
OKTOBER 

, " 

1970 

~ 

CARPORTDÆK 
NÆRLEGEPLADS 

BEBOERHAVER 

af Ole Christensen 
Den 3. september 1970 blev der afholdt et møde mellem boligforenin
gens hovedbestyrelse , afdelingsbestyrelsen, Henning Andersen fra Arbej
derbo, arkitekterne Blach Petersen , Mogens Harboe og K. Knudsen , have
arkitekt J. Palle Schmidt, konduktør M . B. Andreasen , inspektør H øjgård , 
S. Bøgh Karlsen og T . Overgårcl. 

Mødet var foranledige t af henvendelser fra afdelingsbestyrelsen og have-, 

foreningen, hvori der udtryktes utilfredshed dels med udformningen af 

carportdækkene, dels med nærlegepladserne og beboerhavernes storrelse . 
Mødet havde følgende dagsorden : 1. Rundgang - carportdæk ved blok A 1. 
2. Carportdæk. 3. Legearealer . 4, Beboerhaver. 

RUNDG ANG 
Efter rundgangen på carportdækket blev det bestemt også at se på nær
legepladserne og beboerhaverne på Dortesvej . Det blev en noget længere 
tur end nogen havde regnet med, da man ved at følge den »legale« vej 
skal helt om ti l den f(mte indgang i blokken og gennem kælderen for at 
komme fra Jettesvej til are:derne mellem Dortesvej . 

CARPORTD ÆK 
Fra afdelingsbestyrelsen h,tr man s tillet forslag om en hækbevoksning, 
fordi vi mener, der er storre muligheder for inddeling af dækkene i min
dre sektioner, så der virkelig kan laves attraktive lege- og opholdsarealer. 
Hertil svarede havearkitekten, at der skal benyttes komponenter på 
mindst 1,5 x 1,5 Ill. for at planterne skal kunne trives , M. B. Andreasen 
oplyste at sa mtlige kasser til alle de 4 etagers blokke var bestilt og sat i 
produktion. Konklusionen blev at afdelingsbestyrelsen med de eksisteren
de kasser se lv foretog en prøv<:!opstilling, der så senere skal godkendes af 
hovedbestyrelsen og havearkitekten, J. Palle Schmidt betingede sig dog, 
at der var rigelig med grønne planter. Beplantningen af dækkene vil først 
ske til foråret. 

L EGEAREALER 
Efter at have set hvorledes legearealerne mellem blokkene skulle anlæg
ges , har der fra afddingsbestyrelsen været stærk tvivl om denne udform
nings værdi. De store arealer , der for engangs skyld er til råd ighed mel
lem boligblokkene må kunne udnyttes andededes bedre og spændende. 
Områderne er ikke flexible og indbyder hverken børn elter voksne til no
gen form for skabende udfoldelse . Der har været fremsat onsker om et 
mere kupperet terræn, hvor legearealerne ikke var opdel t i 3 skarpt af 
grænsede områder, men hvor både børnenes og de voksnes aktiviteter 
greb mere ind i hinanden. 

(Fortsættes PCl side 6) . 
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Vor 	leder 
Gjellerupplanen, Danmarks kønneste by, og mest 
moderne. Vist kan vi være heldige over at vi bor 
i disse omgivelser, og alligevel er vi nogle utaknem
lige skarn, der kun gør vrøvl og kritiserer , selvom 
det sikkert er rigtigt at Gjellerupplanen i dag er en 
af Danmarks mest moderne og beboervenlige byer, 
hvor man virkelig helt fra grunden har bestræbt sig 
på at gøre både boligen og arealerne udenom så gode 
og rigtige som muligt. Men der er gjort en funda 
mental fejl fra starten, idet man har ansat en land
skabsarkitekt til at udforme alle de åbne arealer, 
både grønne, asfalterede, sandede og flisebelagte . -
Uden at vide det, forestiller jeg .mig at en landskabs
arkitekts viden på det pædagogiske område er meget 
sparsom, og Gjellerupplanen er et slående eksempel 
på hvorledes den manglende kompetance kan give sig 
udtryk i et område, hvis fritidsarealer ellers kunne 
udformes sjovt og spændende, og være til eksempel 
for kommende byggerier . Det er da ikke inspireren
de med de snorlige flisegange og de strenge firkan
ter; og det er tragikomisk at se, hvorledes forbindel
sesvejene er placeret, i rette vinkler og symetrisk rig
tigt i forhold til bygningerne, blo t ikke der hver 
menneskene mest naturlig vil gå . Men der tramper 
vi så selv vores stier og lader barnevogne og børn 
med trehjulede cykler blive hjemme, for hvordan 
få dem slæbt op og ned ad trapperne uden slidsker ? 
I Gjellerupplanen er der tænkt på meget og glemt 
meget, men for at nå en bedre standard må der være 
anderledes inspiration bag. Man kunne have ladet 
et team af arki tekter og pædagoger uda~'bejde skitser 
til fri tids- og legeområderne og frem for alt lade 
dem vurdere af dygtige fagfolk før man gik i gang, 
og også muligheden for at tage almindelige beboere 
med på råd står åben. Man kunne f. eks. lade et 
rådighedsbeløb stå t il d ispos ition og så lade områ
derne indre tte i samråd med beboerne efter indflyt 
nlllgen . 
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Stor efterspørgsel 
efter boliger i 
Gjellerupplanen 
»Skræppebladet« har stillet boligforeningens leder af 
udlejningen Torben Overgaard nogle spørgsmål ved
rørende udlejningen af lejlighederne i Gjelleruppla

[lenS 1. afsnit. 

[]dlejnin~sstatus 
Hvordan skrider færdl1ggørelsen af lejlighederne frem 
i forhold til byggeplanerne? 
I marts md. kunne man på grund af EDB-styringen 
af byggeriet konstatere, at færdiggørelsen var l må
ned forud for byggeplanerne. - Man valgte der
for at rykke indflytningen i de senere lejligheder l 
måned frem. Siden har færdiggørelsen fulgt den re
viderede plan programmæssigt. De første familier vil 
således flytte ind i 8-etagersblokkene den 15. decem
ber i år, de sidste l. februar 1972 . Rent økonomisk 
betyder fremrykningen l måneds merleje for hver af J 
de efter den tid færdiggjorte lejligheder og dermed 
en forbedring af afdelingens okonomi. 

Kan udlejnivlgstak!ell i ojeblikke! holde !ri! med fær
diggørelsen? - Der var jo afl77atl/ill.~ fors! på som
meren. 
Pr. l september var sam tl ige 936 lejligheder i de 4
etagersblokke udlejet, de to sidste opgange dog endnu 
ikke indflyttede. Den tilsyneladende afmatning forst 
på sommeren, som gav sig udslag i enkelte tomme lej
ligheder, skyldtes bl. a. omlægningen af indflytnings
takten. 

Hvordan går det med udlejningel7 af de s!ore 5-værel

sers le;ligheder i 8-etagersblokkene? 

De er alle udlejet frem til l. marts 1971 og efter den 

tid er der 	stor rift om lejlighederne på 8 . sal. De l V2 
værelsers 	 lejligheder er udlejet helt frem til l . juli 
og næsten 	fuldt udlejede i de efterfolgende måneder. 
Af Gjellerupplanens 1. afsn it 1776 lejligheder er nu 
de 1199 udlejede. 

In~e1Z boligpukkel 
Giver det aktuelle billede [!,ru!1d til optimisl77e med 
hensyn til udlejningen i de e!terfo(gende afsnit af 
Gjellerupplanen? 
Som nævnt er efterspørgslen på lejligheder i øjebli k
ke t mege t stor, og det kan understreges af, at der 
de seneste 14 dage er kommet 50 ansogninger om lej
ligheder i 8-etagersblokkene. Der synes herudfra ikke 
at kunne blive problemer med udlejni ngen af de sc
nere afsnit. 

Der har i 	de lokale århusiallSke aviser vcz'ret talt 0177 

en bolilgmætning eller bolig pukkel i .Jlrhus-området, 
er dette i 	oveensstemmelse med de faktiske forhold? 
Svaret er 	selvfølgelig bo ligpoliti sk bet inget. Men bo
ligmætning findes ikke, før all e ha r noget ordentligt 
at bo i til 	en rimelig p ris . De t er da rigtigt, at hvis 
ma n tæller samtlige tomme le jli gheder op i Arhus 
o mrådet, ja så er der nok ti l all e. Specielt de pr ivate 
bygherre r 	 har mange to mme lejligheder, men prisen 

( fortsæ ttes 	 næste side) 



er alt for ha j i forhold til den kvalitet, som tilbyde~. 
De almennyttige boligselskaber tilbyder billigere leJ
ligheder med bedre kvalitet, og under de betll.lgelser 
er eftersporgslen stor. Vi foler det derfor stadig som 
vor opgave at bygge flere lejligheder i de kommendc 
år, så alle kan få mulighedcn for at bo godt til en 
rimelig pris. Så længc dette ikke er tilfældet, bn man 
ikke tale om en boligpukkel. 

De tomme lejligheder 
Der bar været en bel del udjlytninf!,er i de færdif!,
gjorte blokke, er Giellerupplanen el gellnemflytninf!,s
bYf!,f!,eril? 
Udflytningen er vist ikke så stor, som man otte får 
indtryk af, når man bor på stedet . I de ældre afde
linuer cr den normale fraflvtning 10-l5 pet., og pro
ee;ten cr den samme i Gjellcrupplancn. Men med 
1.000 lejligheder givcr det jo 1 O k:jlighed~r om måne
den ou det kommcr jo let ti! a t se ud a f mq.(Lt. 
Ull(;rm~1 t er det bare ikke. 

l I vor/ol' står leilif!,hcdcrI7c tOll/mc sd 1iL'/I,~c /or IlW 

flytter illd.~ 

De står faktisk ikke tomme særlig længe. Mcn 
hvis f. eks. to familier i samme opgang flytter med 
kort mellemrum, får man let de t indt rvk, at den 
samme lejlighed stå r tom mcget "-enge. Endvidere: 
sker dcr det, at lejligheden tilhvdes cn familie, som 
forst kan flvtte ind eftcr ct par måneder. Endelig 
opstå r dcr ;logle udlejningsmæssigc problemer, når 
familier pludselig flyttcr uden at meddeL det ti! ho
I igforcn ingen. 

HL'CIII betalcr i sidst C ellde de pellge, som CII tom 

lejli,~hed kosler cl/ddil/g,m) 

0Jormalt bliver det folk se lv. IIvi s de flytter for 0l~

sigelsesfr isten er udlohet, må de jo betak, se lvom 
de ikk e bor der, og hvis Illan lager en lej lighed. men 
fors t flvttcr ind sencre, mil man også betale lejen. 
De tom'me lejligheder belaster saledcs kun i b~g ræn 
se t omfang afdelingen s okonomi. Derimod ha r det 
betydet en smule med de lejligheder. som ikke blev 
indflyttet forst på sommeren på grund af omlægnin
gen af indflytningstakten. men det er som nævnt 
ovenfor rigelig t indtjent igen gennem m~rlej ~n i de 
senere lejl igheder. 

Børneinstitutione rne 
Til slllt noget helt alldc!. Del1 forstc bort!ehave blev 
lovet fierclip, tit den 1. september , 177el1 starter forst 
I. oktober. Er der tale om ell J!,merel forsinkelse . 
også af cle senere ii/1Stitlll ione!'! 
Både ja og nej. Børnehaven var fa ktisk færdig ti I 
indflvtning 1. sep tembc" og b lev da overdraget t il 
Brabrand børnehaveforening. Mcn den va r som en an
den lej lighed tom. Derfor shdle de n fors t udstyres 
med inventar O" de t tager altså en må ncd . De ef tcr
folge nde bl i v~ r ligeledes' færdig som love t. men med 
dct forbeho ld at de fors! kommer i gang lid t sener:.:: . 
Derfor både ja og nej. -ob. 

HUSLEJE
FORHØjELSEN 

l anledning af skrivelsen til beboerne i G jelle rup
planens l . afsni t (boligforeningens aEdI. I V) eh teret 
25/9 1970, hvori »bestvrelsen« (d . v.s . hOI'l'dbestv
relsen) meddele r lej e rn ~ en huslejeforhojc:lsl:' pr . l il 
1970, skal afdelingsbestyrelsen for afdJ. IV gorc: fol · 
gende bemærkninger : 

Beboerrepræsentanterne i afdelingsbestyrel~en h," 
ikke på nogen måde været invo lveret i \ 'edrage ls~ll 
af den pågæ ldende huslejeforhøje lse på 7,00 k r. pl' 
m2. Afdelingsbestyrelsen har end ikke få et medd e
lelse om, at huslejeforhøjelse var under O\'<::-\'('icb' i 
hovedbes tyrelsen på nu værende t idspunk I \' i har 
derfor mod taget meddelelsen om huslej eru)'! l,. \i ,' Isen 
med lige så stor forhløffelse som alle andre h~· l: .. '.:re 
i afd. IV. 

Da ingen af afdelingsbesty relsens medlemmer hm 
haft adgang til at sætte sig ind i bygge- og drifts 
reo nskabet er vi ude af stand ti l at bedomillc, Olll 

hL~lejeforh~jelse n er tilstrækkeligt begrundet , 
Afde lingsbestyreIsen blev på sids te bebo~rmode af 

O laf Sørensen stillet et fore løb igt byggeregnskab 
sam ! et dri ftsbudget i udsigt pr. 111 1971. Disse 
opgørelse r fore ligger nu i fo lge skr ivelsen og vi 
scr med forventning hen til en gcnnemg<1ng af begge 
dele mcd bv,meadm inisrrn tionen Og hovcdbestvreisen . 

. "'''' ' l ' Når cn sådan gennemgang ha r fun dl' t slel vi l VI 

meddele beboerne vores vurdering ar huslciercguk
ringerne, nodvendi ghed sa mt fors<igc ,1l he ivse ud
sigten ti l nye hus lejeregulcr ingcr. 

På afdel ingsbesty reloclls \' egnc : 
Peter V oigt 
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Som omtalt på forsiden skulle 
afdelingsbestvrelsen foretage en 
proveopstilling på carportJæk
kene. 

Det er nu sket ved blok A 2, 
A 6 og i den sydlige ende af 
A 12 . Princippet fremgår af 
ski tsen, hvor der er vist 3 op
gange. 

Kassernes størrelse er 1,5 x 1,5 
m og 3,0 x 3,0 m. Højderne står 
på skitsen. 

I udformningen har vi taget hen
syn til at sikre børnene mod at 
kravle op på brys tningen ved at 
stille kasserne ca . 70 cm fra 
denne. For at skabe læ har vi 
foreslået et ta;t hegn i højde med 
brystningen . 

Den viste legepergula har vi fået ideen til på nærlegepladserne i Højegladsaxe, og vi mener den med 
held kan omplantes til dækkene . Foruden det her viste er der helt åbne områder til andre former 
for leg. -co. 

r-EJEGal r- 38 
L GE E GI L~ I--

60 
120 12C I--~ 

= 1= = 1= 

le g 

60
12 0 

Haveforeningen 
I laveforeningen »Gronærten« holdt fredag Jen 14. 
august en særdeles vellykket fest i hestestallen på 
Tousgården . Der var blomster på væggene og borde
ne, musik og udskænkning af ol og snaps, mens del
tagerne selv havde medbragt de mere faste nærings
midler. 

r ojeblikket er m,lIl i gang med at anlægge arealerne 
mellem blokkene på Bentesvej , og vi håber inden 
-+ 

s an d
kas s e 

30 

længe at kunne h<lve 72 haver rede til udlejning. Er 
der derfor nogle af beboerne der kunne tænke sig, 
,It f;\ lidt jord under neglene, hor de skvndsomst hen
vende sig til form<lllden for haveforeningen Marne 
Knudsen, Dortesvej 71, th., idet der endnu er en 
chance for ,It være med nå r de nvc haver skal ud
deles . -
Af hensyn til nyindflyttede , Jer endnu ikke er klar 
over det, kan det oplyses at lejen for en have er 
50 kr . pr. år og at haverne ifolge havearkitektens 
udsagn skulle være ca. -w ml store . 



KLUBBER 


KORTKLUB 
På det orienterende møde mandag den 28. sept. 

1970 ang. start af en kortklub i Gjellerupplanen, 
blev der nedsat et arbejdsudvalg, hvortil interesse
rede kan henvende sig. Udvalgsmedlemmernes navne 
og adresser er: Birgitte Jensen, Jettesvej 9, Hans 
Lauritsen, Bentesvej 41 , Karen Marie Willumsen, 
Bentesvej 45, Birger Larsen, Bentesvej 55, .Inge 
Holm, Dortesvej 33, og E . Waldstrom, Dortesvej 11. 

BANDOPTAGER 

OG MUSIKKLUB 


Det var meget få mennesker, som havde indfun
det siD" til det orienterende møde i Skovgårdsparkens 
selskabslokaler onsdag den 30. september. 

De fremmødte blev enige om, at den manglende 
interesse skyldtes aktivitetens navn, Båndoptager- og 
musikklub, som man ikke mente dækkede klubbens 
mange muligheder. Klubbens hensigt er at få gjort 
et kælderlokale færdigt og at samle musikinteresse
rede om ting, som f. eks. diskussion, foredrag, mo
derne og klassisk musik, beat- og jazzmusik, viser 
og sang, pladeklub, folk som selv vil spille samt man
ge andre ting. 

Da vi regner med, at der må være en mængde 
mennesker, som vil have interesse i disse emner, kan 
interesserede henvende sig på følgende adresser og 
få nærmere oplysninger. 

Leif Nielsen, Bentesvej 3Y tv. Elsa Hejdal Mad
sen, Bentesvej 692 Karsten Holm Petersen, Bentes
vej 5 st. Jens Petersen, Lottesvej 4 . 

MODELJERNBANE
KLUB 

Torsdag den 1. oktober afholdtes møde i Skov· 
gårdsparkens mødelokale for at diskutere muligheden 
for at oprette en modeljernbaneklub. 

Vi var enige om, at formålet på kortere sigt måtte 
være at få opbygget et anlæg i et af de store kæl
derlokaler af en sådan s'tørrelse og teknisk standard, 
som det ikke ville være muligt for den enkelte selv 
at etablere . Endvidere må vi forsøge at få adgang 
til værksted, så vi selv kan bygge videre på anlæg· 
get, f. eks. banelegemer, lokomotiver m. m. 

På længere sigt må vi forsøge at få større loka
ler, r eks. j det kommende aktivitetscenter , så vi 
kan få et virkeligt attraktivt modelbaneanlæg. 

Beboere som er interesseret i at være med, kan 
henvende sig til Stig Colbjørn Nielsen, Bentesvej 59 
st. tv. , eller Ivan Knudsen, Bentesvej 25 ' tv. 

0,40 til 
Omklæl o.,]okalerne b•. 

e omfattende, og der sørges fOl c. 

n snes brusenicher. Samtidig indret
t- tes et cafeteria, som adskilles fra 
1- svømmehallen med en glasvæg. 
~, Svømmehallen er et led i de man-
A ge fritidsfaciliteter, som Brabrand l
e Boligforening efterhånden vil pla

cere i boligområdet. De.t har vakt 

opmæ rksomhed, at der blev sørget 

Ifor så. betydelige fritidsarealer, som 
- tilfældet har været. Det drejer sig 

;- om 9 hektal', og foruden de grønne s: 
et områder bliver der legepladser, be-I 
d- boerhaver, fodboldbaner, tennis- J 

baner og kælkebakke. Svømmehal
len får en centr al placering i bolig
området, og uden for hallen reser

r veres et areal til sol badning. 

,., 

»Danmarks 

kønneste 

by« 
Endnu engang skal beboerne i Gjellerupplanen 

konfronteres med deres dejlige fritidsarealer. (Dem. 

d . 1110 1970) . Det er efterhånden ret trættende at 
blive ved med at læse om »alle« de fritids- og lege

muligheder , der tilbydes beboerne . 

Legepladser har vi ventet på i ca. 2 år , og de re

sultater, vi har set, er de værd at fremhæve i for· 
hold ti I noget andet? 

Beboerhaverne er mindre end lovet ( de vil blive ud· 

videt nu) 'og udmærker sig som dyrkningssted for 
åkander i regntiden. Men det står der ikke i avisen. 

Fodbold- og tennisbaner glæder vi os meget ti!, 
og selvfolgelig også til svømmehallen, men ærlig talt 
lad os nu se resultater for vi læser mere om hvor 

dejlig her er, for indtil nu er det eneste synlige 
vellykkede friridsfacilitet et bje'rg af jord, som vin
teren igennem skal være mødested for born og unge, 

voksne og gamle, alle som har lyst til at rore sig 
og være sammen med andre. Vi har ncmlig heller 
ikkc hverken sportshal eller samlingslokale. Længe 
leve isvinteren, vi modes på kælkebakken . -co. 
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Bra
brand 
Bolig
fore
nings 
afde
linger 

Brabrand boligforening består af 4 større afdelinger 
samt en enkelt mindre. De ..( større er medtaget på 
kortet her på siden. 
Aldelin?, I kaldes Hans Brogesparken , og består af 
119 lejligheder og huse . Den er opført o. 1950 , huse
ne dog senere . 
Aldelill?, II ligger li ge syd for Silkeborgvej og kaldes 
Søvangen. Den indeholder ial t 445 lejligheder og 
huse og er opfort i 50-erne . 
A/deliv!g II I blev opført i begyndelsen af 60-erne og 
kaldes Skovgårdsparken. Der findes her 376 lejlig
heder. 
illdeliv1!', 1\1 udgores af Gje ll erupplanens l. afsn it 
hvor i ojeblikket 936 lejligheder Cl' færdige . Når af
delingen er færdigbygget , vil der være 1776 lejlig
heder. 
Den sidste afdeling ligger i Hasselage r syd for Arhus 
og består fortrins vis af pensionistbo liger , iah 17 lej
ligheder. 
I ndenfor de enkelte afdelinger er opført forske lli ge 
faciliteter, f. eks . forre tninger og selskabsloka ler , som 
hører ind under afdelingerne. 
H ver afdeling udgør en se lvs tændig økonomisk enhed 
d. v. s. at de enkelte afdelingers regnskaber skal hvile 
i sig selv. 

Afdel ingernes indplacering i boligforeningens orga

ni satoriske opbygning er skitseret andetsteds i hladet. 


-ob. 

CARPORTDÆK M. M. 

Dette punkt kunne man ikke blive enige om, og det 
meget sparsomme resultat blev at havearki'tek ten ville 
forsøge udeladelse af legeredskaber for blokkene 12, 
14 og 16 således at afdelingsbestyreIsen kunne få be
løbet stillet til rådighed til andre end de fantasifor
'ladte »lege«redskaber , som vi kender fra blokkene 
ved .T ettesvej. 

Der er fra haveforeningen ,blevet anket over at haver
nes area l ikke opfylder de lovede ca . ..w m", men kun 
andrager ca. 28 m"-

Resultatet blev, at haverne vi l bliv _ gjor t ca. 1 m 
storre i længderetningen, hvi lket vi l betyde en netto 
udvidelsen af hver have på ca . 7 111 2, således at haver
ne vi l blive ca. 35 m2 ne tto . O mjJlantn ingen af hæk 
kene påbegyndes den 20. oktober 1970. 

Til sidst enedes man om, at det nok var bedre at 
lave trapper fra haverne med t il vejen sii beboerne 
på Jettesvej ikke skal fole sig som »ill egal c sti stalll 
pere« nå r de skal op til deres haver. 
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huerne er indblik i J3ralmllld bol'igforening cg dens ,lktil'i - BEBOER
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Vi har v.lIgt i dette nUllllller at give (:n kon præs<:nlation af, 


hvor de enkelte beslutninger træffes. 
 MULS 

Boligforeningens 

organisatoriske 

opbygning 
Boligforeningen er opbygget som et såkaldt repræs~n
tativt demokrati, d. v. s. at organisa tionen er opbyg
get som en pyramide, hvor den brede bund udgøres 
af samtlige boligforeningen medlemmer. Hvert år om
kring 1. april indkaldes samtlige beboere til beboer
moder, Disse vælger af sin midte et antal repræs~n
tan ter 
'b

der dels udoør en bestyrelse for de enkelte 
. 

afdelinger, dels udgør afdelingens repræsentanter l 

repræsentantskabet. Endelig vælger så repræsenta~
terne boligforemingens bestyrelse Dette er søgt skIt 
seret i den skitse, som er medtaget nederst på siden . 

Behoermødel 
En del af Gjellerupplanens beboere har allerede del
taget i et beboermøde, og en del flere møder forhå
bentlig op næste gang. Beboermodet er en af de 
bedste lejligheder for beboerne til at få diskuteret 
aktuelle problemer indenfor afdelingen, dels i for
bindelse med afdelingsbestyrelsens beretn ing, dels un 
der punktet even tuelt. Enhver beboer kan kræve et 
em ne behandlet på beboermøde som et særligt punkt 
på dagsordenen, hvis dette er meddelt boligforenin 
gens kontor eller afdelingsbestyrelsen senes t 15 . feb
ruar. Når byggeriet er afsluttet vil bebo~rmødet end
videre være stedet, hvor alle væsentlige beslu tninger 
om mere omfattende forbedringer af byggeriet fore
går. Sådanne beslutninger kan påvirke huslej en, og 
det er derfor væsentligt, at beboerne står samm~n 
om sådanne beslutninger. 
En meget væsentlig opgave for beboermodet er at 
vælge repræsentanter til afdelingsbestyrelse og repræ
sentantskab. Beboerne afgiver her en væsentlig del 
af deres direkte indflydelse til en meget begrænset 
gruppe mennesker . Dette er en af omkostningerne 

NÆSTE ARTIKEL 

forsoger at give en nærmere præsenta ti on af 
afdelingens interne forhold, berunder hvad 
man kan henvende sig om til hvem. Vi har 
va lgt at kalde den 

Beboernes lille røde 

! 
ved den pyramidale opbygn in g. I store fOl'3amlingcr 

som et beboermøde, hvor alle ikke kender hinanden, 

får disse valg let en tilfældighedens karakte r. ror at 

disse valg kan få mening må beboernes kendskab til 

hinanden forbedres, og man kan her h ~lbe , at kom

mende aktiviteter i Gjellerupplanen pil linj e med 

håndbryggerlaug og haveforen ing kan medvirke her 

til. 

Ifol"e vedtæ"terne ka n 1.1 af beboerne kræve ind 

~ " 	 .
kaldt ti! et ekstraordinært beboermode . Når byggel'let 

er færdigt vil det i vores ti!faJde sige C l. -+25 Ljlighe

ders beboere. D enne beboerindflvdelse mil lb{ur nok 

karakteriseres som umulig, siiledes ,H beboern..:s ind 

flydelse reel t er ind sk ra:l~ket t il de ordi nn.:rc beb~)c r

moder O" de ekstraordinære bebocrmoder , SOIll a1
del ingsbe~tyrelsen sclv måtte finde det rimeligt at 

indkalde. Dette forhold bn kun unlLrstreg :.: vn:sent 

ligheden af det va lg til afdelingsb.:s tyrels:.:n , SOIll 


sker på det ordinære beb~)crm()dc. 


Afdelingsbestyre Isen 
Hele bv""eriet i GJ'elle rul)planen på dcnnc side af

,"'" 	 I l'Edwin Rahrs Vej udgllr en afdeling, Bralmll1: Bo Ig 
forenings afdeling I V. Bebuerne' i disse godt 1600 

lejlighcder med ca. 6000 indbyggerc va::lger en alde

lingsbesty rel se pil') personer. Dennc atdellngsbe~ty


rel~e forvalter i det daglige afd clingens interne I.ur

hold (dette vil blive sog t nærmere uddvbct i cn tol

"ende artikel om arde lingens interne st ruktu r ), og 

~daor so m næv nt sammen med dl' andre afdelingsbe

sry7-elscr i boligforeningen denncs repræscntantskab. 


RepræsenianiskaheI 
Repræsentantskabet Cl' forme lt set boligforeningens 

hojeste myndighed. Hcr fast lægges is'1.: r dc fremtidige 

aktiviteter såsom byggeri af nye afdclinger, og gen

nem behandlingen af forcningens budgettcr har r~'-
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præsentantskabeten vis indflydelse på de alminde
Hge dagligdags gøremål. 
Ordet »formelt« i første linje er væsentligt , fordi bud
getter for et påbegyndt kalenderår forelægges til god
kendelse i april, og fordi ingen i repræsentantskabet 
har nogen mulighed for at overskue konsekvenserne 
af, at man påbegynder nye byggea'ktiviteter. Denne 
omtale af repræsentantskabet lyder selvfølgelig me
get negativ, men understreger til gengæld væsentlig
heden af repræsentantskabets anden opgave, nemlig 
valget af boligforeningens be~tyrelse . 

Igennem valgmetoden har beboerne indflydelse på 
repræsentantskabets beslutninger. Et beboermøde kan 
ved sit valg af repræsentanter søge bestemte beslut 
ninger gennemført i repræsentantskabet; diskussio
nerne på beboermøderne bør således ikke indskrænke 
sig til interne afdelingsanliggender, men også med
tage mere generelle boligforeningsproblemstillinger. 
Som medlemmer af repræsen tantskabet har vi hidtil 
måttet handle alene ud fra egen overbevisning. 

Bestyrelsen 
Som nævnt er det repræsentantskabets fornemste op
gave at vælge boligforeningens bestyrelse . Bestyrelsen 
består i øjeblikket af fabrikan t E. V. Jørgensen (for
mand ), forretningsfører M . Riber (næs tfo rmand ), 
maskinmester O . N . Justesen (byggeudvalgsformand ) 
redaktør H. Lumbye og grosserer O. H ansen. 
Bes tyreIsen har den overordnede ledelse af forenin 
gen og dens afdelingers anliggender. Bestyrelsen fo-

Boligsi kri ngsservice 
Der er udarbejdet en ny pjece med oplysninger om 
boligsikringsmulighederne pr . 1. august. Den fås ved 
henvendelse på boligforeningens kontor. 
Boligforeningens kontor står til enhver tid ti l rådig
hed med oplysninger om, hvad en konkret lønændring 
- opad - eller nedadgående - betyder for den aktuelle 
boligsikring . 
.Mle trykte formularer vedrørende boligsikring fås 
ligeledes ved henvendelse til boligforeningens kontor. 
NB: Husk at meddele enhver ændring i indtægten til 
rådhusets boligsikringskontor. -ob. 

Tandlæ ger 
Som en spæd begyndelse til det kommende Gjellerup

center har tandlægerne under midlertidige forhold be

gyndt deres virke på Bentesvej 45 st. 

Til høj re Ifindes tandlæge Klaus Erik Nyborg, tlf . 

154817. 

Til venstre findes tandlæge Svend E. Pedersen, tlf . 

154844. 

Konsultation efter a,[tak -ob. 


restår således f. eks. jordkøb med henblik på frem

tidigt byggeri, den har gennem sin byggeudvalgsfor

mand ansvaret for igangværef}de byggeri og den va

retager alle dispositioner i forbindelse med påbegyn

delse af nyt byggeri. 

I den daglige drift har bestyrelsen tilknyttet en di

rektør, nemlig Olaf Sørensen. 


Beboerindflydelse? 
Beboernes væsentligste indflydelse ligger i valget af 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen og repræsentant 
skab. Beboerne kan gennem beboermodet endvidere 
give dem forskellige pålæg. Det effektuerende or
gan i forhold til beboerne er i ethvert tilfælde af
delingsbestyrelsen. Såvel når det drejer sig om kon
krete t ing i Gjellerupplanens byggeri som når det 
d rejer sig om mere vidtgående boligpolitiske pro
blemstillinger går beboernes indflydelse over afde
lingsbestyrelsen. Vi har derfor i den efter fol gen de 
artikel valgt at give et mere detaljeret indblik i, hvor
dan afdelingsbestyrelsen arbejder og hvordan man 
kan komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen. 

P. S. 
Enhver der flytter ind i Gjellerupplanen får udleve
re t et ek~emplar af boligforeningens vedtægter . Hvis 
dette ikke er tilfældet kan de fås ved henvendelse til 
boligforeningens kontor. Her er de mere detaljerede 
regler for beboerindflydelsen nedfældet. -ob. 

LEGEKAMMERAT SØGES 

Anders på 20 måneder savner en legekammerat i ef
teråret. Vi kunne så skiftes til at passe ungerne. 

Birgitte Jensen, Jetesvej 92, th. 

Babysi ttercentralen har nr. 156962, hvor man kan 
henvende sig hvis man ønsker babysitter eller hvis 
man vil tilbyde sig som babysitter . - Bente Kristen
sen, Dorthesvej 23'. 

Indlæg (artikler og breve ) skal være redaktionen i 
hænde senest den 15 . i hver måned . Efter dette tids 
punk t kan kun optages kortere . meddelser . 

Annoncer op tages i bladet når det ikke er i erhvervs
øjemed. Annoncerne er gratis og skal fylde så lidt 
som muligt. 
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