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NOVE MB E R 19 70 

NORDGARDEN 
af Bo Fibiger 

Der var engang en boLigforening, som hed Brabrand Boligforening. 
Engang besluttede den at bygge en ny afdeling på jorderne syd for 
Silkeborgvej. Her lå i s,in ~id en MIe landsby, der hed Gjellerup, de 
valgte derfor , at bIde det kommende byggel1i Gjellerupplanen. 

Efterhånden opkøbte boligforeningen mere jord, så de til sidst ejede 
sammenhængende jorder fra Gjellerup i syd til Viborgvej ,i nord . Disse 
arealer blev opkøbt t il, at man kunne bygge flere boliger, og da bo1ig
foreningen gerne ovel1for de oHentLige myndigheder ville bevise, at der 
var talle om et bygger,i med plan ,i, kaldte de det hele for Gjellerup
planen. 

Et andet sted sad der nogle andre planlæggere, som i deres visdom 
fandt ud af, at mennesket dikke kunne trives uden biler og biler ikke 
uden mennesker. Derfor besluttede de at lægge en stor motorvej inde 
midt i byen, Lige midt igennem den gamle landsby Gjellerup. 

Da man endnu ikke havde fundet ud af, hvordan man på samme areal på 
en gang anlægger motorveje og bygger boliger, måtte den tanke man 
før!>t havde tænkt i bdligforenringen vente på, at man fandt ud af dette 
vanskelige problem. I stedet for valgte boligforeningen at begynde 
Gjdlerupplanen på den gamle Nordgårds jorder. De fandt det derfor 
rigtJigs1, at man ka'ldte denne bydel for Gjellerupplanen. 

I fOl1binde1se med byggeriet skulle der også være en skole og et for
retningscenter. Skolen var så avanceret, at byens vice fædre ikke kun
ne finde nogen pIan i den, og de valgte så at bIde den for Nordgård· 
!>kolen. Bfter en gammel bog, man kalder egnsplanen, skuHe forret
n ingscentret have været en del af N C-center, men da det blev på stør
relse med et B-center , 'så var de nødt bH at kalde det for. Nordgård
centret . 

Et par år senere var der ude Q den store GjeUerupplan en l,iUe mand. 
Når han kiggede ud af !>it v:indue kunne han se en række flotte f,j r
'kantede bygninger og en masse Hrkantede area,ler, som man kaidte 
græsplæner og s-kove. Den lille mand ,f-orstod, alt der havde været en 
rigtig planlægger med i spiHet, for aldråg havde han set et byggeri 
med 'så megen plan i. Og han v,idste, at planerne rakte vidt, ja fra søen 
i syd til Viborgvej ,i nord. Og at han tJH 'sin vid vilHe bo ,i det alt
sammen. Og der gik en gysen af beundring og ærefrygt igennem ham. 

Han kunne blive helt syg ved tanken om al den j:Jlanløshed, som lå 
lige i næl1heden, skolen og forretningscentret . Men det ka'ldte man jo 
også noget med Nordgården. 

Så en dag var den 1111e mand komm et vil noge t, 'som de kaldte beboer
møde . PILldselig havde han rejst sig op , og uden 'at han selv rigtig t 
vidste h vorfor, foresIog han, at man skulle kalde byggeriet mellem 
Edwin Rahrsvej, Gudrunsvej,Silkeborgvej, Sigl'idsvej og H ejredalsve j 
for Nordgården. For, som han sagde, der var engang en Elle gård, 
med skæve \ninduer og mange træer, der stod hvor de havde lyst . Og 
den gård hed Nordgården. 
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Vor leder 
Fritidsaktiv,iteter for børn og voksne, som man jo 

har talt om, lige siden indflytningen begyndte for 

haIvandet år siden, skulle nu endelig så småt kunne 

begynde at starte deres virksomhed. 

Der har været efterlyst fritidsinteresser, d.v.s. 'at be

boerne skulle komme med deres forslag til akl!ivite

ter, men beboerne har åbentbart ingen interesser, el

ler næsten ingen. Da der i sidste måned blev indkalldt 

til ol'ienterende møder om forskellige abiviteter , 

mødte der kun nogle få mennesker op. Kun til det 

sidste møde kom der noget virkelig positivt frem , 

da forstod man, at der vil'kelig savnedes noget for 

beboerne at samles om. 

Der er nu givet grønt lys for følgende grupper, som 

har fået bevilget et lokale, kortklub, bordtennis, hob

byværksted og fotoklub som man regner med at star

te i den nærmeste fremtid. 

Desuden sidder der interesserede folk og arbejder 

med starten af andre aktiviteter, hvortil man gerne 

ser at andre interesserede melder sig, frimærker og 

monter, musikklub, teaterforening, modeljernbane, 

fodbold, håndbold, gymnastik, billard og badminton. 

Sportsklubberne skulle helst igang så at man alle

rede næste år skulle kunne komme ind i sportshaUen 

ved Nordgårdskolen, som er med i den overskridel

sessum, der er blevet bevHget. 

De omtalte aktiviteter har fortrinsvis været for unge 

og voksne, men også for de mindre børn er der på

tænkt start af forskeHig virksomhed. Aktiv forældre

gruppe har tænkt at starte legestue og børneparkering 

i nogle af kælderlokalerne, hvor man, hvis der melder 

sig nok interesserede, vil lave en turnusordning med 

pasning af børnene. 

Da nu beboerne gennem dette er blevet orienteret 

om de startede eller påtænkt startede aktiviteter ser 

vi gerne at beboerne kommer op af starthullerne. 


Visioner og 
planlægning 
For os, der i dag bor i Gjellerupplanens 1. afsnit 
er det meget natur1igt, at vor vurdering drejer 'sig 
om det, VIi har for øje m. h . t. ,fordele og ulemper i 
det øjeblikike1ige byggeri . Det er vort samfund, det 
er det v,i bor i, hvor vi skal skabe miljø og forhåbent
lig være i stand tH at skabe kår, der Vlirkelig er værd 
at leve i. 
I sidste nummer af bladet præsenterede vi Brabrand 
Boligforening med dens forskellige afdelinger, og det 
er jo nok en funktion, der er værd at bide mærke i. 
Sagen er jo blot, at vi som medlemmer af denne for
ening i dag sidder som brikker i en proces, der er 
planlagt for adskillige år siden, og små skæve has
san'er, som i dag er nærværende aktuelle for os er 
et forladt stadium for planlæggerne, der bevæger sig 
i cirkler frem til 1981. ....J 

Derfor kan det godt engang ,imellem knibe at tale 
det samme sprog. Når vi f.eks. vrider os ved udsigten 

De grå felter viser Brabrand Boligforenings 
byggeplaner frem til 1981 . 
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til en hrus,lejeJforhøjelse og i spøg siger, at foreningen 
egenvlig er vig ndk t'rl, a1 vi ilklke skulle behøve at 
betale husleje det næste år - så vil man fra plan~æg
gerne; side mildt overbrerende kunne sige til os, at 
hvis man vkike i den tid foreningen havde eksisteret 
h:wde sørget for altid at have en god likviditet, viHe 
man ilkike have kunnet køre den pdl,i,vik der gør, at 
afd. IV p. gr. a. langsigtet jordJkøbspolitik har kunnet 
·rå jorden for 6,50 kr. pr. m2, lOg man har kunnet byg
ge til priser, der får en baligmintster til overrasket 
at løfte på det ene øjenbryn. 

Forholdet til egnsplanen 
Nu har Brabrand Boligforenings repræsentantskab 
med stort flertal givet bestyrelsen mandat til at de
tai'lprojektere bebyggelsen af Holms trupgårdarealer
ne, ialt ca. 5.500 lejligheder i en kontinuerlig byg
gerytme frem til 1981, hvor Gjellerupplanen, om
fattende 6 afsnit, vil være beboet af 25-30.000 men
nesker. 
Det er en enorm mundfvld - det vil være ca. 10 pct . 
af Arhus's befolkning, og spørgsmålet melder sig så : 
»Er dette her, som du har stemt for, rigtigt?« 
Rådmand Oluf P . Christensen udtalte forleden, at 
grundlaget for egnsplanen var brudt, og at den skul
le omarbejdes. Han omtalte ,især tre grundlag, der 
alle mere eller mindre berørte processen inden for 
Gjellerupplanen : 
1. Oprettelsen af lavprisvarehuset »Bilka«, der bliver 
nabo til Gjdlerupplanens afsnit 5. 
2. Overdimensionel1ing af sålkaldte C-centre, og det 
vil bl. a. sige »Gjellerup-centret«, som står om 2 år. 
3. Den voldsomme udbygning, der er sket langs Sil
keborgvej . 
Situationen er ændret ganske betydeligt for Brabrand 
Boligforening. Fra at være en altdominerende faktor 
i en lille kommune er man nu kun en lille del af en 
storkommune, blandt hvis 31 byrådsmedlemmer der 
kan være adskillige ideale og lokale faktorer der 
spiller ind i forholdet til, om man kan lade en »Ioka,l« 
boligforening udvikle sig så expansivt som ingen an
den i hele la\1det . 
Boligforeningen s.tår overfor den situation, at den ak
tuel'le egnsplan regner med et større »grønt« område 
mellem afdelingerne end det bælte, man har lagt mel
lem afd. 3 og 5. Et andet problem er, om en enkelt 
boligforening kan få en så stor del af det sociale byg
geris kvota, som en fuldendelse af GjeHerupplanen 
kræver. Endelig er der spørgsmålet, om det er rig
tigt i for<hdld til egnsplanen. 
Det første spørgsmå'l om det grønne område kan lø
ses, hvis boligforeningen af Arhus kommune kan kø
be et stykike jord, der tidligere har tilhørt Has,le kom
mune og som kan føje sig smukt ind i planen. Pro
blemet med at få tildelt det fornødne kvota er et 
spørg~mål om, hvorvidt man skall tilgodese byggeri, 
der tænkes trængt ind på et ti'Lfældigt indeklemt areal 
med en høj udnyttelsesgrad, eller man skal tro på, at 
et langsigtet prognam med en pianilregning, man a'ldrig 
har set magen til i Danmark, indeholdt i store tykke 
bøger, slæbt af en skævrygget bdligforeningsdirektør 
Olaf Sørensen till Boligministeriet og præsenteret for 
et Arhus byråd ved en demonstration den 28. okto
ber. Det må ikke vrere uvæsentligt ved en omar<bej

delse. a,f egnSpilanen, at man her har et byggeri , der 
som mtet andet steds i Danmarks bolighistorie har 
pIan og konsekvens . 

Hvad med miljøet? 
Måtte det i den forbindelse være på sin plads . at 
vi minder visionsskaberne af 1981 om, at vi i Gjel
lerupplanens 1. afsnit meget gerne sti,[Jer vore er
faringer til rådighed, og dem sbl man ikke kimse af, 
for vi bor her. 
Først og fremmest må det være på sin plads at minde 
om, at det skaber et fOl1kert forhold, når man flyt
ter ind og intet af alt det, der »gir smor på brodet« 
er i orden. Vi har et helvedes besvær med at holde 
smilet bredt, når vore børn går i Hasse med 35 an
dre, når ventelisterne på børnehaver og andre insti
tutioner stadig forlænges, når hærværk belaster vort 
budget i urimelig grad, fordi der ikke er noget at 
foretage sig for vore lidt større børn, og nå vi ser 
vore nærlegepladser demonstrerer en åndelig fattig
dom, der skyldes manglende pædagogisk medvirken 
og tyder på et tiHældigt udvalg af legeredskaber fra 
et tilfældigt kata,log, foretaget af en anlægsarkitekt, 
som afddingsbestyrelsen ha'r kritiseret meget skarpt 
for ikke at have draget pædagogisk hjælp ind og som 
derved er skyld i, at vi i dag må forudse en række 
ens, helt sterile, og absolut upædagogiske nærlege
pladser. Har vi tilstrækkeligt skarpt kritiseret, at det 
store antal af kælderlokaler er trivselsmæssigt abso
lut uhensigtsmæssige? 
Kære visionsbærere og planlæggere af 1981. Vi er en 
lille smule bange for, at tanken om at have skabt 
»Danmarks kønneste by« i for høj grad har døvet 
jeres øren for vor irriterende kitik. Den skal opfattes 
positivt. k. d. h. 

UDLEJNING 
AF 
VÆRELSER 
Efter henvendelse fra adskillige beboere og lejere af 
værelser er det af Brabrand Boligforening bekendt at 

nogle af vore beboere udlejer værelser uden forud
indhentet tilladelse og til hus~lejer, som under ingen 
omstændigheder kan godkendes af Brabrand Bolig
forening. 

Systemet er således, at beboerne først indhenter 


skriftlig tilladelse og i denne er der angivet en max. 

husleje på kr. 200,00 pr. måned incl. el og varme. 

End~idere skal Brabrand BoIigforening altid have 

meddelelse, såfremt der flytter andre ind i lej,ligheden. 
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P RISUNDERS ØGELS E 
Skræppebladet har på opfordring foretaget en pris

undersøgdse. Un'<:lel1Søgdsen er foreuaget hos de tre 

supermarkeder vi har i omJiådet, nemlig JA-mariked 

på Laui,sevej, Hejremarlked på Emmas~ej og HIB stla

letten på Lottesvej. Vi spurgte ogs-å hos keøbmanden 

på Lauisevej, men han ønskede ikke at deltage. 

PrilSerne er indsamlet den 18.9.1970 og må fotmo

des at vrere steget i mdHemtrden. 

Vi ha-r undersøgt en rrekke varer der daglig indgår 

i hushdldningen, og som ]kke har de store k~alli


tetstol1Skelle, som vi ilkike er i stland ti,l 'at bedømme. 

Da det fremgår, at der Vlisse steder er ret store pris-


J A marked 

EMNE 	 Mængde Pri 8 kr . 

SMØR 
pergament 1/4 kg. 3,10 
staniol 1/4 kg. 3,20 

PLANTEMARGARINE 
Bellis 1/4 kg. 1,95 
Bellis 1/2 kg. 3,60 
Guldstjerne - -
Dukat 250 g . 2,10 
Karen Kok - 
MEL 
Gluten Flour l kg. 1,95 
Arno l kg. 1,95 
Safi r - 
STØDT MELIS 	 2 kg, 4,90 

LØSE RIS 
Pama 400 g . 2,80 

HAVREGRYN 
Foska 950 g. 3,45 
Solgryn 950 g. 3,45 

EDDIKE 
Heidelberg l l. 1,80 

ELEDON 
Rød 500 g. 8,35 
Gul 500 g, 6,85 

BLTTZA 	 3/4 l. 12,75 
--_.. 
SKAKTPOSER 
7.5 1. 35 stk. 2,75 
lo l. - 
OPVASKEMIDDEL 
Well 675 g. 3,50 
Palmolive 505 g. 5,25 
Texi - 

----------- ._-----
VASKEPULVER 
Biotex 640 g. 4 ,95 
Pro Dixan - 
Super Blenda - -
Valo 20 dl. 5 , 70 
Omo 18 dl. 6,10 

TANDPASTA 
Colgate 200 g, 5 , 75 
Flour Cal c i n - 
Ma cs flo u r 145 g • 3,95 
._---------" 
HYGIEJNETAMPONER 
O. B. Normal lo stk. 3 , 90 
Tampax r egular lo stk. 3,70 
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forskelle, må det være en rordel at følge undersøgel
sen op, inddmge andre Vlaregrupper og behandlle 
nogle mere indgående, l1gesom man måske sikuUe 
inddrage andre indkøbssteder, f. eks. Minigros på 
Edwin Rahl1S Vej og BiLka. Til dette arbejde søger 
vi interesserede, som måske også kunne tænke sig 
at danne en forbrugergruppe runder torbrugerrådet. 
Interesserede kan henvende sig på redaktionens 
adresse, Dortesvej 322 t!h. 
Endvidere opfordrer VIi follk til at købe »TÆNK« 
nr. 8, oktober 1970, hvori der gives anvisning på 
hvorledes man sdv kean være med t~l at holde øje 
med prisstoppet. -co 

Hejre marked HB stafetten 

Mængde Pris kr. Mængde Pri s kr 

1/4 kg. 3,14 1/4 kg. 2,98 
1/4 kg . 3,22 1/4 kg. 3,03 

1/2 kg. 3,85 - 
400 g. 2,98 - 

-
- - 400 g. 2,83 

l kg. 1,98 l kg. 1,94 
2,5 kg. 4,60 - 

- - 2,5 k g. 4,32 

2 kg . 4,95 2 kg. 4,86 

400 g. 2,78 400 g. 2,55 

950 g. 3,45 950 g. 3,22 
950 g. 3,45 950 g. 3,22 

l l. 1,78 l l. 1,48 

l kg. 14,45 500 g. 6,65 
500 g. 7,75 500 g. 6,75 

3/ 4 l, 13,75 2,5 l. 42,65 _._. 

36 	stk. 3,05 - 
- - 36 stk. 2,58 

675 g. 3,76 - 
505 g. 5,43 505 g. 5,05 

- - 450 Fr.. 2,98 

640 g. 5,95 640 g . 5,1)8 
720 g. 6,65 720 g. 5,1)5 

- - 2, l) kg . 11. 35 
20 d l. 6,25 20 d l. 5,90 
800 g. 6,75 400 g. 3,38 

200 g. 6 , 25 140 g. 2,91'\ 
140 g. 4,48 140 g . 3,91'\ 
210 g. 6,18 210 g. '5,48 

lo 	stk . 3,90 lo stk. 3,31) 
l o 	 stk . 3,70 lo stk . 3,60 

• 



læserbreve 
Redakt ionen fo rbeholde r sig ret til at 

fo rkon e læserbreve. Brevet ska l \'æ re 

forsvnet med navn og Jdresse. men 

kan ' - om onskes - o ptages under 

mærke. 


Bedre information 
TlilUad mig at slå til lyd for bedre information, om 
hvar der sker i byggeriet. Jeg, og formendig en hel 
del andre, kunne da godt tæntke s,ig at få at vide, 
hvad der i øjeblikket anbejdes på i det sydlige afsnn t 
af Gjellerupplanen, og hvad der sker nord for Edwin 
Rahrs Vej? T'ag nogle interVliewer med de ansvarlige 
a~kitekter og få nog,le terminer for færdiggørelse af 
de furskeHlige projekter, daltoer som selvfølge1ig ikke 
vi'! blive betragtet som bindende, blot orienterende. 
T~l f. eks. også med havearkitekten om hans tanker 
fur »det grønne areal« og pDiortel1ingen af de arbejder 
han står for. Der er Nordgårdskolen o. s. v. 
Det er fOl'stemmende at få sine oplysninger fra dags
pressen når ovenstående kunne behandles bedre og 
mere fyldestgørende li VODt udmærkede beboerblad 
»Skræppebladet«. På fOl'lhånd tak. 

Bent Kanstrup, Bentesvej 37 

KLUBBER 

Fodbold 
På et møde tirsdag den 6· oktober enedes vi om, at 

starte en fodboldklub indenfor Gjdlerup-pl~nens ram

mer. 

Vi sa-tser mod, at klubben bliver i stand t,il at .ind

melde hold ti.! JBU's turnemnger i 1971 for aNe al

dersgrupper. 

Foreløbig vil vi forsøge, at Sikaibe ·de forventnings

mæssige rammer omkring fodboldklubben. Når det


• te al1bejde er tHendebrag,t vil der blive indkaldt t,i,l 
stiftende generalforsamling. 

Beboere, som er interesserede i at være med j det for

beredende arbejde (men selvfølgeltig også senere i 

det praktiske), kan henvende sig uH: Kurt Petersen, 

Dortesvej 25 st., Kjeld H-ansen, Dortesvej 2}2 tv. , 

Hans Jessen LaUlcitsen, Bentesvej 41 2 tv· 


HUSLEJEN 

Det er Mart, at en huslejestigning 'som den, Gjel
lerupplanens beboere får pr. 1. januar vil berøre ad
skiHige husstandes økonomi svært. Mange er jo sik
kert Hyttet ud efter budgetlægning, der lige netop 
t'il1ader at betale en husleje, som den er fur øjeblilk
ket. Derfor kommer en st'igning på 60-70 kr. m& 
.for familieleHigheder ubelej'liget ,ror de fam~lier, hvis 
,indtægt måske endnu ikke er blevet berørt af a,lmin
delig lønst,igningstendens, der har fået mange til at 
tfilytte ud fra den tanlke, at man efter at have spændt 
Hvremmen ind et par år viI bo i et byggeri , der er 
relativt billigt og v,il belaste indkomsten procentuelt 
mindre og mindre. 
.A!fdelingSlbestyrelsen har behandlet emnet i sit møde 
den 12. dkrober, hvor det blev diskuteret, hvordan 
man eventuelt kunne gøre en indsats for at over
gangen blev så lempelig som mulig. 
net er en kendsgerning, at en meget stor del af Gjel
'lel1upplanelns beboere ikke betragter den egentlige 
husleje till boligforeningen som den reelle husleje, 
men oveni lægger det afdrag, som man betaler på 
s-it boliglån. 
.AlfdelingSlbestyrelsen har del1for besluttet at rette hen
vendelse til »Den danske Provinsbank« , hvor langt 
de ~leste har deres boIiglån, og anmodet om en for
handling, hvorefter der kan lægges faste retningsli
nier for , at boliglånshavere, der gennem punktligt be
talte afdrag er nået et stykke ned i deres lån, kan få 
de månedlige afdrag nedsat , således at hus,lejestig
ningen og boliglånsafdragene mere eller mindre kan 
8live på samme niveau. 

Vi håber i næste nummer af bladet at kunne rede

gøre for forløbet af denne sag, samt forhåbentlig an

g1ve konkrete muligheder for ,' hvorledes man skal 

,forholde sig for at opnå en mildning. 


k . d. h. 

Lær at lytte til musik 
Vi Sltar>ter i nærmesIte rfremvid en lffiusiikMub, ,hvor der 
vil hltive Ilejr~ilghed .til at mødes under hyggeltige f'ODmer 
fer at lytte ti'l musik, >>ilege« med båndoptagere, byt
te prl:rder o. s. v. Vi vil ti musi;~Mubben 'søge, at danne 
'en Istudiekreds, >1llær at ly;vte nitI musik«, under ledelse 
af exam. organist Agnes Jespersen . Senere Vlil der 
også hIive prøvet at da'nne et otikes1ter. Yderligere op
Ily;sninger fåes hos en ,af de nedennævnte: Leif Nids'en, 
Bennes'vej 331, EIsa Hyldahl Madsen, Bentesvej 692, 

Jens Petersen, Loutesvej 42, Erling Nielsen, Bentes
vej 37 st. , Carsten Holm Pedersen, Bentesvej 5 st., 
Agnes Jespel1sen, Dol1tesvej 29, ulf. 156629, bedst 
kI. 10-12_ 
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KLUBBER 


Piger se her 
Vi der til daglig ISVlinger grydeskeen, trænger tål at 

svinge arme og Iben. Vi o~rdrer herved ,cil motions

,gymnastik på Nordgårdsskolen mandag aften den 9. 

november kil. 19,30. 

Er De 'interesseret, så mød op. 


Gymnastikgruppen 

Badminton 
Beboere ri Gjellerup-planen der ønsker at spi11e bad
,min ton i vores egen hal, bedes udtY'lde nedenstående 
kupon, så vi overfor Åt1hus kommune kan dokumen
tere et krav på 'spi.nevid i Nordgårdskalen. 
Selvom halMen først verlites klar i 1971 er det vigtigt 
allIerede nu at kunne V1ise en massiv ,interesse, da 
eksisterende klubber ellers viiI beslaglægge hallen for 
os. 

Navn: 

Adresse: 

11lf· nr.: 

Afleveres ti'! Bent Kanstrup, Bentesvej 371 

BEBOERNES 
LILLE 
RØDE 

I denne lille vejledning har vi søgt at fortælle 

llidt om, h'lordan man 'kommer i konbakt med 

~fdelingsbestY'rdsen og hvad man kan og bør 

henvende sig med. - Endvidere har vi søgt 

at give en kort præsenuation ,af, hvordan man 

k'an fremme sine egne synspunkter, og hvor

dan man kan sætte akti'viteter i gang. 

Diskussionsklub 

Teaterforeningen, der torsdag den 8. oktober måtte 
opgives på grund a,f for l1inge rihlutning (hvodor?), 
blev torsdag den 15 . oktober ved et orienterende mø
de om forskellige fritJids,interesser i Skovgårdsparkens 
selskabslokaler genopuaget under ændret navn. 
Da de tilstedeværende primært var interesserede 
med udgangspunkt i teaterstykker, litteratur, f Hm o. 
Hgn. at diskutere forskeUige a'ktuelle emner - psyko
logiske, sociologiske m. m. - blev det vedtaget at 
starte foreningen som en diskussionsklub. 
Kluhben v~l bl. a. forsøge at kontakte smågrupper, 
der er villige bil at spille teater på Nordgårdskolen. 
Endvidere er der planer om at arrangere teaterture 
vi,l f. eks. Aolborg og Holstebro, samt at se film, læse 
litteratur (foJ1trinsvis moderne) o' s. v. I vHknytning 
til alle arJ1angementerne vil der bIive mulighed for en 
debat, der på længere sigt kan udvikle sig, så inter
essegrupper kan gå sammen om specielle emner, som 
man kunne tænke sig at få nærmere belyst, 
Interesserede kan henvende sig hos : Jens Jørgen 
Høgsberg, Bentesvej 43', Bodil og Hans Lauritsen, 
Bentesvej 41 2, HeIle Fibiger, Jettesvej 23', 
P.S. Også beboere, der specielt interesserer sig for 
teater med henblik på skabende drarrnatik er velkom
ne i lclubben. 

Afdelingsbesryrelsen 
På beboermødet i april sidste år valgt~s følgende til 
medlemmer af afdelingsbestyrelsen: 
K. Dynnes Hansen, Jettesvej 11 (.formand) 
Ole Ghristensen. Dortesvej 35 (næstformand) 
Bente Kristensen, Dortesvej 23 (sekretær) 
Peter Lemming, Jettesvej 3 
Peter Voigt, Bentesvej 27 
Kjeld Kristensen, Dortesvej 35 
Bo Fibiger, Jettesvej 23 
Aksel Dueholm, Dottesvej 35 
Erik Kodahl, Dortesvej 23 
I stedet for Kjeld Christensen er siden indtrådt Anne 
Ibsen, Bentesvej 13, og for hksd Dueholm er Bent 
Knudsen, Dortesvej 7, indtrådt. 
Beboerne kan til enhver tid komme i kontakt med 
afdelingsbestyrelsen ved henvendelse til et af med
lemmerne. Endvidere kan enhver beboer, som hen
vender sig med et konkret problem, anmode om at 
deltage i bestyrelsens behandling af sagen, med ta 
leret, men uden stemmeret. 

6 



Afdelingsbestyrelsens udvalg 
Et indtryk ,af, hvitke problemer lillan kan henvende 
sig til afdelingsbest)'ltelsen med, fås delvis af den op
deling i atibejdsområder, som afdelingsbestyrelsen 
på det seneste har .foretaget. Der er nedsat et børne
og ungdomsudvalg, et vQksenudvalg og et boHgtek
nisk udvalg. I det følgende ska'l udvalgenes arbejds
områder kort skitseres . 
Børne- og ungdomsudvalget tager sig specielt af pro
blemerne omkring legemulighederne for byggeriets 
børn, både nærlegepladserne og fællesarea'let. End
videre arbejdes der med oprettelse af aktiviteter for 
unge fra 14-18 år. Alle henvendelser vedrørende le
gepladsproblemer eller fritidsaktiviteter for børn og 
unge bedes rettet direkte til dette udvalg, som be
står ·af Anne Ibsen {leder), Ole Christensen, Bente 
Kristensen og Kurt Aabo Møller. 
Voksenudvalget skal forsøge at hjælpe med ved op
rettelsen af t ritidsaktiviteter for voksne, f. eks . for
skellige former for klubvirksomhed. Har man en fri
tidsinteresse, som evt. kan skabe basis for en klub
virksomhed, kan lillan henvende sig til dette udvalg, 
som da vil være behjælpelig. Medlemmer er Bente 
Kristensen, Erik Kodahl (lIeder), Knud Dynnes Han
sen og Bent Knudsen. 
Det boligtekniske udvalg beskæftiger sig primært med 
selve bygningernes vedligeholdelse og forbedringer , 
herunder også den del af fællesområderne, der ikke 
specielt er udlagt til legeområde. Er man utilfreds 
med konkrete ting i byggeriet eller har man forslag 
til forbedring af byggeriet (f . eks. vaskeplads til bi
ler) bedes man henvende sig til dette udvalg hos Pe
ter Voigt (leder), Peter Lemming, Anne Ibsen, Bo 
Bbiger dIer Bent Knudsen. 

Hvad henvender man sig om? 
Det må understreges, at ud over henvendelse til 
boligforeningens kontor vedr. f. eks. problemer om
kring betaling af husleje og til viceværterne vedr. f. 
eks. repa,rationer installationer i lejlighederne, så er 
den normale fremgangsmåde , at lillan henvender sig til 
et medlem af afdelingsbestyrelsen, bedst til en re

præsentant for det udvalg hvor sagen synes at sortere. 
Afdelingsbestyrelsen er meget taknemmelig for et
hvert forslag og enhver klage , også når det drejer sig 
om byggeriets standard. 
Jeg nødsages dog til at gøre opmærksom på en væ
sentlig indskrænkning i afdelingsbestyrelsens mulig
heder for at fremme ethvert forslag eller enhver kla
ge. Som nævnt i artiklen om boligforeningens organi
sation er boligforeningens bestyrelse gennem sit byg
geudvalg ansvarlig for byggerier under opførelse. En 
hel del ·af de ved byggeriet uliciterede arbejder er 

endnu ~kke alfleveret, og det kan derfor vdlde en hel 
del vanskeligheder for afdelingsbestyrelsen på indevæ
rende tidspunkt at gøre noget effektivt ved sagen. 
Normalt betyder det blot en udsættelse af problemet. 
men vi 'gør til enhver tid \hvad der er muligt for at 
få sagen igennem. Et udpræget eksempel hel1på er 
problemet ornkring nærlegepladserne. 

Beboermøderne 
I det forudgående er nævnt, hvordan og om hvad 
man normalt kan kontakte afdelingsbestyrelsen. Kon
takt er ikke ensbetydende med medindflydelse, den 
får man primært gennem en aktiv deltagelse i bebo
ermøderne og gennem valget af afdelingsbestyrelse. 
Beboermødet kan til enhver tid pålægge afdelings
bestyrelsen bestemte opgaver gennem en fælles be
slutning. 

Behoerbladet 
En anden måde - og mere ekstraparlamentarisk måde 
at påvirke afdelingsbestyrelsen på er at starte en de
bat i beboerbladet gennem læserbreve og artikler. 
Skræppebladets redaktion modtager med glæde et
hvert indlæg. Prøv ad denne vej at piske en mening 
frem, som afdelingsbestyrelsen ikke kan sidde over
hørig. Redaktionen består af Ole Christensen (leder), 
Bo Fibiger, Erik Kodahl og Knud Dynnes Hansen. 

Gør- det- selv 
Lykkes det ikke ad nogen af de anviste veje at på
virke afdelingsbestyrelsen , så findes der gør-det-selv 
metoden. Sidder afdelings bestyrelsen et væsentligt 
problem overhørig t, eller har den ikke evne til at 
klare sagen, så kan man samle en gruppe af ligesin
dede og forsøge at løse problemet ad utraditionel vej. 
Jeg har nævnt denne metode som en vej til at skaffe 
sig indflydelse på afdelingsbestyrelsens arbejde . Dette 
er en vigtig side af dens funktion, men den spiller 
også en rolle i det man i dag kalder trivselsproble
met.Afdelingsbestyrelsen har nedsat udvalg for såvel 
børn og unge som voksne, især med henblik på fri 
tidsaktiviteter. Disse udvalg bør hurtigst muligt bli
ve ovel'flødige som andet end en eventuel hjælpende 
hånd. Det må være beboerne selv, som tager hånd 
i hanke med fritidsproblemet, og som sætter aktivi
teter i gang. Et eksempel på en sådan aktivitetsgrup
pe er den aktive forældreforening , der arbejder for 
børnenes fritidsmuligheder, og et andet eksempel er 
de allerede eksisterende klubber for voksne, der dog 
delvis er startet fra afdelingsbestyrelsen. Forhåbent
lig opsår der efterhånden en rrekke aktiviteter efter 
»gør-det-selv« metoden. Bladet står til aktiviteternes 
disposition med spalteplads, afdelingsbestyrelsen vil 
søge at hjælpe med det praktiske. 

Tildeling af lokaler 
Afdelingsbestyrelsen . har vedtaget følgende retnings
linier for tildeling af .lokaler m .v. til kommende ak
ti vi tetsgrupper indenfor Gjellerupplanen. : 
Aktivitetsgmpper, som er åbne for alle beboerne og 

(fortsættes side 8) 
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Et brev fra USA 

Det er eftetihånden ~k!ke ukendt, at der ,laves øl i 
GjeHerup-planen. Håndbrygge1'1auget har været om
talt i en mængde alf landets aviser, og nu er historien 
også nåe.t till U.S.A. 

Boohrand BoIigforening modtog forleden et brev fra 
en dan~k-amerikaner, Svend Speiermann, fra Wash
ling1X>n urniVersitet li St. Louis, og vedlagt var det ud
klip ,fl'a en dansk avis i U:S.A., der gengives her. 

INDG ÅE T 


15 OKT. 1970 


Der er nu gået post fra BrabrandvH St. Louis med 
diverse råd om håndbrygning, ligesom hugets æres
medlem, forfatteren Alf Grostøl, har sendt sin »Den 
llillle håndbrygger« med dedikation ti,l vor betrængte 
og tørstende landsmand, som vi håber herefter får 
held med sit øl. 
»Håndbryggerlauget alf 1970, Gjellerupplanen«, som 
er klubbens officielle navn, ha'r efter begynderv,anske
~ighederne etableret ,sig med et foreløbigt medlems
tal omkring de 100 'sum verdens største specia,tbryg
gel'i i staldbygningerne på ToU'sgård, hvor der ah id 
er et bestyrelsesmedlem ti,l Sitede tirsdag og tOl'sdag 
a,hen, (de uQiHioielle br~ggedage), ,som man kan mel
de ~ig til, hvis man rå'r lyst t~l 'at deltage i denne bi,l
Iige og morsomme hobby. I ndmeldelse kan også ske 
bos oldermanden, E. ]. Ohristiansen, Dortesvej 3. 
M. h. t . hugets økonomi har det jo været disku'teret 
meget mand og mand imellem, at investeringerne er 
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sket via afdelingens midler. ~augets ikke uvæsent'lige 
gæld til a1fde1ingen er vedtægtsbestemt 'at tJi,Lbagebe
tale med en tier , for hver gang der brygges en junge 

Brabrand' Boligforening åbner 
om nogle dage et kursus i ølbryg
ning. Remedierne koster 100 a 200 
krener, Som kursusleder fungerer 

, "Den lille .håndbrygger" af forfat
teren Alf Grostøl. Han lover delta ' 
gerne 100 flasker påskebryg fær
dig til påske og til en pris, der kun 
er en sjettedel af, hvad der betales J 
hos købmanden. ~ 

ell. Disse penge sættes på en konto, og der vil på be
boel'mødet blive redegjort for mdlemregnskabet, der 
kan forventes afsluttet ,i løbet af et par år. 

k. d. h. 

DEN LILLE RØDE 
I(forts'at ,fra side 7) 


hvor antallet af medlemmer/deltagere med fas t bo

pæl indenfor Brabrand Boligforenings afd. IV ifølge 

vedtægter eller lign. udgør mindst 60 pct., kan ved 

henvendelse til afdelingsbestyreIsen få tildelt et loka

le, evt. sammen med anden eksisterende aktivitets

gruppe. 

Lokalet vil blive udstyret med de nødvendige faste 

installationer (lys, dkontakter, vand m. v.) for af

delingens regning. Endvidere vil gruppen få tildelt 

en rammebevilling til indkøb af maling til færdig

gørelse af lokalet. 

Evt. udstyring med løst inventar og udstyr , som er 

specielt for den pågældende aktiVitet, må udredes af 

alktivitetsgruppens egne midler. - Dog ,kan grup

pen efter særskilt ansøgning opnå lån til dækning af 

etableringsomkostninger. De nærmere bestemmelser 

for lånets tiLbagebetaling m. v. nedfældes i forbindel

se med bevillingen af lånet. 

Ved det indledende/orienterende møde i forbindelse 

med start af aktivitetsgruppe stiller afdelingsbestyreI

sen ldkale til disposition samtseJ)verer kaffe. -ob 


Babysittereentralen har nr . 15 69 62 , hvor man kan 

henvende sig hvis man ønsker babysitter eller hvis 

man vi<! tilbyde sig som babysitter. - Bente Kristen

sen , Dorthesvej 23'. 


Indlæg (artikler og breve ) skal være redakt ionen 

hænde senest den 15 . i hver måned. Efter dette tids

punkt kan kun optages kortere· meddelser. 


Annoncer optages i bladet når det ikke er i erhvervs
øjemed. Annoncerne er gratis og sbl fylde så lidt 
som mu'ligt . 
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