for udsatte • 
områder  v/borgmester 

Jacob Bundsgaard

Studietur til Finlandspar-• 
ken i Vejle

mødestedet for almene beboere
Et bydækkende projekt



Fællessekretariatet har med ansættelsen af Anette Nitschke ind-

ledt en fremskudt beskæftigelsesindsats pr. 1. november 2011.

Der har allerede vist sig stor interesse for projektet, som i 

første omgang har fokus på den høje arbejdsløshed i Trige. 

Det betyder også at afklaringsfasen omkring opsætning af 

egentlige hoved- og delmål er i fuld gang, hvilket til dels sker 

i samarbejde med Beboerhuset Oasen samt afdelingnerne19 og 

20 i Trige. 

I 2012 er der fokus på at få sammensat den fremskudte be-

skæftigelsesindsats, så den fremstår, som følger:

Målgruppen i Trige er fortrinsvist personer under 30 år• 
Der er rådgivning en gang om ugen for alle i Trigeparken• 
Der skal etableres kontakter/praktikforløb i nærområdet, • 
fx  Genbrugsstationen ved afdeling 19 og 20

Deltagelse i Mødregruppen i Trige med henblik på at få en • 
god kontakt til de kvinder, der måtte skulle i gang med ud-

dannelse eller jobsøgning efter endt barsel

Finde alternative veje til at bedre beskæftigelsen i områ-• 
det.

Der skal være stort fokus på godt samarbejde med Aarhus 

Kommune, arbejdsgivere og andre relevante samarbejdspart-

nere  - hele tiden med udgangspunkt i at beboere/brugere 

kommer nærmere en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet.

fremskudt 
indsats

Beskæftigelse



Mod slutningen af året har Fællessekretariatet haft travlt med 

Realdaniapuljen Det gode Boligliv. Ikke mindre end 14 ansøg-
ninger har vi sendt fra Aarhus til puljen. 

En stor del af disse er blevet 

udarbejdet i Fællessekretariatet 

i samarbejde med de 

relevante afdelingsbestyrelser. 
Heldigvis har vi haft 

arkitekten Louise Due 

tilknyttet i årets sidste 

måneder med henblik på 

at lave visualiseringer og 

udvikle gode ideer til 

disse ansøgninger.

det gode 
boligliv

Fu
nd

ra
isi

ng

Eksempel fra Kalmargade



I 2012 vil vi i tråd med vores nye strategi arbejde målrettet 

med analyserne. Vi færdiggør en evaluering af udlejningsaf-
talerne i Aarhus, som vi laver i samarbejde med Tilsynet i 

Teknik og Miljø forvaltningen. Det er vigtigt, at vi på den bag-

grund får justeret alle udlejningsaftaler, så de bliver så effek-

tive som muligt. 

Vi vil også fokusere på skolerne i og omkring vores udsatte bo-

ligområder. Gennem de seneste års arbejde, er det blevet mere 

og mere tydeligt for os, at skolerne er meget vigtige for at lyk-

kes med at løfte boligområderne. I den forbindelse vil vi også se 

nærmere på bus-ordningen og konsekvenserne for de mange af 

vores børn, der fragtes til skoler langt fra deres boligområde. 

Derudover får vi travlt med den nye ansøgningsrunde i Lands-

byggefonden, da mange af vores boligområder skal udarbejde 

nye boligsociale helhedsplaner i 2012. 

Endelig skal vi have ”slået søm i” i forhold til Kvindehuset 

og Rap Akademiet og færdiggøre arbejdet med en bæredygtig 

forankringsstrategi for begge to. 

Vi ser frem til arbejdet i det kommende år!

Jens Møller, sekretariatschef

fokus

fokus

fokus

fokus

fokus

fokus

fokus
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