


Hvem er



• ØsterBO startede med den første røde 

murstensbygning i Vejle i 1941.

• ØsterBO udlejer i dag ca. 3200 lejemål.

• Fordelt på 23 boligafdelinger primært i Vejle.

• ØsterBO NaBO administrerer 6 boligafdelinger i Vejle.

Hjem til Vejle





• ØsterBO har 24 ansatte i administrationen 

• ØsterBO har 31 ansatte i driften (ejendomsfunktionærer/ 

Park&Anlæg)

• ØsterBO har 13 ansatte i egen rengøringsafdeling 

• ØsterBO har 4 ansatte til Toftegården (seniorbofællesskab)

• Driften i ØsterBO er opdelt i 2 stor teams

ØsterBO

som arbejdsplads



Org dia





Klimaprojekt Østbyen







Klimatilpasning i Østbyparken
• Udfordringer
• Baggrund 
• Idékatalog og juridisk notat

Østbykvarteret | Udfordringer og baggrund



Hvor kommer 
vandet fra?

Antal beboere i området ca. 2000

Antal brugere i området ≥ 2000

 



Sektionsforside (navn på dit afsnit)



ØsterBO’s projektfokus på 
klimatilpasningsprojektet:

Gode driftssikre 
løsninger – vi skal 

passe på vores 
driftsomkostninger.

Østbykvarteret | Projektet

Holistisk tilgang 
til projektet – vi 
skal løse proble-
met med, at vi 
også skal bruge 
vandet som en 
ressource.

Vi skal inddrage 
beboerne og 
øvrige interes-
senter til området, 
så det bliver deres
område. 

ØsterBO vil 
arbejde på, at vi 
skal drifte de dele 
af Vejle Spilde-
vands anlæg, som 
giver mening. 



Beboer/Brugerworkshop i 2015

Arrangement på græsset,

Beboer/Brugerworkshop i 2017

Gruppearbejde med ideer og ønsker.

Beboerfølgegruppe:

Samarbejde med Urbanistas om ”sidste lag” i 

Klimaparken.



Den gode løsning 
for alle parter opstår 
gennem samarbejde
– ingen kan løse det 

alene

Udfordringerne 
ligger i at arbejde 

tværfagligt og bryde 
vanetænkningen 
om, at regnvand 

hører til i kloakken!



Udviklingschef Torben Juler



Økonomien i projektet 

Anlægsomkostninger i etape 1
• Skybrudssikring/medfinansieringsprojekt: 

31,2 mio. kr. ekskl. moms  
• Kommune: 7,8 mio. kr.

• Forsyning: 23,4 mio. kr.

• Evt. ekstra valgfri udgifter til udformning

• Herudover ØsterBO’s andel: 
• Grøn Kile

• Separatkloakering (lukning af gamle 
regnvandsledninger og etablering af anlæg 
til regnvand på terræn)

• Nye spildevandsledninger

ØsterBO søger fondsmidler til 
realisering af særlige beboer- og 
brugerønsker (toppen af lagkagen)

Østbykvarteret | Projektet

Traditionelt 
projekt –
231 mio. kr.  





















Projektsamarbejde ml.

Vejle Kommune,
Vejle Spildevand & ØsterBO



Vandkorridor i 

Klimaparken



Vandkorridor 

v/Valløesgade



Vandreservoir 

v/Tommy Troelsens Plads



En 100 års Stormflodshændelse I år 2050 uden tiltag (vandstand kote 2,5 m)



https://da-dk.facebook.com/boligforeningen/videos/hvad-g%C3%A5r-klimaprojekt-

%C3%B8stbyen-ud-p%C3%A5-se-film-og-find-ud-af-hvad-der-er-blevet-gjo/1515306565586303

https://da-dk.facebook.com/boligforeningen/videos/hvad-g%C3%A5r-klimaprojekt-%C3%B8stbyen-ud-p%C3%A5-se-film-og-find-ud-af-hvad-der-er-blevet-gjo/1515306565586303


v/driftschef Helle Friis Jensen



• Oprindelse af ”liv” og ”forskelligart”.

• Variation i den levende natur.

• Diversitet er for alle mennesker først og fremmest 

en ressource i hverdagen.

• Den skaffer mad (afgrøder, husdyr, vilde frugter 

og fisk), fibre til tøj, træ til ly og varme samt 

medicin og brændstof.

• Biodiversiteten er et område med aktivitet og 

indtjening for samfundet, men det kræver den rette 

styringsmetode at udnytte disse ressourcer.

Hvad er biodiversitet?



• Der er konstateret en nedbrydning af biodiversitet 
i løbet af de seneste 20-30 år.

• Den er under global ændring med mange truede 
dyre- og plantearter. 

• Et overslag for Danmark vil være, at der er ca. 

30.000 arter, hvoraf 1/4 er truede arter, som kan 
ende med at forlade landet. Der er allerede 2.000, 

som er forsvundet.

• Mere end hver 6. fugl er forsvundet i Europa.

• Bevarelse af biologisk diversitet er blevet et globalt 
mål.

Hvorfor har ØsterBO

fokus på biodiversitet?



• Vi har alle et ansvar for at 
beskytte og bevare vores natur, 
og når vi huser knap 1/5 af 
Danmarks befolkning, har vi 
naturligvis en pligt til at bidrage.

• Der er sket en ændring i brugen 
af fællesarealer i vores 
boligområder, som vi også bør 
tilpasse. 

Biodiversitet og 

den almene sektor

• Effektivisering i den almene 
sektor går hånd i hånd med 
at nytænke vores 
fællesarealer ift. effektiv drift, 
lad naturen
være naturlig… naturlig 
biodiversitet.

• Flere bebyggede arealer = 
mindre natur og dyreliv.



Hvorfor skal VI gøre noget?

Det skal vi for at skabe et bedre udgangspunkt for 
mere liv og mangfoldighed til:

• Planter

• Insekter

• Dyr og

• Mennesker

Regenerering, mad, helseprodukter, bevægelse, 

sanseinput, oplevelser, 

naturopmærksomhed/nysgerrighed.

Udgangspunktet må ikke være besparelse, men 

en investering i både plantelivet og dyreriget.



Hvad kan vi gøre?



Ændre syn og opfattelse af hvad en ”flot” have er.

Udvælge områder til vild natur.

Områder, hvor vi har en 

udfordring ift. arbejdsmiljø 

og –sikkerhed.

Områder, der er svære 

at afvande og dermed 

køre og færdes på.

Naturlig formuldning af haveaffald.

3*B –

Beboernes 

Bær Buske.

Insekthoteller og 

fuglekasser.

”Naturgruppe” 

bestående af 

afdelingens 

beboere.



Hvor kommer vi fra?



HVILKE ØJNE SER I MED?

Vi er vant til, at en nyslået græsplæne SER pæn og 
velplejet ud. Men det afhænger af de øjne, der SER, for 
det SER ikke lovende ud for de dyr og insekter, der lever i 
naturen. De mangler en meget større variation af 

planter, end hvad en nyslået græsplæne byder på.

Det giver derfor god mening, i mange af vores 
boligområder, at lægge om fra fx græsplæner til 
enggræs og vilde blomster. 

Yderligere, så kræver plæner, der har en hældning over 
10%, særlige (og dyre) græsslåmaskiner, for at man kan 
slå græsset. Her kan man især med fordel lade græsset 
vokse og blive vildt.







MOLDEPARKEN

• Regnvand udnyttes til 

små vandløb. 

med hyggelige broer 

henover.

• Græsplæner er omlagt 

til enggræs og vilde 

blomster.
• Insekthoteller er sat op.



KLIMAPARKEN

• Regnvandet udnyttes til 

små hyggelige vandløb 

og søer. 

• Skråningerne er omlagt til 

enggræs og vilde 

blomster.



SKOVBRYNET

• Forsøg med omlægning 

til biodiversitet.

• Insekthotel af afklippede 

grene og andet 

haveaffald, der tidligere 

kostede afdelingen 

40.000 kr. at få afhentet.



Punkthuse – Østbyparken

Beplantning indtænkt fra begyndelsen af 

byggeriet og enggræs bliver udlagt fra 

anlægsstart. 



LIDT HAR OGSÅ RET

• Bare det, at sørge for vand til dyrene, gør en forskel. 

• På nogle områder kan man endda spare 
omkostninger ved at omlægge, mens andre og 

større tiltag skal hjælpes i gang – måske også 

økonomisk. 

• Hvad der kan gøres i jeres boligafdeling er bestemt 

værd at diskutere i afdelingen og sammen med 
ØsterBO’s inspektør samt det grønne team. 

TÅLMODIGHED

• Biodiversitet sker ikke over nat. Det kræver langsigtede mål og tålmodighed.

• Det tager minimum 2-4 år, før biodiversiteten har nået et niveau, hvor græsset 

er i mindretal og blomsterne i overtal.

• Til tider vil det ikke se pænt ud, sådan som vi kender det i dag. 

• Det handler om at tænke på fremtiden.



Tanker fra driften

• Alle er vilde med udvikling – færre er vilde 
med forandring til ØsterBioDiversitet…

• Ukrudt er også blomster, når man først lærer 
dem at kende…

• Det er et fælles ansvar at passe godt på 
vores natur…

Tak for interessen og god arbejdslyst med at få 

påbegyndt forandringerne.




