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LEDERENLEDEREN

Så blev det atter forår – solen er brudt igennem, og
blomsterne er begyndt at gro. Det er blevet tid til at
ryste vinterens mørke af sig og se på, hvad foråret

vil bringe; og når disse linier læses har vi fejret fastelavn
og igen smidt maskerne, så vi med åbne øjne rigtig kan
nyde lyset.

Det er også blevet tid til at sysle med praktiske
gøremål udendørs – man kan jo gøre, som de gør
i afdeling 23, Mølleparken – og hænge fuglekasser

op, så man fra sit vindue kan beundre et væld af fugle og
nyde deres kønne sang, hvis de da ikke lige bliver over-
døvet af de - åbenbart i flere afdelinger – plagsomme
råger. Der var da engang, hvor de blev forsøgt bekæmpet
på Toveshøj; men både der og i Gellerup synes jeg da sta-
dig at kunne høre dem.

Er der andet end råger, der plager dig? Eller har du
rigtig gode forslag til aktiviteter i din afdeling? Så
er det måske nu, du skal tænke på, om du skal

stille forslag til afdelingsmøderne i april. 4 afdelinger hol-
der møder her i foråret - de øvrige holder i efteråret.

I mange afdeliner og i mange forskellige sammen-
hænge er der allerede et væld af aktiviteter – og
nye kommer hele tiden til, tænk bare på alt, hvad

der sættes igang under Urban, af de lokale foreninger og
klubber. Her i Skræppebladet kan man blandt andet læse
om to spændende weekender for unge i et Urban-støttet
projekt, om de meget aktive klubber i afdelingerne 7/15
og om den store »Gellerup Kulturdag« med indslag fra
mange lokale aktører.

Men også i større sammenhænge sker der noget –
blandt andet er lyskrydsene på Edwin Rahrs Vej,
der skiller Gellerupparken og Toveshøj, ved at

være færdige. Som nogen sikkert ved, var en meget vigtig
faktor for placeringen af dem lokale kræfter, der  gjorde et
stort stykke arbejde for at råbe politikere og andre bestem-
mende parter op. Det viser sig altså, at man ved et tilpas
stort stykke arbejde, udført på fornuftig vis, kan komme
ganske langt. Det gælder såvel i det »store« demokrati, som
i det »lille«.

Med ønske om et godt, så
småt begyndende forår,

Sebastian

Forårets komme
af Sebastian Adorján Dyhr
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»GIRLS« PÅ GELLERUPSCENEN
Den 8. marts er der premiere på et teaterstykke om kvindeliv i Gellerup. 

Unge lokale piger står på de skrå brædder

Små tre uger inden premieren på
Gellerupscenens nyeste teater-
stykke »Girls«, sneg Skræppebla-

det sig ned i teatersalen for at overvære
prøverne på stykket, der har premiere
mandag den 8. marts – dagen der også
er kendt som »Kvindernes internationale
kampdag«.

På scenen, der er bygget op som et
køkken, er de unge skuespillere i fuld
gang med for første gang at gennemspil-
le replikkerne uden manuskript, mens de
samtidig agerer, at de laver mad. Umid-
delbart kunne det godt virke som om,
det vil tage endnu et stykke tid, inden al-
le ordene kommer rigtigt ud af munden,
men både instruktøren Lise Stegger, suf-
fløren og skuespillerne på scenen virker
som om, at det har de helt styr på.

Der er hele tiden
masser af grin og
sjov, mens prøver-
ne står på. Og
skræppens udsend-
te kan da heller
ikke lade være med
at udslippe nogle
højlydte latterbrøl,
når der afleveres
nogle rappe pointer
fra scenen.

KVINDERNES
EGNE HISTORIE
Stykket beskriver
virkelige hændelser
fra de unge skue-
spilleres eget liv.

Deres historier er blevet skrevet sam-
men med en række indsamlede historier
fra andre lokale kvinders liv. Der er tale
om både danske kvinder og kvinder
med minoritetsbaggrund.

De fleste oplevelser beskriver hver-
dagssituationer, det
handler både om slad-
der, medier, uddannel-
se, arbejde, ægteskab,
sex og jomfruelighed.

Håbet bag stykket er
at give en større fors-
tåelse af forskelle og
ligheder i kvindernes liv
uanset deres kulturelle
baggrund. Og efter
forestillingen lægges op
til debat med publikum
om stykkets indhold,
fortæller Lisbeth Laut-
rup Knudsen, der er en
af lederne på Gellerup-
scenen og medskriver
af stykket. 

KAMP MOD FORDOMME
De 13 unge kvinder på scenen har tyr-
kisk, iransk, somalisk, arabisk, asyrisk
og dansk baggrund. Aldersmæssigt er
de mellem 13 og 22 år, og de bor enten
i Gellerup, Bispehaven eller Trillegård-
en.

20-årige Sema Kilic, der har tyrkisk
baggrund, er glad for at være med i
projektet. Hun har tidligere spillet teater
på Gellerupscenen for et par år siden i

forbindelse med et tyrkisk stykke, der
blev opført på tyrkisk for tyrkiske kvin-
der. 

»De historier, som vi spiller i det her
stykke, er meget realistiske, det er
hændelser som vi selv har oplevet. Og
jeg håber personligt, at stykket måske
kan være med til at fjerne nogle for-
domme. Folk tror jo, at alle indvandrer-
piger er gift og har børn. Men det er jeg
for eksempel ikke,« siger Sema og for-
tæller, at hun læser matematik og øko-
nomi på Aarhus Universitet.

Sema og hendes jævnaldrende venin-
de Nurten Dimirtas, der også er tyrker,
er begge enige om, at medierne tit er
med til at skabe et negativt billede af
indvandrerpiger og -kvinder, fordi medi-
erne så sjældent skrive om det positive. 

De to unge skuespillere håber derfor,
at rigtig mange, både mænd og kvinder,
kommer ned på Gellerupscenen og ser
stykket, hvor der også bliver mulighed
for at diskutere og debattere med skue-
spillerne, når stykket er slut.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

»GIRLS«
Teaterprojekt om kvinders liv på tværs

af etnisk baggrund
Premiere mandag den 8. marts.

Spiller tirsdage, onsdage og torsdage
indtil 25. marts 2004. Kl. 19.00

Billettelefon 86 25 03 66
Pris 30 kroner – (grupperabat muligt)
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NYT JOBCENTER I BAGHAVEN
Ledige og kontanthjælpsmodtagere får kortere vej til jobbet hos JobVest 

Midt i januar åbnede et nyt job-
center, der henvender sig til al-
le ledige i Århus Vest, uanset

om de modtager kontanthjælp eller dag-
penge. 

I ugerne op til åbningen havde alle
bus-læskurerne i vestbyen reklameret for,
at »dit nye job ligger lige om hjørnet« – og
med en misvisende pil på et stort billede
ville teksten havde kunnet vist folk helt
ud i hampen, hvis de altså bogstaveligt
havde fulgt pilens retning. JobVest ligger
nemlig ikke lige omme bag det nærmeste
læskur, men ved Ringvejen ud for Bispe-
haven.

Fremover skal alle nyledige i vestbyen
henvende sig i JobVest, hvad enten det er

med henblik på at få dagpenge eller kon-
tanthjælp. 

ARBEJDSRESERVE
JobVest er foruden et jobcenter også et
forsøgsprojekt, der handler om en sam-
mensat beskæftigelsesindsats mellem År-
hus Kommune og AF-Århus. Projektet lø-
ber over to år og støttes i den periode af
Beskæftigelsesministeriet med fem milli-
oner kroner. Århus Vest er blevet valgt
som forsøgsområde, fordi der er en større
ledighed og en større andel, der står
uden for arbejdsmarkedet end andre ste-
der i byen. Der findes altså en stor sam-
mensat befolkningsgruppe med mange
forskellige baggrunde og en stor arbejds-
kraftreserve, der højst sandsynligt vil bli-
ve stærkt brug for de kommende år.

Formålet med forsøgsprojektet er at
skabe og indsamle viden og erfaringer
om samarbejdet mellem Århus Kommune
og AF-Århus for senere at udbygge det til
et fælles beskæftigelsessystem. Samtidig
skal der også sættes fokus på effekten
og kvaliteten i den beskæftigelsespoliti-
ske indsats, som gerne skulle være til
gavn for både borgere og virksomheder.

Ungeindsatsen for de 18-29-årige er
også en af de opgave JobVest skal arbej-
de med, ligesom beskæftigede og ud-
dannelsessøgende kan komme og få vej-
ledning om uddannelse og beskæftigel-
sesmuligheder.

JobVest dækker Åbyhøj, Brabrand,
Hasle, Mundelstrup, Tilst, Borum og Sa-
bro.

Læs mere på www.jobvestaarhus.dk

AF BIRTHE GRAFF & HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

VI ER HER FORELØBIG ENDNU
Naboskaberne eksisterer endnu og holder stadig til på Jettesvej 1, st. th

Som bekendt har der været lidt
turbulens om fortsættelsen af det
boligsociale arbejde i afdeling 3

Skovgårdsparken, afdeling 4 Gellerup-
parken og afdeling 5 Toveshøj. Det er
uafklaret, om Holmstrup Mark er deltager
i det samlede projekt. 

Det er foreløbig endt således, at vi sta-
dig eksisterer, bor på Jettesvej 1 st.th. og
får lidt løn.

Problemet er, at vi ikke har fået aktivi-
tetsmidler at arbejde med. Det betyder, at

vi forsøger at hente penge hjem andre
steder fra.

Året vil være en smule stille i forhold til
økonomi; men det betyder ikke, at vi ik-
ke arbejder videre.

Det folkevalgte system står foran arbej-
de med handleplaner, og økonomien
skulle efter al sandsynlighed falde på
plads efter årsskiftet.

Man kan stadig kontakte os som van-
ligt på telefon 86 25 10 16.

Vores kontortider er 
Mandag 10.00 – 15.00
Tirsdag  10.00 – 15.00

Onsdag   lukket
Torsdag  10.00 – 18.00
Fredag    10.00 – 12.00

Du kan altid kontakte os pr. telefon og
lave en anden aftale end åbningstiderne.

AF LISE LEDET

Her er den rigtig placering af JobVest –
Rymarken 2 i Århus V. Tlf.: 87446400
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GELLERUP PÅ BESØG I VOLSMOSE
Afdelingsbestyrelsen har været i Volsmose og hørt om deres erfaringer 

med affald, erhvervsboliger og beboerdemokratiet

Lørdag den 14. februar satte tre
biler fyldt med afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer fra Gelleruppar-

ken kurs mod Volsmose i Odense på
Fyn. Her var aftalt møde med afdelings-
bestyrelsen for det boligområde, der
hedder Birkeparken. Det er den afde-
ling, som gennem de senere år har gjort
Volmose berømt og berygtet i hele Dan-
mark på linje med Gellerupparken.

Gæsterne fra Gellerup blev budt vel-
kommen af afdelingsformand Asmaa
Abdol-Hamid, der er en 22-årig mus-
limsk pige med palæstinensisk bag-
grund. Asmaa, der er socialrådgiverstu-
derende, blev allerede valgt ind afde-
lingsbestyrelsen for tre år siden, og efter
kun nogle få måneder som næstfor-
mand blev hun formand for den fem
mand store bestyrelse.

Gæsterne fra Gellerup fik først en ori-
entering om Volsmoses opbygning. Det
er et boligområde, hvor der bor godt
10.000 mennesker i ni forskellige bolig-
afdelinger fordelt på tre boligforeninger.
Birkeparken er bygget på samme tid
som Gellerupparken i starten af
1970’erne, og afdelingen består af 485
lejemål, hvor der i alt bor godt 1700
beboere. Mere end hver anden beboer
er af anden etnisk oprindelse. Og lige-
som i Gellerup er andelen af børn

meget stor. Det er hovedsageligt store
børnefamilier med palæstinensisk bag-
grund, der bor i Birkeparken.

FORRETNINGER I BOLIGOMRÅDET
I Volsmose er man for øjeblikket i gang
med en stor renovering, og der er lavet
en helhedsplan, som skal være med til
at gøre området bedre at bo i.

Det indebærer blandt andet, at der i
bebyggelsen vil blive oprettet seks
erhvervslejemål, som fortrinsvis beboer-
ne fra Volsmose
kan starte små virk-
somheder i. Der vil
blandt andet blive
tale om en kiosk,
en restauranter, en
frisørsalon og en
tøjbutik. Afdelings-
bestyrelsen fra
Gellerup fik mange
gode idéer, som
den nu har taget
med hjem for at
arbejde videre med.

De to afdelings-
bestyrelser fik sig
også en god lang
snak om beboerde-
mokratiet, og der
blev udvekslet for-

skellige gode og mindre gode erfaringer
om samarbejdet med det administrative
personale og resten af  boligorganisatio-
nen.

Efter en spændende eftermiddag og
en rundvisning i Volsmose kørte afde-
lingsbestyrelsen tilbage til Århus. Og så
håber afdelingsbestyrelsen, at beboerre-
præsentanterne fra Volmose på et sene-
re tidspunkt vil komme på en genbesøg
i Gellerup.

AF HELLE HANSEN

De to afdelingsbestyrelser udvekslede oplevelser om beboerdemokratiet, 
mens der blev vist rundt i Volsmose

Ghasaan Hassoun (tv.) fra Gellerup hørte om erfaringerne 
med at drive nærbutik i Volsmose

22-årige Asmaa er på tredje år formand for
afdelingsbestyrelsen i Birkeparken
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KUNST, KULTUR 
OG MOTION TIL FOLKET

Urbanprogrammet støtter fire nye projekter i Gellerupområdet

Årets første møde i Urbanpro-
grammets beslutningsudvalg
gav støtte til fire nye projekter,

som i løbet af foråret vil være med til at
sætte sit præg på Gellerup inden for om-
råder som affaldssortering og kunsthånd-
værk, tv-produktion, svømning og mo-
tion for overvægtige børn.

MOSAIK AF POTTESKÅR
Med et tilskud på 220.000 kroner kan
startskuddet lyde for kunstprojektet Mo-
saik, der har til formål at fremme for-
ståelsen for affaldssortering, og samtidig
synliggøre de ressourcer, der ligger i af-
fald. 

I samarbejde med blandt andet skoler-
ne vil de Grønne Guider og en lokal
kunstner forsøge at motivere børnene og
de unge til at udfolde deres kreative ev-
ner. Sammen skal de lave forskellige ud-
smykninger i området, blandt andet en
mosaikvæg af potteskår i Kontaktstedet
ved City Vest.

Projektet indebærer en række aktivite-
ter, herunder temaundervisning i skoler-
ne, workshops for interesserede lærere
og pædagoger, konkurrencer om skabel-
se af de flotteste affaldskunstværker samt
gennemførelsen af et genbrugsmarked. 

CROSSOVER TV FOR UNGE
Indvandrer TV har fået et tilskud på
360.000 kroner til at starte et ungdoms-
medieprojekt i Århus Vest. Projektet inde-
bærer, at der skal laves tre-fire medie-
værksteder i sammenhæng med eksiste-
rende beboeraktiviteter. Her skal de unge
være med til at beskrive deres egen dag-
ligdag og blandt andet fortælle nogle af
de mange gode historier, der også kan
fortælles om unge i Århus Vest. 

For at kunne formidle historierne på
en »professionel« måde vil de unge blive
trænet i brugen af videokameraer samt
uddannet i journalistik på brugerniveau.
De færdige film vil blive vist på Indvan-
drer TV’s kanal.

FANTASIFULD SVØMNING
AGF Svømmeafdeling har fået et tilskud
på 50.000 kroner til et projekt, der har til
formål at involvere over 200 børn og un-
ge i forskellige svømmeaktiviteter med
udgangspunkt i Gellerup Badet. 

Med projektet forpligter AGF sig til at
etablere en selvstændig svømmeafdeling
i Gellerup og derigennem udbyde både
traditionelle svømmeaktiviteter og mere
fantasifulde svømmeinitiativer. Derudo-
ver skal der arbejdes på at uddanne en
række ledere og trænere, som kan tage
over, når projektet er udløbet. Urbans be-
slutningsudvalg mener, at projektet på
positiv vis kan supplere de aktiviteter,
som allerede er sat i gang for at motive-
re en større andel børn og unge i Urban-
område til at være aktive i deres fritid.

AGF arbejder i projektet sammen med
Gellerupbadets Venner og Fritidsbutik-
ken.

Idrætsraketten – for tunge børn 
DGI – Danske Gymnastik og Idrætsfore-
ninger – fik et tilskud på 115.400 kroner
til at gennemføre projekt, der også har til
formål at motivere endnu flere børn med
indvandrerbaggrund til at dyrke idræt.
Projektet har særlig fokus på overvægtige
børn. 

I forbindelse med Idrætsraketten har
børnene og de unge også mulighed for
at prøve kræfter med de mange idrætstil-
bud, som findes det nyetablerede DGI-
huset i Århus midtby.

I projektet vil der blive arbejdet tæt
sammen med Fritidsbutikken, Sundheds-
huset, Alt for Damerne og InterFemina
samt andre idrætsforeninger, der ønsker
at medvirke. Som en del af projektet vil
der blive uddannet trænere og ledere,
der har særligt øje for overvægtige børns
interesser, når det drejer sig om at invol-
vere sig i de etablerede idrætsforeninger.

AF HELLE HANSEN

www.skraeppebladet.dk
www.skraeppebladet.dk
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KULTUR I GHETTOEN 
Gellerups mange foreninger og institutioner springer ud i Laden

Beboerhuset Laden kommer lør-
dag den 20. marts til at bugne af
aktiviteter, underholdning og

spændende debatter, når Gellerup Kul-
turdag render af stablen. 

En bred vifte af foreninger og instit-
utioner stiller op med boder for at præ-
sentere sig selv. Der bliver tale om alt li-
ge fra Gellerup Kirke, der både kommer
med præster og FDF-spejderne, til have-
foreningen Grønærten, Brabrand Lokalar-
kiv og Urbanprogrammet, »IT for alle«,
sport og idrætsklubber samt Legepladsen
Gellerup, der måske vil lave en hel lille
hønsegård midt inde i beboerhuset. 

PRÆST, MOSKE OG MULTIHAL 
I løbet af eftermiddagen vil der oppe
under Ladens nye loft bliver budt på fo-
redrag og debatter. Blandt andet kommer
provst Steen Skovsgaard og fortæller om
kulturmødet. Hischam Chouceir, formand
for, Forening for Moske og Islamisk Kul-
turcenter i Århus, kommer og fortæller
om moske-projektet, mens Søren Madsen
fra Århus Kommune kommer med senest
nyt om den nye multihal. Og Urbanpro-
grammet vil præsentere resultatet af den
fornylig holdte Vestbysamling. 

I løbet af eftermiddagen vil der også
blive budt på en række kulturelle indslag
med lokale kunsterne. Det bliver både
med sang og dans, og på udenomsarea-
lerne vil spejderne sørge for, at der bliver
masser af sjove aktiviteter for børnene at
tage sig til. 

Og ingen festdag uden mad og drikke.
Lokale etniske foreninger har meldt sig til
at komme og sælge lækre smagsprøver
på deres egne egnsretter. 

STADIG PLADS TIL AKTIVITETER 
Den endelig planlægning af Gellerup
Kulturdag er stadig i fuld gang, men der
er endnu plads til nye aktiviteter, som
måtte have lyst til at deltage enten med
en bod eller måske et underholdende
indslag. 

Kontakt naboskaber Lene Drøjdal på
telefon 8625 1016, hvis du vil høre nær-
mere. 

AF HELLE HANSEN

GELLERUP KULTURDAG 
»Se ghettoen blomstre«

Lørdag den 20. marts klokken 12.00 - 16.00 

i Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6b 

Kom og se det væld af foreninger og institutioner, der hver dag er med til
at skabe liv og aktivitet i Gellerup. 

Hør nærmere om den nye multihal og idéer med en moske. Hør om kul-
turrmødet mellem kristne og muslimer. 

Sang, musik og dans og underholdende indslag i løbet af eftermiddagen.
Der vil være mulighed for at købe lækker etnisk mad og drikke. 

Mød blandt andet Haveforeningen Grønærten, Gellerup Kirke og FDF-
spejderne, Brabrand Lokalarkiv, Fritidsbutikken, Urbanprogrammet, Livs-
værkstederne, Gratis IT for alle, Lokalpsykiatrien, Cirkus Tværs, Klubberne i
Gellerup, PigeLiv, Legepladsen, Familiecenter Vest, de nye blå Spejdere i
Gellerup og masser af andre lokale foreninger og klubber. 

Arrangør: Gellerup Fællesråd i samarbejde med Naboskaberne. 
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BRAND-I BADET
Kulturrådmand Torben Brandi sprang på hovedet i det dybe bassin i Gellerup Badet

P å bassinkanten stod kamerafolk,
fotografer og journalister klar til
at give karakter, da rådmand Tor-

ben Brandi sprang på hovedet fra etme-
tervippen ved Gellerupbadets Venners
Vinterferie-lege-badedag.

Rådmanden var sammen med sin fem-
årige søn Anders dukket op i Gellerup
Badet for at være med til at markere, at
badet efter mere end tre års kamp nu
endelig er reddet fra lukning.

Gellerupbadets Venners formand
Henning Larsen takke i sin tale råd-
manden for hans indsats for at bevare et
svømmebad i Gellerup. Og rådmanden
kvitterede ved at takke badevennerne
og lokalbefolkningen for deres store
arbejde. Og han slog fast, at hvis ikke

Gellerup Badet var blevet reddet, så
havde Århus Kommune i dag stået med
det problem, at der ikke havde været
svømmehalskapacitet nok, fordi århusia-
nere i dag er begyndt at svømme mere.

AGF-UDSPRING
Vinterferie-bade-legedagen bød både på
badevennernes populære forhindrings-
bane, hvor alle børnene fik et diplom
med hjem som bevis på, at de havde
gennemført banen. Og så kom der et
hold udspringere fra AGF og gav en flot
opvisning i udspring, som hurtigt fik
mange af de lokale små drenge og
piger til også at springe fra vipperne.

Rådmanden, der desværre var handi-
cappet af sine kontaktlinser, stillede kun

op til et enkelt udspring til
ære for pressen, der var kom-
met for at se politikeren går
planken ud. Det blev til et
spring, hvor man vistnok kan
tale om et mindre overslag
med benene – men øvelse gør
mester.

Bagefter trak rådmanden sig
hen til det noget lunere sop-
pebassin, hvor sønnike var
vild med at glide ned ad vand-
rutschebanen og næsten ikke
var til at drive hjem. På vej ud
af døren nåede rådmanden

også lige at kigge indenfor i Brabrand
BokseKlub – og her måtte sønnike også
lige prøve at tage et par runder rmed
boksepude, inden han synes, at det var
på tide at vende hjem.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

Rådmand Torben Brandi gik planken ud i Gellerup Badet

Børnene fik diplomer som bevis på 
gennemførelse af forhindringsbanen
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DET ENE FØRER DET ANDET MED SIG
En snak med Edvin Juhl om et mangeårigt arbejde inden for boligbevægelsen og med meget andet

Egentlig er Edvin ikke så meget
glad for at snakke med blade,
når det er personen og ikke sa-

gen det handler om, men det viser sig
hurtigt, at han glad og gerne vil delagtig-
gøre andre med de mange sager, han har
haft gang i. Han er for tiden formand for
boligforeningens IT-udvalg, 1. suppleant
til foreningsbestyrelsen og medlem af sty-
regruppen for Genbrugspladsen. Om han
stiller op til afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup igen, har han endnu ikke
gjort op med sig selv, men har i tidens
løb, som han siger, blandet sig i lidt af
hvert.

AKTIONER MOD 
HUSLEJESTIGNINGER
Det hele startede kort tid efter, han var
flyttet ind i Gellerupparken i februar
1977. Det var den gang, der foregik en
lang række aktioner med huslejeboykot.
Edvin kom med i em beboergruppe, der
deponerede opsigelser af lejlighederne.
Så vidt kom det imidlertid aldrig. Op til
et valg havde daværende boligminister
Erling Olsen et møde med kollegiebe-
vægelsen, og beboerne i Gellerup tog
tråden op. Den socialdemokratiske part-
iforening for Brabrand-Årslev, Brabrand
Boligforening og beboergruppen arran-
gerede i fællesskab et offentligt møde
med ministeren. Da han her blev kon-

fronteret med huslejestigningen i Gelel-
rupparken, blev den skåret ned til det
halve.

ARBEJDET I HOLMSTRUP
Siden er det gået slag i slag. Med en
kort afbrydelse har Edvin boet i
Holmstrup siden 1981 og blev her sup-
pleant til afdelingsbestyrelsen i 1983.
Fra 1991 til 1995 var han medlem af for-
eningsbestyrelsen. Den gang kunne
man ikke samtidig være medlem af en
afdelingsbestyrelse, men han vendte til-
bage til afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup i 1998; han trådte for nylig
ud. Han blander sig i det, der interesse-
re ham, og nogen skal jo også gøre
arbejdet. Han siger: »Nogen gange synes
man, noget skal laves, og så følger
andet med. Man får let mere at rode
med, end det man fra starten havde reg-
net med. Der har været en masse opga-
ver i Holmstrup. Det er også et spørgs-
mål om at få dem fordelt mellem sig.« I
Holmstrup har han især arbejdet med
økonomi og budget og så Genbrugs-
pladsen. »Det sidste var et sejt træk«,
siger han og fortæller videre, at det hele
startede med nedsættelsen af en gruppe
i 1989. Den fik mulighed for at se en
genbrugsplads ved Blåkildegård, et byg-
geri i to etager i Høje Tåstrup, og faldt
straks for denne indretning. Det hele
skulle imidlertid vente, indtil Holmstru-
ps byggesag var færdig, og mange muli-
ge placeringer af pladsen blev drøftede.
Da renoveringen var færdig kunne man
overtage den tidligere parkeringsplads
for byggeriet, der var indrettet til skur-
vogne med tilslutning af strøm og vand.
Ved skeldragningen mellem Holmstrup
og grundejerforeningen Bifrost fik sidste
parkeringspladsen, så der måtte laves
en lejeaftale.

HUSLEJEN I HOLMSTRUP
På spørgsmålet om huslejen i Holmstrup
bliver ved med at stige, svarer han: »Det
bliver aldrig billigere at bo her. Vi har
fået mange tilskud som holdt huslejen
nede, men da vi aftrapper rentesikring,
driftssikring og huslejesikring, kan vi
aldrig få en nulstilling. Vi vil altid få en
stigning hvert år. Hertil kommer, at der
altid vil komme prisstigninger. Der er
også ret store vedligeholdelsesomkom-
stninger, men der er en ret stram styring
af vedligeholdelsen, og vi ligger i top
med henlæggelser til vedligeholdelse.

Omvendt er vi en afdeling med de nød-
vendige midler, og vi kan næppe kom-
me til Landsbyggefonden mere.«

FREMTIDEN  
Da jeg spørger Edvin om, hvordan der
ser ud i Holmstrup om 30 år, tygger han
lidt på det, men svarer, at han ikke fore-
stiller sig væsentlige ændringer af byg-
ningerne. Der vil ske en løbende
udskiftning af beplantningen, men der
ikke mere bygget meget om. »Jeg er
glad for de afdæmpede blide farver«,
siger han og fortsætter, »jeg er mere
bekymret for beboeraktiviteterne. Folk
har ikke stået i kø for at lave juletræs-
fest eller fastelavn de sidste par år. Det
ville være rart, hvis flere ville være
med«.

FAGLIG AKTIV
Ved siden af alt dette var Edvin 1993-
2000 tillidsrepræsentant inden for HK
ved Århus Kommune, og han har været
fællestillidsrepræsentant for HKerne i
magistratens afdeling for social og sund-
hed.

GOLF
I fritiden spiller han golf bland andre
sammen med Skræppebladets Bo
Sigismund, og en gang om ugen drejer
det sig om badmiton.

AF JENS SKRIVER
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NYT PÅ ØSTHIMMELLEN
Planeten Jupiter vil være på himmellen hele natten

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

Jordens kredsløb omkring solen
varer et år, og på denne rejse i
himmelrummet dukker skiftende

stjernebilleder op. På himmelen i nordøst
viser sig derfor i løbet af året de stjerne-
billeder, der er karakteristiske for årsti-
den. Astronomiinteresserede vil altid se
på dem med gensynets glæde.

LØVEN
Hvis man om aftenen i marts ser mod
øst, vil man se planeten Jupiter som en
meget klartlysende stjerne. Den befinder
sig i det stjernebillede på Dyrekredsen,
som hedder Løven. Den meget karakteri-
stiske figur befinder sig ovenover for Ju-
piter. Løvens forkrop ligner et spejlvendt
spørgsmålstegn. Og stjernebilledet kan
udmærket lede tanken hen på en hvilen-
de løve. Dets mest lysstærke stjerne er
Regulus, der markerer løvens forpoter.

Med en håndkikkert ses et par variable
stjerner i Løven. Variables stjerners lys-
styrke skifter inden for bestemte perio-
der. 

JUPITER 
Planeten Jupiter er nok det himmellege-
me, amatørastronomer kan få mest ud af
at observere. Dens fire største måner kan
ses selv i mindre kikkerter. Så snart Gali-
lei havde konstrueret en brugbar kikkert,
kunne han også se Jupiters store måner.
De kredser meget hurtigt omkring pla-
neten og ændrer placering dag for dag. I
følge de seneste observationer har Jupiter
hele 39 måner og er dermed den planet,
der har flest. Det skal man næppe lægge
for meget i, for mange af disse måner er
meget små. Selve planeten er meget
større end jorden. Dens diameter er 12
gange større, men de består næsten ude-
lukkende af gas. I en astronomisk kikkert
ses det som mangefarvede skyer, der ro-
terer i bælter. Ligesom jorden drejer Jupi-
ter rundt om sin egen akse. 

Netop i mars er Jupiter i opposition til so-
len. Det betyder, at den er længst væk fra
solen, og det nærmeste den kommer jor-
den. Derfor vil den også kunne ses på
himmelen hele natten.

Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf. 86 24 06 14

CAPELLA ASTRONOMIKLUB
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WAYZ - TO WEEKENDER I URBAN
Unge i Urbanområdet kan se frem til 2 weekender med gang i

I weekenderne den 13.-14.
og 20.–21. marts kan en
gruppe 12-15-årige unge,

der bor i Urban, få en masse ople-
velser med blandt andet sport, leg,
opgaver og orienteringsløb. Det
bliver nogle spændende dage for
dé unge, der melder sig til for-
løbet. Somali Community har taget
initiativet til de to weekender, og
pengene er skaffet gennem Urban;
medens firmaet KnowIT står for
produktion af indholdet.

Selvom det er Somali Communi-
ty, der står bag, er det absolut ikke
kun for somaliere. Det er derimod
ønskeligt, at så mange etniske grupper
som muligt er repræsenteret. Ligesom
både piger og drenge kan være med.

POLITIMÆNAD, KRIMINELLE,
JOURNALISTER OG FOTOGRAFER
Jeg har snakket med den ene af de to
mænd bag KnowIT, Adam Bindslev, som
fortæller, at de unge i de to weekender
får mulighed for at møde blandt andre
en politimand, tidligere kriminelle og so-
cialrådgivere. De unge skal blandt andet
lave en række interviews med disse per-
soner og finde ud af, hvilke erfaringer
de har med kriminalitet. I den første
weekend udleveres engangskameraer, og
billederne herfra lægges sammen med
interviews ud på projektets hjemmeside
efter de to weekender.

Alt sammen for at de unge kan lære
om konsekvenserne af vold og krimina-
litet og finde fritidsinteresser, som hol-
der dem ude af en eventuel kriminel
løbebane.

BÅDE SJOV, ALVOR. LEG OG IT
De unge skal ikke sidde på skolebænken
i de 4 dage; men både være journalister,
fotografer og deltage i forskellige aktivi-
teter som foreksempel fodboldkampe og
orienteringsløb.

I ugen mellem de to weekender vil de
unge får mulighed for at chatte med de
voksne og hinanden i et virtuelt rum,
som KnowIT stiller til rådighed. Og når
forløbet er overstået, vil billeder og in-
terviews med videre findes på hjemmesi-
den. Interviewene vil endvidere blive op-
taget på bånd og sendt på Invandrerra-
dioen af Dansk-somalisk forening, der

også står for det praktiske i forbin-
delse med redigering.

KNOWIT – LEG OG LÆRING
Firmaet, der har lavet indholdet i
disse to weekender er beliggende
på Klamsagervej og fremstiller
læringsspil, eller simulationsspil,
som de også kan kaldes. Deres
»spil« giver ikke færdige svar; men
hjælper deltagerne til at en dialog
og en debat, så de deltagende selv
kan finde svar – måske med hjælp
fra deltagende personer med viden
inden for området.

VIL DU MED?
Har du fået lyst til at være med i disse to
weekender, bor du i Urbanområdet (Ha-
sle, Gellerup og Herredsvang), og er du
mellem 12 og 15 år, så skal du melde
dig til enten på e-post, ved at ringe til
KnowIT eller ved at sende et almindeligt
brev. Der er plads til 30 personer, så det
er om at være hurtig.

Det koster ingenting; men du skal
være indstillet på at bruge to weekender
på det, alle fire dag fra 10-16.

Voksne er i øvrigt meget velkomne
sammen med deres børn.

AF SEBASTIAN ADORJÁN  DYHR

KnowIT
Klamsagervej 35 st.

8230  Åbyhøj
tlf.: 7020 1633

e-post: info@knowit.dk

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

MARTS MENU 2004

Mandag den 01/3    Lasagne med brød og salat
Mandag den 08/3    Oksesteg med tilbehør
Mandag den 15/3    Karbonader med kartofler, ærter og gulerødder
Mandag den 22/3    Gullash med kartoffelmos
Mandag den 15/3    Fiskefrikadeller med kartofler, persillesovs og gulerodssalat

Ret til ændringer forbeholdes.

Maden er klar kl. 17.oo, hvis du kommer senere, så ring og få sat til side. 
Pris kr. 25,- (5 billetter kr. 100,-).
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Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet
taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2003 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Ovenstående dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen onsdag, den 14. april kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling XXII, Sonnesgade tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i afdelingens fælleshus

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2003 til godkendelse
4. Evt. forslag
5. Valg:

a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
d. Evt. andet

6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne

OORDINÆRE AFDELINGSMØDER 
I FORÅRET 200 44
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BEBOERNES SERVICEHJÆLP
Glødende telefoner på Driftskontoret

Med det antal beboere, der hver
dag kontakter Driftskontoret,
er der ingen tvivl om, at det er

et af de vigtigste knudepunkter i Gelle-
rupparken og Toveshøj. Det er her be-
boerne ringer til, hvis vaskemaskinen er
gået i stykker, eller det trækker fra sky-
dedøren. 

Fredag morgen er det kontorassistent
Helle, der sammen med varmemestrene
Finn Poulsen og Youssef Abdul Kader, er
først på pinden i den gule murstensbyg-
ning bag ved tanken på Edwin Rahrs Vej.
Driftskontoret, der servicerer beboerne i
de 2400 boliger i Gellerupparken og To-
veshøj, åbner først for beboerne om et
par timer; men alligevel går døren op og
i med jævne mellemrum. Det er blandt
andet reparatørerne, der kommer ind og
får sedler med de opgaver, der skal løses,
eller glarmesteren der skal have numme-
ret på den opgang, hvor der skal sættes
en ny rude i.

»I de her dage er det nærmest roligt,«
siger Helle, der løbende holder øje med
antallet af henvendelser. 

»På de travle dage er der 100 henven-
delser i de fire timer kontortiden varer.
Det vil sige, at en beboer henvender sig
hvert andet minut enten pr. telefon eller
ved at møde op her på Driftskontoret.«

På de dage er det vigtigt, at man ikke
er alene ved skranken, for så er det ikke
nok med to ører og to hænder. Helle de-
ler derfor ansvaret sammen med kontor-
assistent Ingelise.

ARBEJDET ER BLEVET TUNGERE
Både Helle og Ingelise er næsten lige så
gamle i jobbet, som Gellerupparken og
Toveshøj. De første beboere flyttede ind
i de to afdelinger i 1972. Ti år senere
startede Ingelise som kontorassistent på
Driftskontoret. Helle kom til fire år sene-
re. I de seneste 17 år har de i fællesskab
hver dag serviceret nye beboere, der flyt-
ter ind eller nuværende beboere, der har
brug for hjælp i lejligheden.

»Arbejdet er blevet »tungere«, fordi der
er kommet flere beboere, der ikke taler
flydende dansk. Det vil sige, at vi skal
bruge mere tid på at forklare og guide
eksempelvis nye beboere,« siger Helle.

Det tager tid at forklare, hvordan en
indflytning foregår for en familie, der ik-
ke har prøvet at bo i en dansk boligfor-
ening før. Mangelliste og indflytningssyn
kan være svære begreber for beboere,
der for fleres vedkommende ikke har
lært det danske sprog. For Ingelise og
Helle drejer det sig om at guide beboer-
ne igennem indflytningen, så de føler sig
velkomne; men også så det i praksis
kommer til at fungere i forhold til varme-
mester og håndværkere.

FØRSTEHJÆLPERE
Men det er ikke kun sprogbarrierer, der
har givet mere arbejde. Der kommer og-
så flere og flere henvendelser.

»Vi er sådan en slags »førstehjælpere« –
det første sted man ringer til, hvis man
skal have fat på boligforeningen. Det er
nok udtryk for, at beboerne er trygge ved
at henvende sig til os. Det gælder også
emner, som vi slet ikke har noget med at
gøre. For eksempel kan beboere ringe
for at bede os om telefonnummeret til
posthuset,« siger Ingelise.

45 ANSATTE
Med årene er Driftskontoret også vokset
i antallet af medarbejdere. Helle og Inge-
lise »passer kontoret« og fungerer som
blæksprutter for både beboere, varme-
mestre og gårdmænd. Tre varmemestre
har ansvaret for hvert sit område og for-
deler arbejdsopgaverne til gårdmænd, re-
paratører og rengøringsassistenter. Finn
Poulsen har Toveshøj. Robert Sørensen
tager sig af Gudrunsvej, og Youssef Ab-
dul Kader er ny varmemester i de lave
blokke i Gellerupparken. Udover varme-

mestre er der et driftspersonale på 40 an-
satte – gårdmænd og rengøringsassistent-
er, der hver morgen kl. 7.00 møder ind
på Driftskontoret, inden de fortsætter ud
i boligområdet. 

REPARATØRER
Reparatørerne tager sig blandt andet af
reparationer i lejlighederne. Hvis en be-
boer ringer til Driftskontoret og melder,
at køleskabet er gået i stykker, så kalder
Helle og Ingelise en reparatør over radi-
oen og giver beboerens adresse. Er der
flere opgaver, samler Helle og Ingelise
dem, så de ligger klar til reparatørerne,
når de møder ind næste morgen. 

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Foto: Hans Grundsøe
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GÅRDMÆND
Gårdmændene tager sig primært af den
udvendige vedligeholdelse. Det går kort
fortalt ud på, at holde udearealerne pæne
og rene. Græsset bliver slået, affald fjer-
nes og træer beskæres. Ofte er arbejds-
mængden så stor, at gårdmændene ikke
kan nå det hele. Det gælder blandt andet,
hvis der er for meget svineri og affald i
området.

RENGØRING I OPGANGE
Rengøringsassistenterne gør rent i op-
gangene og vasker trapper. De har en
helt bestemt vagtplan, så opgangene bli-
ver vasket efter tur. Men også her plages
området af og til af for meget affald, så
det kan blive nødvendigt at købe eks-
tern rengøring, hvilket for beboerne kan
betyde en stigning i huslejen.

BOLIGFORENINGEN ER BEBOERNE
Samtlige ansatte på Driftskontoret både
varmemestre, gårdmænd og rengørings-
assistenter arbejder ude i området hele
dagen, så Helle og Ingelise er de to nøg-
lepersoner, der holder trådene samlet.
Det foregår blandt andet over radioan-
lægget, hvor de hurtigt kan få radiofor-
bindelse til hver enkelt medarbejder. På
den måde kan de kalde en varmemester,
hvis der er behov for akut hjælp i en lej-
lighed.

Men med Helle og Ingelises erfaring

kan de efterhånden også klare nogle af
problemerne per telefon. 

»Et typisk eksempel er, når beboere
ringer og siger, at vaskemaskinen er gået
i stykker. Så beder vi dem tjekke filtret på
maskinen, og ofte ringer de tilbage og
siger: Det virkede, nu vasker den igen,«
siger Helle.

»Mange beboere har den holdning, at
boligforeningen klarer det hele, og at de
ikke selv skal gøre noget. Men boligfor-
eningen er jo dem selv, og hver gang en
håndværker skal sendes ud, så er det og-
så beboerne, der betaler for det,« siger In-
gelise.

Selv om Ingelise om få år kan fejre 25-
årsjubilæum og Helle så småt følger efter,
så er de ikke plaget af rutinen og erfar-
ingen. Arbejdet på Driftskontoret er sam-
mensat af så mange forskellige oplevel-
ser, at det aldrig bliver kedeligt.

»Beboerne er med til at gøre, at ikke to
hverdage er ens. Det er det, der gør ar-
bejdet spændende, lyder det fra både
Helle og Ingelise,« der dog af og til kom-
mer ud i lange diskussioner med beboe-
re, der ikke kan forstå, hvorfor de ikke
kan få et nyt køkken, hvis de kontakter
Driftskontoret.

»Beboerne har svært ved at forstå, at
det ikke er Helle og mig, der bestemmer
og derfor ikke har kompetencen til at gi-
ve beboerne nye køkkener. Vi servicerer;
men arbejder ud fra de beslutninger, som

ledelsen og bestyrelsen træffer,« siger
Ingelise.

FORSØG MED SALG AF BOLIGER
Regeringen er klar med lovforslag om en forsøgsordning for salg af almene boliger

Regeringen og Dansk Folkeparti
har aftalt en forsøgsordning, der
åbner op for, at kommuner og

boligorganisationer kan sælge almene
boliger. Forslaget har været til høring
frem til d. 26. januar og skal herefter til
debat i Folketinget.

BL´S KOMMENTAR
BL har accepteret forsøgsordningen med
den betingelse, at den er baseret på fri-
villighed. Det betyder, at BL ikke indle-
der sag om ekspropriation under for-
søgsordningen. Hvis kommuner og bo-
ligafdelinger til gengæld går udenom bo-

ligorganisationen under forsøgsordnin-
gen, vil der straks blive lagt sag an mod
staten.

EJENDOMSRETTEN
Regeringen havde i første omgang fore-
slået, at de enkelte boligafdelinger i or-
ganisationen selv kunne vælge, om afde-
lingens boliger skulle sælges udenom bo-
ligorganisationens repræsentantskab.
Dette har BL taget kraftigt afstand fra. En
juridisk ekspert har vurderet det til ind-
griben i ejendomsretten (ekspropriation).
Ifølge BL og retseksperter er det boligor-

ganisationen, der har ejendomsretten til
boligerne og ikke den enkelte afdeling.

BEDRE DIALOG MED MINISTER
Regeringen har indtil nu været afvisende
over for BL´s argumentation og nærmest
afvist enhver form for dialog. Men i janu-
ar blev der åbnet igen fra ministerens si-
de. D. 7. januar var der møde mellem BL
og økonomi- og erhvervsminister Bendt
Bendtsen, og det resulterede i, at tvisten
omkring ekspropriation parkeres under
forsøgsordningen. Det vil sige, at BL ikke
lægger sag an mod staten, med mindre
en boligorganisation tvinges ud i et salg.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Foto: Hans Grundsøe

FORENINGSBESTYRELSEN

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90

iec@post8.tele.dk

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76

woller@stofanet.dk

Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33

mfich@vip.cybercity.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22

sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34

soerenloekkegaard@ofir.dk

Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45

velbo@stofanet.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf 23 95 79 45
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FLERE NETVÆRK PÅ VEJ
Markedet kan være svært og overskue og rådgivning nødvendig

Flere og flere boligforeninger vil i
fremtiden gå i gang med at etab-
lere netværk, så beboerne får

langt større muligheder for at kommuni-
kere med hinanden. Det viser en under-
søgelse, som IT- og Telestyrelsen i efte-
råret 2003 har lavet i samarbejde med BL.
Men mange er allerede godt i gang. 39%
af dem, der har deltaget i undersøgelsen,
har i dag bolignet i drift. 

Bolignet har gennem flere år været et
godt debatteret emne i den almene sek-
tor. BL´s it-udvalg har løbende arbejdet
med emnet og har oprettet hjemmesiden
www.bl-it.dk. Formålet er her at give
medlemmerne introduktion og vejled-
ning om it-området, som ikke blot kan
være uoverskueligt for ikke-fagfolk men
også et marked, der er svært at gennem-
skue på prisen.

ET UMODENT MARKED
Det sidste understreges netop af under-
søgelsen fra IT- og Telestyrelsen, hvor
man bruger beskrivelsen »et umodent
marked«, der ikke har fundet sin lige-
vægt. For ganske få år siden var en etab-
leringspris på 4000 kr. pr. lejemål ikke
usædvanlig. Projekterne i dag ligger i fle-
re tilfælde på langt over 10.000 kr. pr. le-
jemål – og synes at være stadig stigende.
Nå beslutning om etablering af bolignet
skal træffes, skal den samlede økonomi
for den enkelte beboer vurderes. Udgif-
ten for beboeren bliver netafgift og inter-
netabonnement. Netafgift er den måned-
lige betaling, der følger af, at boligafde-
lingen investerer i bolignet. Netafgift vil –
ligesom antenneafgift – blive opkrævet
hos alle beboere sammen med huslejen.
Internetabonnement er den enkelte be-
boers månedlige betaling til den inter-
netoperatør, som boligafdelingen har
truffet aftale med (internetabonnement
betaler beboeren naturligvis kun, hvis
beboeren har tilsluttet sig).

Summen af netafgift og internetabon-
nement bør sammenlignes med prisen på
ADSL og prisen på kabelmodem (f.eks.)
Webspeed, hvor disse løsninger er en
mulighed.

Undersøgelsens brede konklusion er,
at der inden for den nærmeste fremtid

kommer en kraftig vækst af netværks-an-
læg i boligorganisationerne landet over.
Netværk ses som en næsten lige så stor
nødvendighed, som veje, stier og broer,
der forbinder mennesker og skaber ad-
gang. Vi skal kunne tale sammen på
tværs og skaffe informationer let og helst
hurtigst muligt. I boligorganisationerne er
det derudover et redskab til at styrke
sammenholdet og sikre, at alle både be-
styrelsesmedlemmer og beboere får ad-
gang til den samme viden. Men der er
selvfølgelig også tale om, at netværkerne
åbner op for en service, der kan rationa-
lisere forskellige arbejdsmetoder. Eksem-
pelvis automatisering af varebestilling ,
elektronisk synslistesystem og direkte ad-
gang til konti og budgetter.

PRISEN VARIERER
Deltagerne i undersøgelsen dækker i alt
115.000 lejemål. 77 respondenter har sva-
ret, at de allerede har bolignet i drift. De
dækker 45.000 husstande – det vil sige
39% af dem, der har medvirket i under-
søgelsen. 

Af de 77 med bolignet har alle internet.
Af andre services har 52 ud af de 77 og-
så telefoni. 46 har tv- og radio. 38 har in-
tranet. 7 er i gang med at etablere CTS-
anlæg. 5 arbejder med adgangskontrol
og 14 har valgt dørtelefoner.

Gennemsnitsprisen på etablering er pr.
lejemål 9.109 kr., men priserne varierer
meget – de dyreste anlæg koster 23.000
pr. lejemål, og de billigste få tusinde kro-
ner. Sidstnævnte er enten forsøgsprojek-
ter eller netværk etableret i kollegielig-
nende ungdomsboliger.

Den pris beboeren betaler for internet
varierer en del. Der er få anlæg, hvor in-
ternettet er gratis for beboerne. Der er
en del anlæg med en lav pris på 50 kr.
om måneden. Derudover ligger det
spredt op til ca. 200 kr.

LØBER IND I VANSKELIGHEDER
Som sagt er markedet for netværks-
løsninger svært gennemskueligt, og flere
er løbet ind i vanskeligheder, fordi de er
gået ind i projekter uden uvildig rådgiv-
ning. Det er baggrunden for, at BL løben-
de har advaret medlemmer mod at etab-

lere netværk uden rådgivning, og under-
søgelsen viser, at advarslen er taget til ef-
terretning. 80 har brugt uvildig rådgiv-
ning og kun 32 har kastet sig ud i pro-
jekter på egne ben.

Udover at undersøgelsen bekræfter, at
flere og flere boligorganisationer er på
vej med netværk, lyder de samme mel-
dinger fra leverandører og rådgivere, der
forventer en kraftig vækst af anlæg i drift
inden for den nærmeste fremtid. Denne
større efterspørgsel kan være grunden til,
at priserne til gengæld har været stigende
i et omfang, der markant overskrider den
normale prisudvikling. Undersøgelsen
spår ikke om fremtiden, men man kan
forvente, at med fortsatte prisstigninger
vil efterspørgslen falde. Der vil ganske
enkelt være færre, der etablerer netværk.
Eller det kan betyde, at med et fald i pri-
sen på individuelle løsninger skal man
have betydelige sidegevinster med i net-
værket for, at det kan betale sig.

I BL´s it-udvalg vurderer vi, at det sta-
dig ofte er en god idé at etablere net-
værk, men at man skal være meget kri-
tisk, når priserne vurderes. Og man skal
kigge alternativerne godt igennem ek-
sempelvis i de nye trådløse teknologier,
hvis netværket »bare« skal indeholde in-
ternet. Hvis man alligevel står foran ek-
sempelvis at skulle udskifte eller etablere
dørtelefoner, elektronisk styring af var-
me eller lignende, kan det næsten altid
betale sig at indhente tilbud på netværk.
Du kan læse mere om de nye teknologi-
er på www.bl-it.dk

AF TORBEN OVERGAARD
formand for BL’s it-udvalg



Eksempel på udregning af pris på en måneds varmeforbrug

Eksempel A:
Beboer i Holmstrup
4-værelses lejlighed på 103 m2

Korrektionsfaktor 1

Forbrug*korrektionsfaktor*enhedspris+fast afgift*103m2:12mdr.

Eksempel B:
Beboer i Hans Brogesparken
Rækkehus på 102 m2

Korrektionsfaktor: 0,8
Antal haneandele: 11

Forbrug i streger*korrektionsfaktor*enhedspris+fast afgift*102m2* pris pr. haneandel pr. år:12
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Varme Fast afgift pr. m2 pr. år Enhedspris Pris pr. haneandel pr. år
Hans Brogesparken 15,03 kr. 1,45 kr. 197 kr.
Søvangen 14,93 kr. 1,35 kr. 160 kr.
Skovgårdsparken 15,05 kr. 2,65 kr. 136 kr.
Gellerupparken 23,75 kr. 1,75 kr.
Toveshøj 23,75 kr. 2,05 kr.
Holmstrup 23,75 kr. 0,75 kr.
Næshøjvej - Rødlundparken 15,75 kr. 0,60 kr.
Bronzealdervænget 15,00 kr. 1,45 kr.
Sonnesgade 15,00 kr. 0,55 kr.

El Fast afgift pr. m2 pr. år Pris pr. kWh
Gellerupparken 6,38 kr. 1,4128 kr.
Toveshøj 6,99 kr. 1,4128 kr.
Holmstrup 1,79 kr. 1,4473 kr.

Koldt vand Pris pr. m3

Gellerupparken 33,51 kr.
Toveshøj 33,51 kr.
Holmstrup 33,51 kr.
Næshøjvej – Rødlundparken 29,50 kr.
Bronzealdervænget 33,51 kr.
Sonnesgade 33,51 kr.

Varmt vand Pris pr. m3

Gellerupparken 62,00 kr.
Toveshøj 64,00 kr.
Holmstrup 90,00 kr.
Bronzealdervænget 65,00 kr.
Sonnesgade 65,00 kr.

Energipriser pr. 1. januar 2004 Energipriser pr. 1. januar 2004
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ORIENTERINGSBREV
Februar 2004

PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET
Brabrand Boligforening har efter et be-
søg af Arbejdstilsynet fået to påbud. Der-
udover er boligforeningen blevet katego-
riseret som en niveau-3 virksomhed, hvil-
ket betyder, at virksomheden ikke i til-
strækkelig grad lever op til Arbejdsmil-
jøloven. 

Besøget fandt sted d. 28. januar, hvor
Arbejdstilsynet lavede forskellige stik-
prøvekontroller i afdelingerne Søvangen
og Gellerupparken. Efterfølgende har
Brabrand Boligforening fået to påbud:

• Påbud om brug af fældejern med
vendekrog i forbindelse med skovning

• Påbud vedr. ulykkesforhold
Ulykkesforholdene drejer sig om, at

boligforeningen ikke har sikret, at der er
ikke er unødige ulykkesrisici i form af
væltede kantsten, uafmærkede niveau-
forskelle, hullede riste og nedstyrtede
gartnerredskaber. I disse tilfælde har Ar-
bejdstilsynet vurderet, at hvis ikke for-
holdene ændres, vil der være risiko for
ulykker med risiko for, at personer kom-
mer til skade.

Direktør Torben Overgaard gør det ef-
ter vurderingen fra Arbejdstilsynet klart,
at forholdene er helt uacceptable.

• Jeg sender her det signal til alle med-
arbejdere, at hvis jeg ser det igen, vil det
medføre en advarsel. Medarbejdere har
en forpligtelse til at påtale, hvis de ser
forhold, der ikke sikkerhedsmæssigt er i
orden, siger Torben Overgaard.

D. 19. februar er der møde i sikker-
hedsudvalget, hvor materialet fra Ar-
bejdstilsynet vil blive gennemgået i for-
hold til alle afdelinger i boligforeningen.

RAMMEBELØBET GENINDFØRES
Folketinget vedtog i december en lov,
der genindfører rammebeløbet, som er
et maksimumbeløb for anskaffelsessum-
men ved alment byggeri. Loven træder i
kraft fra 1. januar 2004. Det er økonomi-
og erhvervsministeren, der fremover fast-
sætter rammebeløbet. Det rammebeløb,
der fastsættes i ministeriet, er markant
højere, end det maksimumbeløb, som
man har bygget efter i Århus. Det betyder
for blandt andet Brabrand Boligforening,
at der bliver flere penge at bygge for. Det
forventes, at håndværkerudgifter med det
nye rammebeløb vil kunne forøges med

30 – 40 procent. Hermed vil der være
mulighed for at skabe byggerier, der vil
være på linie med det private byggeri.
Dog skal man være opmærksom på, at et
højere rammebeløb også vil medføre en
højere husleje.

Med den nye lov om rammebeløbet er
det samtidig vedtaget, at ordningen med
en reduktion af den kommunale grund-
kapital fra 14 til 7 procent forlænges til
2005.

BETALING FOR ADGANG TIL ELEK-
TRONISKE TJENESTER
Fremover regnes betaling for fælles in-
ternet og telefoni ikke med i den del af
huslejen, som beboere kan få boligstøtte
til. Med en ny lov har Folketinget beslut-
tet at betaling for elektroniske tjenester
som fælles internetadgang og telefoni ik-
ke må indeholdes i huslejen; men skal
opkræves særskilt på samme måde som
antennebidrag. Loven træder i kraft fra
1. januar 2004. Brabrand Boligforening
tager nu kontakt til ministeriet for at få
afklaret om den nye lov også omfatter
anlæg til energimåling og dørtelefonan-
læg.

MULTIHAL
Der foregår p.t. en dialog mellem admi-
nistrationen, bestyrelsen og afdelingsbe-
styrelsen i Gellerupparken vedr. opførel-
se af multihal på motorvejsarealet ved
ringvejen.

Multihalprojektet er en del af en hel-
hedsløsning, som i sommeren 2002 blev
vedtaget mellem Brabrand Boligforening
og Århus Kommune, Magistratens 4. af-
deling og senere godkendt af Århus By-
råd. Efter aftalen har Århus Kommune
overtaget driften af Gellerup Badet, og
der opføres en multihal.

Finansieringen af multihallen sker gen-
nem Landsbyggefonds-midler, Urban og
Århus Kommune. Det vil sige, at multi-
hallen er udgiftsneutralt for beboerne i
Gellerupparken, der med hallen får op-
fyldt et flere år gammelt ønske om bedre
lokaleforhold for de mange aktiviteter i
området. Århus Kommune står efter op-
førelsen for selve driften af hallen.

Baggrunden for helhedsløsningen for
2002 er blandt andet:

• at bevare Gellerup Badet

• at skaffe lokaler til aktiviteter
• at skabe et fritids- og aktivitetssted

for børn og unge.
Siden helhedsløsningen har der været

mange drøftelser mellem Brabrand Bo-
ligforening og Århus Kommune samt
borgere i området for at sikre så meget
lokal inddragelse som overhovedet mu-
ligt. Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken har således også haft mulighed for at
deltage i udvælgelsen af det arkitekt-pro-
jekt, som nu ligger klar til multihallen. 

PERSONALE
Youssef Abdul Kader er ansat som var-
memester i Gellerupparken, de lave
blokke. Han afløser Ole Fenger.

Ali Akkaya er ansat som gårdmand i
Gellerupparken.

Mehmet Akten er ansat som gårdmand
i Gellerupparken. 

Den 30. januar 2004 blev 
Svend Erik Iversen, 

gårdmand Hans Brogesparken, 50 år. 

Den 11. februar 2004 blev
Bjarne Jensen, 

gårdmand på Toveshøj, 50 år.

Den 2. marts 2004 fylder 
Helle Larsen, 

kontorassistent Driftskontoret, 60 år.

Til lykke fra Brabrand Boligforening 

BRABRAND BOLIGFORENING



LÆSERBREVE
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S K R I V E RL Æ S E R N E

ÅRHUS MOSKE OM 10 ÅR
Hvorfor ønsker vi en moske og et islamisk
kulturcenter i Århus?
Det gør vi, fordi langt de fleste muslimer i Danmark føler, de
er en del af det danske samfund, og bidrager til samfundet på
lige fod med alle andre.

Det vides ikke præcist, hvor mange muslimer der er her i
landet, men det vurderes, at der er ca. 180.000 personer på
landsplan og ca. 15.000 i Århus. Disse mange mennesker har,
i lighed med jøder og kristne, et stort behov for deres eget
gudshus - et sted, som ikke bare er til at bede i, men hvor de
også kan skabe identitet og bevidsthed om islamisk kultur og
historie i det danske samfund i øvrigt. Ikke for at »islamisere«
samfundet, men for at lære hinanden bedre at kende og ad
den vej være med til at skabe større gensidig forståelse og to-
lerance.

Forening for moske og islamisk kulturcenter i Århus arbej-
de for at lægge grunden for en realisering af det ambitiøse
projekt. Visionerne er mange, og det har været en omfatten-
de proces at konkretisere projektet. Vi har foreløbig udfærdi-
get et bud på bygningskompleksets funktioner, overordnede
retningslinjer for dets arkitektur, størrelsen af centret, om-
trentlig beliggenhed, finansiering, og et bud på overordnede
styringsmodeller af et fremtidigt moske-/islamisk kulturcenter. 

Overordnet og helt centralt har desuden været det integra-
tionsmæssige aspekt af projektet - det er vores klippefaste
overbevisning, at en moske som et hus, der tydeligt er tileg-
net især en bestemt gruppe mennesker i vort samfund, vil bi-
drage til at øge tilknytningen til Danmark for denne gruppe.

Et hus, der slår fast, at disse mennesker er kommet for at bli-
ve, de er ikke kun gæster - de hører til! 

I forlængelse af dette overordnede mål kan et kulturcenter
bidrage til løsning af problematikker, der især vedrører den
gruppe, der typisk bliver kaldt utilpassede andengenerations
indvandrere. En del af disse problemer bunder i det gab, der
er mellem to kulturer, samt mangel på identitet og en følelse
af værdiløshed. Oparbejdelsen af egne værdier og en fors-
tåelse for de kulturer, man er en del af, vil afhjælpe megen
frustration og fjerne negative energier, der ellers vil få frit løb
i samfundet.

Vi er i øvrigt indstillet på, at vi arbejder med et langsigtet
projekt - måske vil der gå op imod 10 år inden det kan reali-
seres. Men, vi tror på at den dag, kommer en dag!

Der er i dag ikke noget lovgivningsmæssigt, der forhindrer
opførelsen af en moské i Århus, og det er således ikke ’sam-
fundets skyld’, at muslimer i dag ikke allerede har en moske. 

I øvrigt skal der her lyde en opfordring til de århusianske
muslimer, isære til de unge mænd og kvinder som kan tale
dansk og har forstået det danske samfund: Det er på tide, at
vi lærer at arbejde sammen og organiserer os, for at vi kan re-
alisere vores ambitioner. 

Lad os nå til enighed og i fællesskab arbejde mod et fælles
mål - nemlig en århusiansk moske og et islamisk kulturcenter.

Jeg håber, at vi i fællesskab kan lave åbninger i den usynli-
ge mur, der forhindrer os i at leve ordentligt sammen på
tværs af kulturelle, sproglige og religiøse skel. Lad os alle
sammen arbejde for tolerancen og forståelsen.

Med venlig hilsen
Hicham Chouceir

Formand for, Forening for Moske og
Islamisk Kulturcenter i Århus

Postboks 1028
8200 Århus N
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A F D E L I N G E R N E  �A F D E L I N G E R N E �

TO AFDELINGER MED 
ET HØJT AKTIVITETSNIVEAU

Banko-, petanque- og dartklub og mange flere

Herude i Hassellager har vi mange
klubber, hvor de mange frivillige
laver et stort arbejde til gavn for

afdelingernes beboere. Sværvægterne er
Bankoklubben Fælleshusets venner,
Hyggestuen og Petanqueklubben Hassel-

grisen. Men vi har også Dartklubben
Hasselpilen, Kortklubben Hasselbladet,
Musikklubben Bøfferne og KLUB 97,
hvor pensionister og efterlønnere mødes
til hyggeligt samvær.

Jeg vil i det efterfølgende prøve at be-
skrive nogle af klubbernes aktiviteter

Svend Aage Hansen

JUL I HYGGESTUEN
Der var et sandt overflødighedshorn af både mad og hygge til de fremmødte

Lørdag den 22. November afholdt
Hyggestuen traditionen tro sin årli-
ge julefrokost i Fælleshuset Has-

selhøj 203.
I år var der ca. 55 feststemte beboere,

som deltog i dette hyggelige arrange-
ment. 

Hyggestuens bestyrelse og hjælperne
havde lagt op til en virkelig festlig aften,
lokalerne var atter i år smukt pyntet.

Køkkenteamet havde været i gang et
par dage med forberedelser, til denne af-
tens store buffet, hvor alt jo så vidt muligt
skal være hjemmelavet, hvilket de sætte
en stor ære i.

Også i år var den hjemmelavede kryd-
derfedt at finde på buffeten.
Buffeten bestod foruden af nedennævnte
delikatesser:
Hvide sild og franske løg sild m/ kar-
rysalat - Varme fiskefileter m remoulade -
Røget laks m/asparges og dressing - Æg
og rejer - Tunmousse  - Sylte m/rødbeder
- Roastbeef  - Hønsesalat

Desuden var der lune retter:
Æbleflæsk - Leverpostej m/ bacon og
champignon - Frikadeller m/ kold kartof-
felsalat - Svinekam m/ rødkål

og som afslutning:
Brie  - Frisk frugt - Risalamande m/kirse-
bærsovs

Som sædvanlig var der hyggemusik
under spisningen, hvor vi også fik af-
prøvet stemmebåndende i forbindelse
med de omdelte sange. Der var en man-
delgave til hvert af de 5 borde, og der var
også i år megen moro over hvem, som
havde fundet mandlerne, men til sidst

kom de for dagen, og de lykkelige finde-
re kunne få udleveret deres mandelgave.
Der blev solgt fem lotterier, og i hvert
lotteri var der 11 gevinster, så chancerne
for at få lidt julegodter med hjem, ja den
var rimelig stor. Efterhånden som gæster-
ne fik tygget af munden, og oprydningen
på bordene var sket, kom der gang i den
på dansegulvet. Og der blev danset og
hyggesnakket til lang ud på de små ti-
mer.

Alt i alt blev det en rigtig god afslut-
ning på år 2003 i Hyggestuen, og i håbet
om, at disse aktive mennesker fortsat vil
ofre deres tid på at hygge om andre, ser
vi frem til de kommende arrangementer i
2004.

MEN HYGGESTUEN ER MERE END
JULEFROKOSTEN
Hyggestuen har til formål at arrangerer
fællesspisning som regel en gang om
måneden. Ved disse aftener er alle bebo-
ere og venner velkomne.

Et medlemskort koster 10 kr.
for en sæson.

I år var første arrange-
ment den 6. februar, og
derefter er der åbent den
5. marts, 2. april, 30. april,
4. juni, 3. september, 8.
oktober og den 20.
november, hvor man
afholder årets julefro-
kost.

Men hyggestuen
plejer også at være ak-
tør i forbindelse med
afdelingernes som-
merfest. I skrivende
stund har hyggestu-

en 117 voksne medlemmer, børn, som
der også kommer mange af, er ikke regi-
streret. Som gæst i hyggestuen finder jeg
det rart, at alle aldre kommer her, for det
kan måske være med til at skabe en eller
anden form for netværk. Samtidig kan
man på en uforpligtende måde komme
til at kende sine naboer. og måske få en
samtale i gang. For apropos Dronningens
nytårstale er det netop kun ved samtale,
at man lærer andre og deres synspunkter
at kende også om det nære i vore afde-
linger. Som et nyt tiltag i forbindelse med
disse aftener i hyggestuen har man i fest-
foreningens besluttet at indkøbe et fjern-
syn til Fælleshuset. Således at far eller
mor (måske begge) kan hygge sig, me-
dens børnene ser aftenens tegnefilms-
how.

Svend Aage Hansen

HASSELHØJ/HASSELENGEN
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PETANQUE I HØJ KLASSE
Hasselgrisen klarer sig fornemt blandt andre klubber

Afdelingernes petanqueklub har
også i den forløbne sæson haft
utroligt stor succes, klubben

har mønstret 65 medlemmer, hvoraf de
15 er børn. Man startede op den de
5. april, og det var i en kold og stiv ku-
ling; men mange var mødt op ved
sæsonstarten, og der har været pæn til-
slutning til træningsdagene. 

Fra klubhuset sælger man pølser øl og
vand, og der er også beboere som
lægger turen forbi for at  se på og hygge
sig i hverandres selskab.

Petanqueklubbens baner og klubhus
har medlemmerne  selv bragt til veje for
at dyrke deres store fritidsinteresse at
spille petanque. Petanqueklubben  Has-
selgrisen har i sæsonens løb deltaget i
mange turneringer overalt i Østjylland.
Men sæsonens højdepunkt var Fritids-
samvirkets store finalestævne, som løb af
stablen på Viby stadion den 23. august.
Det blev en uforglemmelig dag, og dette
skyldtes ikke mindst alle de mange frivil-
lige hjælpere, der var mødt op fra mor-

genstunden. Uden disses indsats kan
man ikke lave et så stort stævne.
Det var et flot augustvejr på godt
og ondt, det vil sige med både sol
og regn, og til tider stod der også

en strid blæst hen over sta-
dion, men når vi ser bort fra

vejrguderne, så blev den dag
atter en stor oplevelse for de del-

tagende spillere fra Hasselgrisen. Om det
var lykkens gudinde, der  hjalp, eller det
ret og slet var spillernes dygtige måde at

håndtere kuglerne 

på, vides ikke, men medaljehøsten var
stor.

I A-rækken besatte klubben 7 af de ni
pladser, her tog Egelund sig af 5. og 9.
pladsen.

I B-rækken tog Hasselgrisen sig af
1. pladsen de andre pladser besattes af
Råhøjparken, Åbyhøjgård, Egelund,
Kridthøj, AAB afd. 11, Va 9 i nævnte ræk-
kefølge.

Nedenfor ser i klubbens  flotte place-
ringer ved dette års finalestævne

A-rækken
Guld: Peter

Basse
Sølv: Kim

Frank
7. plads: Steffen

Henning
8. plads: Dorthe

Willy

Svend Aage Hansen

BANKOKLUBBEN
Fælleshusets venner

Bankoklubben, som er meget vel-
fungerende og burde kunne se
tilbage på år 2003 med megen

tilfredshed. Klubben har bankospil hver
onsdag i perioden fra 1. september til 1.
maj.

Bankoklubben har til dato 125 med-
lemmer, og der møder i gennemsnit 55
spillere pr. bankoaften, og så var det lige
det store julebanko den 3. december,
hvor 92 forventningsfulde vindere var
modt op. Her var det muligt at vinde ste-
reoanlæg ,mikroovn og kaffemaskiner
blot for at nævne nogle af de mange flot-
te gevinster.

På spilleafteneme åbnes dørene
kl. 17.00. Og man kan starte med at købe
dagens lune ret, som er veltillavet, og

dette måltid koster kun 15,00 kr. Sidste
gang stod den på boller i karry med løse
ris og ananas. Jeg kan oplyse, at her bru-
ges der ikke halvfabrikata, alt bliver lavet
fra bunden og med kærlig hånd. Foruden
den lune ret sælger køkkenet også
franskbrød med pålæg, samt øl og vand
foruden forskellige lækkerier til den søde
tand.

Der er kvarterbanko fra kl. 17.30 og så
går det ellers løs med 28 spil, foruden
pause og puljebanko samt rækkegevin-
ster. Så er man til spil, må man sige, at
muligheden for at få en gevinst med
hjem, ja den er stor.

Som klubnavnet hentyder til, er det
klubbens formål at bruge dele af klub-
bens overskud til fælleshuset og til støtte

for de aktiviteter, som foregår her i vore
afdelinger, og det drejer sig selvsagt om
de klubber, der ikke selv har mulighed
for at skaffe midler til deres arbejde for
beboernes trivsel.

Jeg har faet oplyst. at man blandt andet
har givet tilskud til musikklubben, dart-
klubben og pensionistklubben. Desuden
har man indkobt litografi ,relief, spejl og,
belysning samt blomster til fælleshuset.

Med dette indlæg håber jeg, at endnu
flere får lyst at prøve lykken og det soci-
ale samvær, der er ved disse klubaftener.

Svend Aage Hansen

HASSELHØJ/HASSELENGEN



AktiviteterAktiviteter

SKRÆPPEBLADET MARTS 2004
22

A F D E L I N G E R N E  �A F D E L I N G E R N E �

FUGLEKASSER
Man får smukke og sangglade naboer med en redekasse 

Nu  er det tiden, hvor man skal
opsætte fuglekasser. Fuglene er
allerede nu på udkig efter gode

redesteder, skønt der  endnu er langt  til
yngleperioden, så her i februar og marts
er det det rette tidspunkt at finde egnede
steder til fuglekasserne; og så kan fugle-
ne i god tid vænne sig til vor tilstede-
værelse. Herude i Mølleparken vil det si-
ge i de mange træer, som står tæt ved
husene. Vi har jo i de sidste par måneder
været parat med foder på fuglebrætterne

og har nu længe haft fornøjelsen af at
betragte småfuglene på tæt hold på alta-
ner og i vindueskarmene. Hvis man fort-
sat vil nyde synet af vore vingede nabo-
er, må man sørge for, at de kan bo godt
i gode redekasser tæt ved vore boliger;
så foreløbig har vi opsat otte kasser. Der
er plads til flere, og når vi har set, hvor
hurtigt de bliver beboet, vil vi se, om vi
skal sætte flere op.

Vi er velsignet med et rigt fugleliv her-
ude i Mølleparken, hvor vi bor tæt ved
skov og vandløb. Der er mange sangfug-
le samt spurve og mejser, men også
større fugle er representerede. Her i vin-
terperioden besøges foderbrætterne også
af flagspætte og skovskade og et par af
kassserne har en størrelse, som for-
håbentlig vil kunne tiltrække nogle ru-
gende par af disse fugle. Lige nu høres
uglernes parringsskrig, og en uglekasse
er også på programmet.

STØJENDE RÅGER
Som bekendt er vores bebyggelse plaget
af larm fra den store rågekoloni, som fin-
des lige syd for boligerne. Når alle 7-800
råger er i gang med redebygning er
stjøjen enorm, og i det tidsrum synger
vores sangfugle vist nok, men vi kan ik-
ke høre dem for rågelarm, men tilsynela-

dende er larmen ikke nok til at jage
småfuglene væk. Derfor vil vi forsøge at
holde på vore småfugle ved at bygge go-
de boliger til dem.

Børge Larsen

MØLLEPARKEN

Foråret er en længselsfuld tid. Er det godt eller skidt? En ukendt længsel kan drive én
på himmelflugt eller i kulkælderen. I natkirken den 29. februar vil vi forsøge at give en
pejling af, hvordan længslen kan blive spor til livskraften. Men frem for alt er der rum
for stilhed og tid med sig selv og Gud.

Kirkerummet er indrettet specielt til disse meditative nætter. Der er dæmpet musik og
stilhed, kun afbrudt af kildens rislen. Der er billeder, lys og inspiration. Tiden er ens
egen, men der er altid mulighed for samtale.
Optakt: Kl. 19.30-20.00 er indføring i Natkirken.
I løbet af aftenen er der café i kirkens underetage, og kl. 22 er der natbøn.

Man kan komme og gå som man vil.

KAN MAN HØRE LÆNGSLEN I LARM?
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Foreningens formål er at bevare og videreudvikle håndbryg-
ningskulturen ved brygning i de af lauget indrettede lokaler,
for derigennem at fremme mulighederne for godt selskabeligt
samvær og menneskelig trivsel.
Samlingsstedet er en gammel ombygget hestestald i Tous-
gården, hvor medlemmerne selv har indrettet kogerum, køle-
rum, ølsmedie, laugsstue og køkken.

Der er åbent en gang om ugen, hvor der er livlig brygaktivi-
tet og laugsbryg på ølhanerne.
Alle, der bor i Brabrand Boligforening, kan blive medlem-
mer.

Ved indmeldelse får man instruktion i, hvordan man brygger.
Alt nødvendigt udstyr og materialer forefindes i lauget.

Håndbryggerlauget af 1970
Edwin Rahrs Vej 6
(ved Tousgårdsladen)
8220 Brabrand
Tlf.: 8625 1960
www.haandbryggerlauget.dk

Åbent tirsdag i lige uger og torsdage i ulige uger fra kl. 19.30
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 9.
Interesserede er velkomne efter aftale. Telefontid i åbningsti-
den.

HÅNDBRYGGERLAUGET AF 1970
En kort præsentation af en af vore gamle foreninger

NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
Nyt fra pensionistklubben

Onsdag d. 3. marts kl. 14.00
»Bankospil«
Husk brød til kaffen

Onsdag d. 17. marts kl. 14.00
Underholdning ved Mosters drenge
Kaffe med brød 10,00 kr.

Onsdag d. 31. marts kl. 14.00
»Bankospil«
Husk brød til kaffen

Onsdag d. 21. januar afholdt vi den
årlige genralforsamling, der foregik
i fred og fordragelighed. Den nye
bestyrelse konstituerede sig, og kom

til at bestå af følgende:
Formand: Svend Erik Sørensen
Næstformand: Ingrid Jensen
Kasserer: Gudrun Nielsen
Sekretær: Jonna Fredereiksen
Øvrige: Mary Ravnkilde, Knud
Andersen, Karen Gissel, Inga Søren-
sen, Ina
Henneberg
Suppleanter: Lillian Sand, Ejner Niel-
sen

Til alle pensionister, efterlønnere og
førtidspensiionister i Brabrand,
der bor i Brabrand Boligforening. Alle
der betaler til Fritdsforeningen

kan gratis blive medlemmer af Geller-
up Pensionistforening, da deres
kontingent bliver betalt af Fritidsfore-
ningen.
Vi holder til i Lokalcenter Gellerup,
Gudrunsvej 80. Så mød op og få en
snak med os. Vi har bankospil, 2 store
udflugter, nytårsfest, forårsfest,
efterårsfest og underholdning med
forskellige optrædende.
I kan også ringe på tlf, 8625 6521 til
Svend Erik Sørensen

Med venlig hilsen, 
på bestyrelsenens vegne,

Svend Erik Sørensen
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TUSINDFRYD

Lektiehjælp i Gellerup

Lektiehjælp for alle

På Gellerup Bibliotek

tirsdag 15.30 – 17.00

onsdag 15.30 – 17.00

torsdag 16.00 – 17.30

Ingen tilmelding – bare kom 

– det er ganske gratis

BASENS AKTIVITETSCENTER
... et tilbud til dig som...

- har mistet kontakten til arbejdsmarkedet

- vil møde nye mennesker

- har lyst til at prøve noget nyt

- vil være god til noget

På aktivitetscentret har vi:

Fælles morgensamling • Café • Pedelteam •
EDB-værksted • Lokalradio • Sangkor •
Skriveværksted • Billedværksted • Bevægel-
se • Udflugter

Kom og få en kop kaffe eller ring på 

tlf. 86-262100
Basen er et tilbud under Århus Amt til voks-
ne som har eller har haft misbrugs- og/eller
sociale problemer. 

Basen, Edwin Rahrsvej 52, 8220 Brabrand.
Bus 15 og 116.

Afholder generalforsamling

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00
i mødelokalet, Dortesvej 13, kld. tv.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det afvigte kalenderår

4. Fremkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsam-

lingen.

Med venlig hilsen,
på vegne af bestyrelsen
Inge Maria Jensen

P.S. Husk at møde op 
– det er også din have, det gælder.

HAVEFORENINGEN

Mandag den 15. marts kl. 19.00 hold-
es der generalforsamling i Multikultu-
rel Forening 
I beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej
35A.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Det er muligt at betale kontingent en
halv time, før generalforsamlingen går
i gang.

Velmødt bestyrelsen.

MULTIKULTUREL
FORENING

Generalforesamling
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TIRSDAG 2 GRÆSK FARSBRØD
ONSDAG 3 STEGT KYLLING M/AGURKESALAT
TORSDAG 4 OKSESTEG
FREDAG 5 LASAGNE

MANDAG 8 GULYÁSLEVES (GULLASHSUPPE)
TIRSDAG 9 FRIKADELLER
ONSDAG 10 DANSK BØF
TORSDAG 11 UGENS FISKERET
FREDAG 12 STUVET HVIDKÅL M/MEDISTER

MANDAG 15 KALKUNSNITZLER
TIRSDAG 16 BOLLER I KARRY
ONSDAG 17 GRØNLANGKÅL M/SKINKE
TORSDAG 18 OKSEBOV M/TOMAT
FREDAG 19 SPAGETTI M/KØDSOVS

MANDAG 22 FORLOREN HARE
TIRSDAG 23 STEGT FLÆSK
ONSDAG 24 KARBONADER M/GRØNSAGER
TORSDAG 25 ORIENTALSK OKSEKØD M/RIS
FREDAG 26 OKSEBRYST I PEBERRODSSOVS

MANDAG 30 KALKUN I KARRY
TIRSDAG 31 STEGT FLÆSK

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan marts 2004 Til brugerne

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Rabatordning: 10 middage for kun 200 kr.

Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken med dine færdig-
heder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere.
Du må lave engelsk, arabisk, somalisk, chilensk
mad m.v. Vi kan godt lide forandringer. Er du den,
der har lyst til det, er det alletiders mulighed for at
berige dig selv og Ladens Folkekøkken med lækker
»ikke-dansk« mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge
og samvær er lønnen.

Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig på
de dertil ophængte bestillingssedler, meget gerne
dagen før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25 91 58.
Bemærk, at mad, der er bestilt, skal afhentes inden
kl. 18.00, ellers bliver den solgt til anden side.

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00 
i Livsværkstederne over føtex

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt bestyrelsen.

INTERFEMINA
Der indkaldes til generalforsamling 

i Idrætsforeningen InterFemina

Brabrand Boligforenings Tennisklub indkalder hermed med-lemmer til den årlige generalforsamling.Mandag den 29. marts Kl. 19.00 i klublokalet Gudrunsvej 58 kld. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen bestyrelsen.

BBT GELLERUP
BBT Gellerup holder generalforesamling
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AktiviteterAktiviteter

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

Mandag 7-12 og 14-19
Tirsdag 7-12 og 14-19
Onsdag 7-12 og 14-16

Kun for kvinder 16-18
Torsdag 7-11 og 14-19
Fredag 7-12 og 14-19
Lørdag 9-16
Søndag 9-16

Kun for kvinder 16--18

Badet er lukket den 24. og 31. december og samtlige helligdage samt
påskelørdag. d. 1. maj og Grundlovsdag lukkes kl. 12.

Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

Priser:

Svømmebad
Voksne kr. 21,00
Rabatkort voksne (12 bade) kr. 210,00
Børn og pensionister kr. 11,00
Rabatkort børn og pensionister (12 bade) kr. 110,00
Månedskort kr. 190,00
Voksne3-månederskort kr. 450,00

Solarium kr. 20,00
Rabatkort solarium (12 gange) kr. 200,00
Nøglekort kr. 20,00

Buslinierne 5, 15, 16 og 18 lige til døren.
Tlf. nr. 86 25 69 01

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 11. MARTS KLOKKEN 19.00!

Indlæg modtages skriftligt, på disketter
eller på vores e-post:

skraeppen@mail1.stofanet.dk
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Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er:
Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:
Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 11. marts kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var

»SNEVEJR«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

IVINNGUAQ SUSAN KLEIST
Karensvej 27, st. th

8220 Brabrand

SARAH SHAMS ELDIN
Jettesvej 27. 3. tv

8220 Brabrand

MOHMMED SAHTIE
Bentesvej 43, 3. th

8220 Brabrand

Vi siger tak til Asli
for den fine tegning.

HVILKEN MASKE PASSER TIL
HVILKET KOSTUME?

FORBIND MED STREGER



AKTIVITETS-
KALENDER

AKTIVITETS-
KALENDER

FORENINGSBESTYRELSEN

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90

iec@post8.tele.dk

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76

woller@stofanet.dk

Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33

mfich@vip.cybercity.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22

sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34

soerenloekkegaard@ofir.dk

Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45

velbo@stofanet.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45

herman.nielsen@stofanet.dk

Inspektører
Afdeling 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:

Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 & 23:
Bjarne Gaur

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,

Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48

Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30

aarhus-brabrand@politi.dk

Naboskaberne
Tlf. 86 25 10 16 & 86 25 91 89

naboskaberne@stofanet.dk

Lægevagten
Tlf. 86 20 10 22

Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Fælleshuset Yggdrasil
Dortesvej 35A – tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Ingasvej 66

Mandag-torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Lars Holm Jensen, tlf. 86 25 49 53

AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Berit Bramm, tlf. 86 26 16 58

Afdeling 2, Søvangen:
Georg Nielsen, tlf. 86 25 39 19

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80 
e-mail: morconny@stofanet.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Ingrid Jensen, tlf. 86 25 36 01

e-mail: ingridj@stofanet.dk

Afdeling 5, Toveshøj:
Søren Løkkegaard, tlf. 86 25 67 34

e-mail: afd.5@stofanet.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

Tove Carlsen, tlf. 86 28 08 76
pt.carlsen@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen, tlf. 86 94 11 80

e-mail: roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Ole Pedersen, tlf. 87 45 10 30

skipperole@stofanet.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67

et@pq.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11

Afdeling 16, Mølleparken:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51

grete.dynnes@mail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen, tlf. 87 47 03 05

Afdeling 18, Lyngby:
Torsten Petersen, tlf. 86 26 48 36

torstenp@trapezesoftware.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jeppe Lund, tlf. 26 17 70 13

jeppe.lund@biology.au.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Ole Ryolf, tlf. 86 28 93 60
e-mail: oleryolf@stofanet.dk

Afdeling 22, Sonnesgade:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Ole Sprogø, Skovhøj 213

MARTS

On 3. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub side  23

Ma 8. 19.00: Premiere på »Girls« side  4

Ma 15. 19.00: Generalforsamling
Multikulturel Forening side  24

On 17. 14.00: Underholdning
Gellerup Pensionistklub side  23

Lø 20. 12.00: Gellerup Kulturdag side  8

Ti 23. 19.00: Generalforsamling
InterFemina side  25

Ma 29. 19.00: Generalforsamling BBT side  25

Ti. 30. 19.00: Generalforsamling Grønærten side  24

On 31. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub side  23

BRABRAND
BOLIGFORENING

Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71

ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag & onsdag kl. 9.30-14.00

Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

Ka’ du gætte hvem jeg er ...?


