
MARTS 1970 

Billedet vis'er vores mest utrætteKonkurrence 
lige medlem efter en opslidende og 
tiN lI:ider ophidsende diskussion om 
bladets navn. T'ilsidst opgav han og
så. Men vi sIml have et navn, og da 
vi ~kke selv har den nødvendige op
findsomhed, blev vi enige om ,at 
modtage ,forslag fro beboerne. Alle 
forslag, undtagen Gjellerupposten, 
er velkommen og indsendes til Ole 
Ohdstensen, Dol.1tesvej 35, inden d. 
30/3 1970. Blandt dem, der har 
indsendt det forslag, vi synes bedst 
om, trækker vi lod om 
1. En virkelig god flaske whisky 
2. En håndmixer 
3. En stor æske Bilofix 

og den heldige kan væ,lge mellem en af gevinsterne. 
Kupon findes på bagsiden. 

V E L K O M M E N v. Knud Dynnes Hansen 

Vel!1rommen til alle, der er flyttet ind og ~kal iiiytte ind i GJELLE
RUP-PLANEN. Før indflytningen har vi ane beskæftiget os med, 
hvad det nu var, vi gik jnd til, og den lange bes,tillingsliste tyder på, 
at BRABRAND BOLIGFORENING med dette byggeri vil.1kelig har 
været i Isvand til 'at leve op til mottoet: »Det er godt at bo godt«. 
Men det er ikke nok. For øjeblikket ,bor vi 2000 mennesker på en 
byggeplads, og det har vi accepteret, fordi vi ved, at man har planlagt 
på lang s1gt, og vi -skimter en række fritidsfaciliteter forude. 
Men inden da er der brug for en inds'ars for begrebet trivsel - med 
mottoet: »Det er godt at bo rigtigt« , så derfor 

VELKOMMEN TIL ARBEJDET 
De 6 beboerrepræsentanter, der danner den foreløbige afdelingsbesty

relse for afd. IV, er enige om, 'at den foreløbig vigtigste opgave er 

at skabe ,aktiviteter, der Æorhindrer de posi,tive aktive kræfter i at 

søge andetsteds hen. Om 2 år er vi lige S'å mange som en mindre dansk 

købst~d, og har alle muligheder for at skabe en aktivitet, som aldrig 

er set, og devfor efterlyses hermed initiativer af enhver art, som vi 

vil gøre alt for at baklke op. 

A:lle ~kal komme Ærem med deres ønsker, i hvilken retning de end 

går. Vi s1oo1 have sk,akklub, whistklub, bridgelclub, filmklub, teater

forening, jazzballet, idrætsforeninger, sangforeninger, orkestre, vælger

foreninger, ungdomsklubber, spejdere, andespil, gamle danse - for bare 

at nævne en line del af de foreninger, der drives i en by på 6000 ind

byggere. 

I æøl1ste omgang kan vi hjælpe med at få kanaliseret de ønsker, der 

findes, og i anden omgang betyder det, at enhver fovm for klub, der 

bHver dannet, gennem dette blad vil få en manedlig gratis kommu

nikation, der også når <indfilyvterne, ,som de næste 2 år forhåbentlig fra 

sMrt vil Æøle sig veltilpas i GJELLERUP-PLANEN. 

Altså: hold jer ilike tilbage, men henvend jer tH en af beboerrepræ

sentanterne med alle gode for,sLag. NU! 

Adresserne findes andet steds i bLadet. 




På det konstituerende møde for beboerrepræsentan
terne i Gjellerupplanen den 17. dee. 1969 i ~kov

gårds parkens selskabsldkale, valgtes Knud Dynnes 
Hansen, Jeutesvej 11, til formand, Ole Ohristensen, 
Dortes'Vej 35, til næstformand, og til sekretær valg
tes Bente Ohristensen, Dortesvej 23. De tre øvrige 
repræsenuanter -er Peter Lemming, Jettesvej 3, Jens 
Kær Kristensen, Dortesvej 9, og Keld Allan Ohristen
sen, Dortesvej 35 . 

Der er siden blevet holdt møde ca. hver 14. dag. Det 
tørste blev holdt på Tousgården (Arkitektgården), 
hvor også forretningsfører Olav Sørensen, inspektør 
. :øjgård, Torben Overgård samt arkitekterne K. Blach 
Petersen og Gjedde, deltog. Vi fik redegjort for byg
gel1iet og blev vist rundt på gården. Der blev på 
mødet nedsat -følgende udvalg: 

Et legepladsudv,alg, bestående ruf Keld A. Christen
sen, Bente Ghristensen og Ole Ghrisensen, et have
udvalg med deltagelse 'af Jens K Kristensen og Pe
ter Lemming, og et kunSltudvalg, hvortil Dynnes Han
sen og Keld A. Ghristensen blev valgt. Desuden blev 
det beSlluttet at udsende et bIad til beboerne mindst 
en gang om måneden med Ole Ghristensen som red·· 
aktør. 

ORIENTERING 

Af Ole Cbristensen 

På møderne har vi brugt den meste tid til '<1t disku
tere fOl'Sikellige Æol1mer for aktiviteter, som vi har mu
Iighed tor at tilbyde beboerne. Vi har de store kæl
derilokaler i hver blok, der kan indrettes efter beboer
nes ønske, ligesom vi håJber på et fælleslok'<1le i nær 
frem rid, der også sikal bruges til -større fester og kom
sammen med f. eiks. film og foredrag. 

Nogle -af rvure drøftelser har også båret frugt. Vi hav
de en vellykket fastelavnsfest for børnene, og ølbryg
nings1kurset er godt igang. Der er også gang i planer
ne om sauna med tilhørende motionsrum. Men for 
fremtiden må vi i gang med meget mere. Selv har 
vi snaklket om at arrangere ,fælles busture både for 
voksne og børn, og for børn. alene f. eiks. til Lego
land, ZIOo i ÅLborg og Delfinariet på UIstrup slot un
der forsvarlig voksen ledelse. Men da vi kun er seks 
repræsentanter er det begrænset hvormange gode ide
er vi kan få, så vi opfordrer ivrigt enhver vil at kom- ..../ 
me med gode fOl1slag og egne ønsker. Det gælder om 
at inddrage så mange som muligt i bestræbelserne på 
at skabe et aktivt boligmiljø (grusomt udtryk) , hvor 
alle muligheder for trivsel bliver udnyttet. 

Vi har også taget os af nogle praktiske ting, f. eks . 
har vi gennemgået ordensreglementet, og Keld A. 
Ghl1istensen er udpeget til at forme evt. ændrings
forslag. 

W. C.erne i kældrene vil nu blive gjort rene efter 
arbejderne og 1åsene skiftet ud således at vores entre
nøgle vil passe. Vi har drøftet hvorledes vi bedst kan 
klare det problem med strygning og l1U'lning, som vi 
ved mange beboer har. Der er mulighed for at ind
rette s tryge- og rullerum i kældrene eller evt. lade 
boligforeningen administrere store fællesindkøb af 
strygemaskriner, til at have i lejligheden. 

Olbrygning 
01bryggerhlUlbben lø.gde ud den 6. marts under le

dellse af forfutteren og Quizvinderen Alf. Grosbøl, 

og de tørste er udlært så de lron give deres lærdom 

v~dere ti:! beboere, der har lyst til at udøve den 

nemme, mOl1somme og billige hobby. 

~yindmelddser sker hver alften :kl. 19-19,30 ri ibryg

geldkaJlet, DOJ.'ltævej 13, kælderen. 

Tegning: Nold i Aarhuus Stiftstidende 11/12 



FÆLLESLOKALE 


Ved et otdinært møde den 19. januar i den forelø
bige afdelinglShestyrelse vedtog man ensteffilm~gt at 
i.ndstille rttil bestyreLsen for Brabrnnd BoLigforening 
hurttligst mU'ligt at sørge for et fællesldkale, og man 
vedlagde indstililiingen et ciJJbud fl1a system abstraota 
a/s dm en sålkaldt CAOOVIUS~boble, der kunne rej 
ses meld få dages vf,ll1sel. 

Indstin~ngen var begrundet med, at de foreløbigt 
2000 menneSker i GJELLERUP-PLANEN, med be
fulknlings:ti1rvælæten 150 pr. måned, vil nå en størrel
SJe som f. em SKJERN, inden man har nogen fol1ffi 
for fælleslolæle, og at man del1for burde rejse en 
sådan boble - 478 m' - som en foreløbig fomn
sl!alrtning. Prisen var inel. moms 00. kr. 86.000, og 
dertful ville der komme gulv, d~verse installationer, 
clmtmomkostninger m. m., der ",ille bliinge s'l.llIDlIlen 
op på ans/lået kr. 150.000. 

Mdelings'bestyrelsens baggrund for art ønske denne 
lØiSning var bl. a·, at iflg. vedtægterne skal man di
sponere over vedligeholdelseskonooen, hvortil hver 
lejLighed be!!aler kr. 5,- pr. m' Det vil Slige, art pio
nererne blandt indfly~terne i 1969 vil den konto har 

indbevalt omikring 60-70,000 kr., i 1970 vil der bLi

ve indbeualt omkring kr. 300.000, og når byggeriet 

er færdigt, vil der hvel1t år på denne konto være 

770.000 kroner. 

Af Knud Dynnes Hansen 

Indstillingen blev afslået af bestyre1sen med den 
motJivering, a:t dels havde man iklke plads disponibel 
dil 'a't stlille en sadan boble op, og dels fandt man løs
ningen for dyr, men det blev s'amvidig oplyst, at 
man alibejdede på art finde en anden løsnrng, der 
(Qunne 1mødeilromme vore ønsker, og afdelingstbesty
rdsen bemyndigedes ril i mellem,viden at leje lQlæler 
på hotel »tre ege« eller i Åtihus. 

Belboerrepræsentantetme har vaget bestyrelsens hold

ning til efterretning. Vii {ol'står vanskelighederne ved 

at finde plads på bygge,arealet, og Vii er naturligvis 

interesseret i, hvis bo1igforen~ngen kan finde en an

den løsning, end den vi har foreslået. 

Lm~dlertJid er vi enige om, at vi pnioriterer en hur

vig løsning af dette problem fremfor en rnlhlg løs

ning. 


I de to år, der går fra nu nil byggeriet er færdigt, 
er det tvingende nødvendigt, at der bLiver et fælles
lokale, og selvom vi ikke mener, at den af os fore
slåede Løsning er den eneste mullige, er det værd at 
notere, M hver beboel'S månedlige andel ville bl~ve 
gennemsnirmg mel<lem en og halVIanden krone for at 
nyde godt af, hvad et sådant sval'! fælleslokale kan 
bringe af pos1t1ive aktiviteter i fOl1m af,- at den om 
dagen ville kunne anvendes af børnene, og de unge 
og ældre kunne om aftenen have fornøjelse af den 
til udSlt'illinger, foredrag, Eilm, dans, andespil og hvad 
der ellel"S kunne foregå, når 4-500 mennesker læn 
Binde sammen. 

V<i er meget gLade for den måde, hvorpå vore for
skellige oonker og ønsker er blevet opuaget af bolig
foreningen, og vi håber, at \'li vil være i stand vil 
at hjæLpe ta med, at der i GJELLERUP-PLANEN 
kan skabes et trivselsm<i1jø, der står mål med den 
frem nagende al'k~tekvan1ske baggrund. Derfor haster 
det med fælleSllolælet, så vi kan få noget at have 
vore gode VIiijer i, og enhver udsænte1se gør det van
Slkeligere at f,inde en løsning, der økonomisk er bil
ligere end den afslåede. k.d. h. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ØGET BUSDRIFT PÅ BRABRAND NORD 

Aldelingsbestyrelsen har rettet henvendelse til 
Strandgaards busser og henvist til, at der er et mi,s
fotihold mellem busdriften på Brabrand-Ålslev og 
BraJbrand Nord. 

Vi har fået det svar, at man fra sel~kl:lbets side i høj 
grad er opmærtksom på problemet, og fra den nye 
køreplans ~krafttræden i maj vil der bHve en hyppi
gere busdrift på BRABRAND NORD. 

På hverdage vil der blive halvDimes dritt hele dagen 
igennem med førsre afgang Id. 5,55 som nu. Frø. kl. 
20,00 vil der blive kørt hver time, og sidste ,bus vil 
fodade Århus k1. 00,15. Foruden de orænære busser 
vil der blive ekstmbuiSser fra BraJbrand Nord kl. 6,15, 

7,15 og 8,15 af hensyn till dem, der skal skifte bus 
i Århus, og der vil fra Arhus blive ekstraafgange kl. 
15,45, 16,45 og 17,45. Om søndagen vil der i som
mer blirve timedrift med første afgang kl. 7,25 i mod
sætning til nu, hvor tidligste søndags:bus er k1. 11,00. 

Med efterårspLanens ikrafttræden regner man med, at 
man vil kunne yde de nordligste beboere i Gjellerup
planen en ekstra god service efter at selskabet har 
overtaget 'busLinien Galten/SkovbY-Århus, der til den 
tid vil få hyppig afgang gennem Edwin Rahrsvej over 
Viborgvej til Ål'hus, men det vil altså først blive ak
tuelt ril efteråret, når gadenettet er aeeepabelt ud
bygget. 

• .... i I I '" - ~ '- 
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KÆRE BEBOERE, 
KÆRE MEDBORGERE! 

AfErling Kruse 
I anledning af, at der fra sammenlægningsudvalget er givet grønt lys for 
opførelsen af den midlertidige byggelegeplads i Gjellerupplanen, har vi 
bedt formanden for Frie Børnehaver og Fritidshjem i Brabrand-Arslev 
kommune om at skrive et indlæg om børn og børns muligheder i et mo
derne samfund. 

I ser børn omkring jer, store, små, nogle kommer 
jer ved, andre bemætiker I ikke, men i disse små 
hænder ligger ,fremtiden og kun der. Hvad I når 
bar ingen betydning, kun det I kan give som børne
ne kan bruge, har betydning, men lad være med at 
tro, at ved at realisere de samme drømme og fanta
sier, som I havde som børn, kan I gøre jeres børn 
lykkelige. Det eneste de har krav på er deres egne 
drømme og fiantasier , og voksne, der har tid til , at 
høre på dem og leve med dem. Dette er nemlrig for
ståelse mellem barn og voksen. 

Og hvad gør man 'så i denne forjagede tid, en tid, 
I:wor barnet må opleve hvad der var fantasi i går, en 
realitet ,i dag. Man rorsøger med mere eller mindre 
gode institutioner, fritidsmuHgheder og aktiviteter, 
men det er det samme som den gang man var barn, 
måske i bed,ste Ifald med de ændringer, man ønskede 
sig den gang. 

Kære medborgere! Det I har vænnet jer til gennem 
et helt liv s,kal barnet lære på 7 år, mange ting end
da meget hurtigere. 

Hvad med, ror en gangs skyld, at se tingene med 
barnets øjne, i en verden som den er; og ikke som 
den var. Der stiUes enormt store krav til fremtidens 
menneslke, og dette indebærer, at barnet har krav på 
optimalt kv,antum af resourser, og da menneskets 
fremtid bliver lagt i de førstre leveår, - en ting vi
denskaben er helt enig i - da er det, jeg mener, her 
hører al sund rornuft op i samfundets disposiuioner, 
man bygger skoler" om de koster 6 millioner mere 
eller mindre har ingen betydning. 

Finder man på at der skal være persrille uden for 
klasserne, er det underordnet, om det koster een el
ler to millioner. Man !bygger store moderne revali
deringscentre for at optræne afsporede samfundsbor
gere, så de igen passer ind i maskiner,iet osv. - Men 
ofre få tusinde kroner på at give barnet de optimale 

muligheder i s~ne første leveår ser man ingen grund 

til, 'til trods for at her bliver grunden lagt for ska

belsen af en lykkelig borger, og altså et lyikkeligt 

samfund. 


Undskyld mig, for hvem har talt om lykke. 

Ud fra disse betragtninger vil jeg gerne helt klart 

præcisere, hvad jeg personligt mener, nemlig at det 

vi har brug for er trivselscentre, uden opdeling af 

svore og små, barn eller voksen . Centre, hvor børne

haver, vuggestuer, fritidshjem, byggelegeplads, øl

bryggere, værksted, ser\l1icestation, bademuligheder 

sommer og vinter, med eller uden tøj osv. Når alt 

detce er tilsDede og muligheden for kontakt på den 

måde er skabt, har vi ohancen for at opleve et sam

fund som vi er så ,afhængige af, men som vi mærke

ligt nok prøver at undgå. 


Men med disse ideer står man overfor måbende myn

digheder - og hvad gør man så? 

Ja, man søger at udnytte lovgivningen og myndighe

derne for at få det bedst mulige kompromis frem. 

Det har altid været min ide, at af to eller flere løs

ninger skal man vælge den bedste i stedet for intet 

at gøre, for hvis man ingen ting gør, bliver det al

trid den ringeste løsning. 


Derfor går jeg ind for midlertidige pædagogiske lege

pladser, midlertidige børnehaver, selvom det ikh 

dækker behovet eller er i 100 pct. standard, men de 

løser trods alt et problem, der for disse børn og 

forældre eIlers er uløs,eligt. 


Og Itril sidst kære beboere og borgere! I er s,amfun

det, samfundet er os. Hvis vi er enige om en ting, 

er det blot at lave den. 


I håb om fremtidigt samarbejde. 


Med venlig hilsen 

Erling Kruse, 
Formand for FOreningen Frue Børnehaver 

Babysittercentralen har nr . 156962, hvor man kan 
henvende sig hvis man ønsker babYSlitter eller hvis 
man vil tilbyde sig som babysitter. - Bente Christen
sen, Dortes,vej 2Y. 

* 
Annoncer optages i bladet når de ikke er i erhvervs
øjemed. Annoncerne er gratis og skal fylde så lidt 
som muligt. 

* 
Indlæg og forslag ska:l være redaktionen i hænde :n
den den 26. mart,s. - Redaktionens adresse er Ole 
Ghristensen, Dortesvej 352• 

Kupon t il konkurrence 

Jeg foreslår 

Navn ____ _________ ___ 


Adresse -_ __, 


Vinderønske (sæt kryds) 1 D 20 3 D 





