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Kære afdelingsbestyrelsesmedlemmerKære afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Her får I tredje (og sidste) infoblad om Århus Omegn (ÅO) og Østjysk Boligs (ØB) fusionsplaner.Her får I tredje (og sidste) infoblad om Århus Omegn (ÅO) og Østjysk Boligs (ØB) fusionsplaner.

Efter at en advokatundersøgelse i forrige uge viste, at svindlen i Østjysk Bolig beløber sig til 15-20 millio-Efter at en advokatundersøgelse i forrige uge viste, at svindlen i Østjysk Bolig beløber sig til 15-20 millio-
ner kroner, og efter at Østjysk Bolig sidste fredag blev sat under administration og dermed ikke længere ner kroner, og efter at Østjysk Bolig sidste fredag blev sat under administration og dermed ikke længere 
har en beboervalgt organisationsbestyrelse, sættes planerne om en fusion mellem Århus Omegn og Øst-har en beboervalgt organisationsbestyrelse, sættes planerne om en fusion mellem Århus Omegn og Øst-
jysk Bolig på standby. jysk Bolig på standby. 

Så længe Østjysk Boligs økonomiske situation er uafklaret, kan vi ikke komme videre med en fusion.Så længe Østjysk Boligs økonomiske situation er uafklaret, kan vi ikke komme videre med en fusion.

Det er ikke muligt at vide, hvornår situationen for Østjysk Bolig er afklaret og der igen kan vælges en orga-Det er ikke muligt at vide, hvornår situationen for Østjysk Bolig er afklaret og der igen kan vælges en orga-
nisationsbestyrelse. Vi vil naturligvis holde jer orienteret, og vi er stadig enige om, at idéen med en større nisationsbestyrelse. Vi vil naturligvis holde jer orienteret, og vi er stadig enige om, at idéen med en større 
og mere robust boligorganisation er god. Blot skal forudsætningerne være til stede – og det er de ikke nu.og mere robust boligorganisation er god. Blot skal forudsætningerne være til stede – og det er de ikke nu.
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