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Brabrand Boligforening er i løbet af den sidste måned endnu
en gang kommet i mediernes søgelys. Denne gang er det
ikke for præsentationen af nye flotte boliger, hvor Boligfore-

ningen lokker nye beboere til med spændende indretning og
design; men derimod i en sag, hvor Boligforeningen prøver at slip-
pe af med beboere, som den finder, ikke passer blandt de øvrige
lejere i blandt andet Gellerupparken, fordi deres børn med stor
sandsynlighed har begået kriminalitet i området.

Der har været skrevet meget både for og imod Boligforening-
ens og de berørte familiers rettigheder og pligter over for
kriminelle beboere. Og hvem der har ret og uret i denne

sag, vil jeg ikke blande mig i – blot komme med nogle tanker om
opførsel generelt.

Man siger gerne, at et flag er kønnest i modvind, at modgang
gør stærk, og at det er i nøden, man kender sine venner. Så
måske gavner sådan en sag både Boligforeningen og de

berørte familier, som er kommet i modvind på hver sin måde?
Boligforeningen får ihvertfald markeret sine holdninger både poli-
tisk og lokalt, og beboerne kommer måske til at være mere sammen
i de  berørte familier, når forældrene skal have snakket med deres
børn om, hvad der førte til Boligforeningens indgriben. Vennerne
dukker så op som de, der støtter Boligforeningen og familierne med
at håndtere problemerne på den bedste måde.

Måske passer ordsprogene alligevel ikke på den slags? Men
der er jo også sentensen om, at man skal behandle sin
næste som sig selv. Hvem er i dette tilfælde ens næste? Har

en boligforening overhovedet nogen næste? I det mindste har Bolig-
foreningen en bestyrelse, en direktør og en lang række ansatte, som
alle er mennesker, som derfor har en næste, som også tæller krimi-
nelle og deres familier. Hvis Boligforeningen – denne dejligt uper-
sonlige størrelse, sådan opfattes den jo nemt, når man ikke sætter
ansigt på beslutningstager og –udøvere – så skrider til at opsige
folk fra deres lejemål, fordi personer af deres husstand har begået
kriminalitet mod naboer, genboer eller andre beboere i Boligfore-
ningen, har den så handlet mod sin næste, som den gerne vil hand-
les mod? Og hvad med de kriminelle; har de handlet, som de selv
vil behandles?

Det er umuligt for mig at svare på – Men én ting dog er sik-
kert: der er kommet meget stor fokus på problemerne; og
man kan ikke lade være med at få tanker om det, hvadenten

man så er enig eller uenig med de metoder, der forsøges taget i
brug.

Jeg vil blot håbe, at både Boligforening og beboere finder ud af,
hvordan det er mest hensigtsmæssigt at behandle andre menne-
sker – både naboer, lejere og børn – så det ikke bliver nødven-

digt at gå til Højesteret for at afgøre, om lejere skal kunne blive sagt
op af Boligforeningen, hvis deres børn er kriminelle i lokalområdet.
Det er ellers det, Boligforeningen er blevet stillet i vente, hvis den
effektuerer opsigelserne.

Med ønsket om en god og venlig tone
i forsommeren,

Sebastian
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BØRNENES NYE LEGEPATRULJE
Hver onsdag er der masser af sjov og leg i Gellerup, når unge frivillige 

fra »Gettogether« dukker op på boldbanen foran Kælkebakken i Gellerup

Så snart klokken er ved at nærme
sig 16.00 onsdag eftermiddag, så
strømmer det til med børn og un-

ge på boldbanen foran kælkebakken. De
kommer for at lege og hygge sig sammen
med seks-otte frivillige fra projektet »Get-
together«.

»Og det gør de så i en halvanden ti-
mes-tid. Der bliver både spillet fodbold,
syet med perler og leget pølseløb. Og
hvis vejret er til det, så bliver der også
bagt snobrød«, fortæller Jeppe Ostersen.

Han er projektleder for »Gettogether«,

der er en klub for børn og unge under
KFUK, som er en kristen børne- og ung-
domsorganisation, der laver brede aktivi-
teter for målgruppen (den skal ikke for-
veksels med de kristne spejdergrupper).

»Grundlaget for vores børneklub er, at
vi havde lyst til at lave noget for nydan-
ske børn. Det startede allerede for tre år
siden, hvor vi forsøgte at få lov til at star-
te en børneklub i den tidligere præste-
bolig på Sigridsvej. Men her sagde lokal-
planen, at man ikke må lave institution,
så her er de frivillige i projekt »Gettoget-
her« i stedet flyttet ind,« siger Jeppe, der
selv bor på adressen.

»Vores aktivitet i Gellerupparken er
nærmest startet op lidt baglæns, for vi
begyndte med bare at gå op i parken for
at se, om der var nogen
børn, der havde lyst til at le-
ge med os. Vi havde taget
nogle hatte på, hvor der stod
»Gettogether« og så havde vi
nogle informationsfoldere
med om vores projekt, som
børnene kunne tage med
hjem til forældrene, så de er
klar over, hvad deres børn
render og laver,« fortæller
Jeppe, der nogen gange har
oplevet, at op mod 60 børn
på en gang er kommet for at
lege med.

SKURVOGN TIL VINTERLEGE
»›Gettogether« er mest en udendørsaktivi-
tet. Et forsøg på i vinters at lokke børne-
ne med indenfor hos Naboskaberne på
Jettesvej, løb ud i sandet, fordi børnene
hellere vil lege ude.

"Vi er derfor i gang med at søge penge
til at købe en skurvogn, så vi kan place-
re vores aktiviteter, dér hvor børnene er.

Et værested vil også kunne gøre os lidt
mere uafhængig af vejret, fortæller Jeppe,
der forestiller sig at en skurvogn skal
være 25-30 m2.

»Vi har været på besøg hos et lignede
projekt, som findes i Kolding, hvor man
har et par skurvogne stående. Her er ak-
tiviteterne så stor en succes, at projektet
sidste år modtog Kolding Kommunes In-
tegrationspris«, siger Jeppe og tilføjer, at
"Gettogether" er i gang med at søge af-
delingsbestyrelsen i Gellerupparken om
lov til at opsætte en skurvogn. Hvis sva-
ret herfra bliver positiv, håber »Gettoget-
her« at kunne få skurvognen sat op inden
vinter.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE



SKRÆPPEBLADET MAJ 2004
5

BEBOERNE SKAL STYRKE EVNEN
TIL AT HJÆLPE SIG SELV

Beboerrådgiver Anita Bergmann vender tilbage efter et års orlov. Tiden har hun brugt 
på psykologistudier. Den nye viden vil hun gerne bruge i sit fremtidige arbejde med beboerne

I et år har beboerrådgiver Anita
Bergmann haft orlov til at fordybe
sig i sin kandidatuddannelse i psy-

kologi ved Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet. Den 1. september vender hun
tilbage på arbejde i Beboerrådgivningen
på Gudrunsvej 16 med en række nye
værktøjer i rygsækken, som hun håber, at
beboerne i Gellerupområdet i fremtiden
vil komme til at få glæde af.

»Jeg blev inspireret til gå i gang med
psykologistudiet på grund af de mange
forskellige problemstillinger, der findes
herude. Efter flere år som beboerrådgiver
fik jeg lyst til at fordybe mig og få viden
om metoder, som vil kunne gøre noget
ved de problemer, som mange af men-
neskene, der bor her, har«, siger Anita
Bergmann. Hun har i alt læst psykologi i
fire år, de første tre år var det i fritiden
ved siden af arbejdet.

»I de senere år har det været hårdt at
sidde som beboerrådgiver på grund af
de mange stramninger og nedskæringer,
den siddende regering gennemfører på
det sociale område. Samtidig betyder de
internationale konjunkturer med lave
renter, at fonde og puljer næsten ingen
afkast får. Derfor er der heller ikke ret
mange penge at dele ud af til socialt ar-
bejde«, fortæller Anita, der til december
har arbejdet 10 år i Beboerrådgivningen.

SPECIALE I SYGDOMSFORSTÅLSE
For øjeblikket er Anita Bergmann i gang
med at skrive speciale. Det handler om,
hvordan et menneskes sygdomsforståelse
skal være med til at bestemme, hvilke
metoder man bruger som behandler.

»Inden for de nyere psykologiske teori-
er er man ikke så problemfokuseret. Man
ser mere på, hvilke ressourcer og rela-
tioner et menneske har. Som mennesker
er vi jo sociale væsner, der er afhængige
af andre mennesker, og så skal vi tilhøre
en gruppe for at kunne fungere«, fortæl-
ler Anita og tilføjer, at det i psykologien
nu om dage meget drejer sig om at hjæl-
pe folk med at finde ud af, hvordan man
styrker evnen til at hjælpe sig selv. 

»Måden vi opfatter os selv på som
mennesker, er også meget forskellig fra
kultur til kultur. Og det er spændende

set i forhold til Gellerupområdet, for her
kan opstå en konflikt. For eksempel når
vi som vesterlændinge, behandlere, so-
cialrådgivere og pædagoger har et helt
andet udgangspunkt end folk, som kom-
mer fra en kollektiv kultur. Vi fokuserer
meget på den enkeltes ansvarlighed og
selvstændighed. Og vi kan ikke rigtig for-
stå, hvorfor man er så afhængig af fami-
lien, og hvad den siger og gør«, siger
Anita.

»Man kan sige, at mange af folkene fra
Mellemøsten er socialiseret i en kultur,
hvor begrebet individ slet ikke eksisterer
på samme måde. Det bliver man derfor
nødt til at tage højde for, når man arbej-
der med dem,« siger Anita og tilføjer, at
de nyeste psykologiske teorier også siger,
at der ikke findes nogen enkel sandhed,
men derimod mange sandheder, afhæng-
ig af, hvorfra og hvordan man kigger.

FORANDERLIGE KULTURER
»Og det giver god mening, især når man
arbejder herude. Man får en forståelse
for, hvad der er på spil i kulturmødet.
Mange betragter kultur som noget statio-
nært, men den forandres hele tiden. Den
tilpasser sig efter de tilrådighedsværende
omstændigheder. For eksempel i Gelle-
rup. Her ses en stor maginaliseret grup-
pe, der ikke kan få arbejde og blive ac-
cepteret på grund af navn og hudfarve.
Derfor kommer kulturen, man har med
sig, til at betyde mere. Alle har brug for
noget at hænge deres identitet op på. Det
kan for eksempel være ved at bære tør-
klæde. Man har brug for mening og sam-
menhæng i sit liv.«

Set i forhold til sygdomsforståelse har
kulturbaggrunden også betydning, for-
tæller Anita.. »Den mellemøstlige og ara-
biske kultur har ikke en opdeling af
kroppen i krop og sjæl, som vi har i ve-
sten. Deres udgangspunkt er, at sygdom
er noget, som kommer udefra, og som
de ikke har indflydelse på. Det er Allahs
vilje. I Danmark, mener vi, at det er vores
eget ansvar, og vi kan stoppe med at ry-
ge, give os til at motionere mere og spi-
se sundt. Hvis for eksempel en arabisk
kvinde oplever at have kropslige symp-
tomer så som muskelspændinger. Så kan
lægen måske ikke finde noget galt. Han
fastslår, at det må være psykosomatisk,
og så bliver kvinden sendt til psykolog.
Kvinden kan slet ikke forstå, at hun skal
til psykolog, for hun har jo ondt i krop-
pen«, fortæller Anita og forklarer, at en
måde at forstå og hjælpe kvinden på kan
være ved hjælp af stressbehandling. 

»Kropslige symptomer på stress er jo
anerkendt. Og årsagen til stress kan både
være psykisk og fysisk hård belastning«,
fastslår Anita, der håber, at hun kan kom-
me til at bruge sin nyerhvervede viden,
når hun til september vender tilbage på
arbejde i Beboerrådgivningen.

»Jeg vil meget gerne arbejde mere psy-
kosocialt og havde mulighed for at tage
højde for flere faktorer. Og så vil jeg me-
get hellere fokusere på menneskenes res-
sourcer end problemer« slutter hun af.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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MOSAIKKEN BLOMSTRER 
FREM PÅ BETONEN

Potteskår og knuste tallerkener bliver til kunst på betonsøjlerne ved Kontaktstedet

Den sidste måneds tid er der sket
ting og sager på betonsøjlerne
uden for indgangen til de unges

»Kontaktstedet«, der ligger over for City
Vest. 

Her er kunstneren Christian Sonne, der
selv bor i Gellerup, sammen med de un-
ge brugere af værestedet i fuld gang med
at forsøge at forskønne området med den
specielle kunstart, der først går ud på at
knuse og slå itu for derefter at sætte
stumperne sammen i nye relationer og
skabe kunst, der ikke forgår trods vejr
og vind.

»Mosaik er et stærkt uforgængeligt
stykke kunst. Det man bruger til at sam-
mensætte værket med, er jo hårdt kera-
mik, der ikke slides let. Sjovt at tænke på,
at man bruger et materiale, der måske
har været 1000 grader varmt, og som kan
holde meget længe, siger Christian Son-
ne, der er uddannet keramiker på Kold-
ing Kunsthåndværker Skole.

Kunstneren har de sidste par måneder
haft sin faste gang i Kontaktstedet, hvor
han har lært mange af de unge brugere
at kende.

»Kontaktstedet dækker et behov, som
det er nødvendigt at dække. Hvis det ik-

ke var der, ville det være dødkedeligt for
de unge. Man burde udvide med 600
procent. Faktisk oplever jeg, alle de unge
som meget ressourcestærke mennesker.
For som ung i Gellerup, så bruger man
faktisk mange ressourcer på bare at være
ung,« siger Christian Sonne og tilføjer, at

han også mener, at Kontaktste-
det i Gellerup mangler en ud-
smykning, der tiltaler de unge
brugere af stedet.

»Mosaik er en gammel tek-
nik, der selv den dag i dag bru-
ges til at dekorere moskeer
med i muslimske  lande. Den
mosaik-teknik er matematisk
funderet. Men det er nu ikke
den slags mosaik, vi bruger i
Kontaktstedet. Det er mere en
kaos-baseret form for mosaik,«
fortæller Christian Sonne, der
slutter sit mosaikarbejde i Kon-
taktstedet med udgangen af ju-
ni.

LOKAL FORSKØNNELSE
Mosaikprojektet er et Urban-
projekt i samarbejde mellem
Brabrand Boligforening, Stats-
bo, Affaldskontoret under
Århus Kommune, Familiecen-
ter Vest og Dansk Center for

Byøkologi.
Hovedsigtet med projektet er at give

personer fra Urbanområdet, i første om-
gang særligt børn og unge, mulighed for
at udfolde sig kreativt i samarbejde med
andre og bidrage til forskønnelse af om-
rådet. 

Samtidig skal projektet forsøge at være
med til, at der i Gellerup og Herredsvang
bliver skabt en større debat om affalds-
sortering og derigennem en forståelse
for, at affald også kan være en ressource,
som kan bruges i utraditionelle sammen-
hænge

Mosaik-projektet fortsætter efter som-
merferien ude på de lokale skoler i Ur-
banområdet med forskellige delprojekter,
der involverer mosaik.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

Den lokale kunst-keramiker Christian Sonne er sammen
med unge fra Kontaktstedet i Gellerup i gang med at
forskønne indgangen til de unges værested med mosa-
ikkunst.
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KOLLEKTIV KONTRA INDIVIDUEL
ENERGIAFREGNING

Baggrunden for afd. 15’s overgang til individuel vandafregning

I afdeling 15 Hasselengen, i Hasse-
lager, har vi individuel eller direk-
te afregning af el og varme til de

respektive forsyningsselskaber. Da vi har
såvel el- som varmemålere installeret i
hver enkelt lejemål.

Da vi også har installeret vandur i hvert
enkelt lejemål, var der nogle beboere
som på denne baggrund henvendte sig
til mig i min egenskab af, at jeg på det
det tidspunkt var redaktør af beboerbla-
det Hassel-Nyt. De gjorde mig opmærk-
som på, at de tilsyneladende betalte for
meget for deres vandforbrug.

Det er jo sådan, at man ved kollektiv
vandafregning fordeler afdelingens sam-
lede forbrug på det samlede boligareals
kvadratmeter. 

Ovennævnte afregningsform vil selv-
følgelig være en fordel for dem, som har
et stort forbrug i form installeret vaske-
maskine og måske opvaskemaskine. 

TAL PÅ BORDET
Jeg satte mig så for med juridisk hjælp fra
Boligselskabernes Landsforening samt
oplysninger fra Danske vandværkers for-
ening og Kolt Hasselager vandværk at få
nogle tal på bordet, som kunne bekræfte
eller afkræfte beboernes oplysninger.

Efter at havde fået udleveret tallene fra
boligforeningens administration kunne
jeg godt se, at der var nogle af afdeling-
ens beboere, som havde et meget stort
vandforbrug, og at der tilsvarende var
nogle, som havde et meget lille forbrug i
forhold til det beløb, som de blev kredi-
teret for.

Jeg bad dem, som mente, at de betalte
forholdsvis for meget af den kollektive
vandregning, om at kontakte vandvær-
ket for at høre, hvad deres forbrug havde
været i året 2003.

Når man så sammenlignede det beløb,

man betalte via den kollektive vandaf-
regning med det faktiske forbrug, ja så
var der for nogles vedkommende en del
penge at spare.

FORSLAG TIL BEBOERNE
På baggrund af analysen af tallene blev
vi enige om at stille et forslag til beboer-
mødet den 14. april i år, da vi mente, at
der måtte kunne opnås flertal for vores
forslag, som byggede på underskrifter fra
25% af afdelingens beboere.

Forslaget gik i alt sin enkelthed ud på,
at afdeling 15 – såfremt forslaget blev
vedtaget – skulle overgå  til individuel
afregning.

At forstå således, at den enkelte lejer
afregner direkte til Kolt Hassellager vand-
værk fra og med  den 1. januar 2005.

Da forslaget blev debatteret på bebo-
ermødet, blev der  blandt andet fremført,
at når man boede i et socialt boligbygge-
ri, skulle man også betale kollektivt for
vandforbruget. Hvis man ikke ønskede
dette solidariske fællesskab, burde man
nok overveje at flytte i parcelhus. Det var
efter min mening et af de mindre seriøse
indlæg, da det  jo ikke er en social; men
en almennyttig boligforening, vi bor i.

Ellers var der sådan set ingen – heller
ikke fra den siddende bestyrelse – som
kom med noget, som kunne tale for, at vi
skulle forsætte med den kollektive ord-
ning. 

Og da de siddende bestyrelser ifølge
de regnskabsmæssige oplysninger, jeg er
besiddelse af, over en årrække har over-
budgetteret netop denne konto med ikke
mindre end i alt kr. 137.605,54. mente
jeg, at forslaget var yderst relevant.

Og måske vil det også betyde, at vi vil
få et mindre administrationsbidrag, da
driftspersonalet ikke længere skal bruge
tid på aflæsning af afdelingens vandure.

Administrationen skal ikke længere tælle
de enkelte afregninger sammen og siden
lave fordelingsnøgle.

Da forslaget kom til afstemning ved
håndsoprækning, blev det vedtaget med
25 stemmer for. 18 stemmer var imod,
og 4 stemmer tilkendegav, at de hverken
stemte for eller imod.

Når  vi nu går over til den direkte
vandafregning efter forbrugte kubikme-
tre, vil der selvfølgelig være nogle af af-
delingens beboere, der vil få øget deres
udgifter på budgetkontoen. 

Men det må vel være rimeligt, at man
betaler sit forbrug selv, i stedet for at det
er naboen, som skal være  med til at fi-
nancierer  »overforbruget«.

Under debatten på beboermødet den
14. april blev der spurgt om, hvordan vi
så skulle fordele udgifterne for fællesha-
nerne i afdelingen.

Ifølge oplysninger fra Kolt Hassellager
vandværk har vi  i afdelingen 4 fælles-
målere:

Forb. nr. 777 Udendørshane
- måler nr. 3440616 - 12 m3 

Forb. nr. 797 Udendørshane
- måler nr. 3440615 - 0 m3

Forb. nr. 788 Udendørshane
- måler nr. 3440618 - 0 m3

Forb. nr. 853 Vaskeri
- måler nr. 28104619 - 1010 m3

Forb nr. 777 er vaskepladsen med et
forbrug i år 2003 på 12 m3

Som det fremgår, har der ikke været
noget forbrug på de to andre udendørs
haner.

Forbruget af vand i vaskeri indgår i det
selvstændige regnskab for vaskeriet, så
de bekymringer, der har været omkring
netop forbruget og fordelingsnøgle for
disse fælleshaner, er da til at overse rent
regnskabsteknisk.

AF SVEND AAGE HANSEN

www.skraeppebladet.dk



SKRÆPPEBLADET MAJ 2004
8

DIN HAVE I JUNI
Køkkenhavens anlæg af højbede

Brug af ampler og krukker

Dette forår har været et af de bed-
ste de sidste tredive år jævnfør
samtaler med de ældre koloni-

ster i haveforeningen.
I de 6 år jeg har haft min kolonihave

har jeg i hvert fald ikke oplevet at tjørne-
hækken var sprunget ude den 1 maj.

Som beboer i lejebolig er det skønt
med sådan en have især for familier med
småbørn. Her kan man komme rigtig tæt
på naturen, og man kan lære sine børn at
tage vare på den gave, det er at have
sådan et fristed.

Men i boligforeningen er der mange
muligheder med den alsidighed, der er af
bebyggelser.

Nogle lejere har en større eller mindre
have. Andre steder har man lukkede al-
taner, som fungerer som udestue og vin-

terhave, en stor del af lejemålene har
åbne eller franske altaner.

Så når det drejer sig om at dyrke sine
egne grønsager og blomster, kan det jo
kun ske, alt afhængig af hvor man bor.

KØKKENHAVEN
Hvis har mulig at anlægge en lille køk-
kenhave, kan det ske i form af højbede. 

Rammerne til disse skal helst være la-
vet af lærketræ og have en bredde, såle-
des at man kan nå ind til midten fra beg-
ge sider.

Når rammerne er placeret, graver man
ud til en flisegang rundt om bedet. Den-
ne jord kan man så komme op i bedet,
under forudsætning af at den ikke er for-
urenet.

I disse bede kan man så dyrke de ting,
man har lyst til. Man kan overdække
dem med plastic, for at kunne få en tid-
lig start, og senere beskytte afgrøderne
med et insektnet.

AMPLER OG KRUKKER 
Når det drejer sig om ampler og krukker
kan man også her dyrke både tomater og
agurker.

Til ampler er busktomat velegnet – af
øvrige tomater, som er velegnet til dyrk-
ning på friland, skal her nævnes »Dansk
eksport« og sherrytomaten »Gourmet«, og
af  agurker kan man med held få et ri-
meligt udbytte ved dyrkning af den
såkaldte »skoleagurk«.

Dette kan ske på såvel åbne som luk-
kede altaner.

Krukkerne kan også bruges til forskel-
lige krydderurter.

Men de fleste forbinder ampler og
krukker med et smukt blomsterflor, og
mulighederne er mange. Der findes jo
både klatrende og hængende samt mere
opretstående planter.

Jeg selv fremdriver slyngplanten
»Ipomoea«, som er en meget velegnet
plante til både åbne og lukkede altaner
og terrasser; men der findes også for-
skellige rigtblomstrende klematis.

En af de mere spændende klatre- eller
slyngplanter er »Dipladeniaen«. Denne
plante har lyserøde eller hvide tragtfor-
mede blomster..

Ved at gå ind på hjemmesiden
www.din-have.dk – Kan du under »In-
spiration« klikke dig ind på »Kolonihaven
Sommerlyst«. Her kan du finde yderligere
inspiration.

Eller du kan besøge vores åbne haver:
torsdag den 17 juni fra klokken 10.00 til
17.00.

Haverne er beliggende på Rosenvej i
haveforeningen »Norringholm« ved Bra-
brand Sø.

Der vil komme nærmere herom i dags
eller ugepressen.

AF SVEND AAGE HANSEN
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DE RØVERISKE OVERFALD I GELLERUP
Foreningens formand står fast

De seneste måneder har Gellerup-
området været hærget af stribe-
vis af røveriske overfald, der er

blevet fyldigt omtalt i aviserne og i TV.
Boligforeningens formand, Jesper Pe-

dersen, har i skrivende stund følgende

kommentar til de mange overfald i Gel-
lerup: »Fuldstændig horribelt. Det tager
vi fuldstændig afstand fra. Vi tolererer det
slet ikke. Naturligvis er vi glade for, at
politiet har fået fat i nogle af gernings-
mændene. Vi gør, hvad vi kan for at fin-

de ud af, hvem gerningsmændene er, så
de berørte kan blive sat ud fra boligfore-
ningen.

Derimod er der ingen planer om at op-
rette et vagtværn. Det beror på en mis-
forståelse.«

AF JENS SKRIVER

»SVØM-LANGT-DAG« I GELLERUP BADET
Svøm fra morgen til eftermiddag og oplev en herlig dag i badet

Lørdag den 19. juni kl. 10.00-16.00 holder Gellerupbadets Venner sommerens traditionelle »Svøm-langt-badedag« med mas-
ser af forskellige aktiviteter med vand.
Kom og prøv Gellerupbadets Venners forhindringsbane – lav vandgymnastik eller prøv et kanonudspring. Måske kan du
også prøve at dykke, spille vandrugby eller undervandsrugby.
Og så bliver der masser af andre sjove lege og konkurrencer, der alle sammen handler om noget med vand.
Du kan også prøve at svømme langt – der er præmier til dem, der svømmer flest baner i løbet af dagen.

Hold øje med opslag i opgangene!
Gellerupbadet Venner

NY MISBRUGSRÅDGIVNING I GELLERUP
Et tilbud til unge misbrugere i City Vest om råd og vejledning 

med særlig fokus på områdets beboersammensætning

Århus Kommunes Center for Mis-
brugsbehandling har netop
åbnet nye lokaler i City Vest,

hvor der tilbydes professionel misbrugs-
rådgivning til personer over 18 år i for-
hold til hårde stoffer som heroin, kokain,
amfetamin og hash m.m.

Det er ikke fordi misbrugsproblemerne
i Gellerupområdet er værre end andre
steder i Århus; men der kan være særlige
problemstillinger indblandet, når man er
misbruger med en anden etnisk bag-
grund end dansk. Derfor er der nu eta-
bleret en fremskudt del af Social Medi-
cinsk Klinik, som ellers kun findes i Val-
demarsgade i Centrum af Århus.

Fra nye lokaler ovenover Posthuset i
City Vest bliver det nu nemmere at op-
søge hjælp og rådgivning. Det er vigtigt,
at der kommer fokus på misbrugspro-
blemerne og en accept af, at man kan få
hjælp. Misbrugere kan komme her og få
professionel vejledning og rådgivning;
men der skal også skabes viden om pro-
blemerne, så familierne kan give den
støtte og opbakning, der er behov for,
når man arbejder sig ud af misbruget.

Rådgivningen tilbyder samtaler med
stofafhængige og deres pårørende. Sam-
talerne kan eventuelt foregå anonymt.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR

Rådgivningen er åben mandag,
tirsdag, tordag og fredag fra
9-12 torsdag tillige 16-17.15

De 3 ansatte i den nye rådgiv-
ning er:

Nemat Gavgani tlf. 2920 4472
Vivi Guldager tlf. 2920 4473
Vibeke Gilling
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HOLMSTRUPS LIVSNERVE
Brugsen i Holmstrup er meget mere end en almindelig butik

Første gang brugsen i Holmstrup
nævnes i de skriftlige kilder, er i
Skræppebladet for juni 1977, hvor

det kort nævnes, at FDB er ved at eta-
blere en butik her. Det ældste bevarede
referat fra et bestyrelsesmøde er fra 10
marts 1982. Det starter brugerrådets for-
mand Lars Eg med at fortælle, da jeg
kontaktede ham for at høre noget om
brugsen. Det vil uden tvivl glæde ham
meget, hvis nogen skulle ligge inde med
yderligere oplysninger om brugsens hi-
storie. Lars har været medlem af besty-
relsen siden 1986 og formand siden 1988. 

LANDSBY FOR SIG SELV
Han kan imidlertid fortælle meget om,
hvorfor der kom til at ligge en brugs her.
I 1977 lå Holmstrup bogstavelig talt ude
på landet. Bus linie 14 havde sin ende-
station her, og der var et værtshus eller
beboerforening, der hed »Endestationen«,
men derudover havde folk, der boede
her meget få muligheder for at handle.
Lars fortsætter: »En butik er den eneste
mulighed for at skabe et nærmiljø. Det er
noget, der hører til, og mange har faktisk
ikke andre muligheder for at handle. Den
er med til at skabe liv. Her var i hvert
fald behov for en butik. Holmstrup var
en landsby for sig selv. Alle kendte alle«.

HISTORIEN
I 1977 var FDB den eneste, som ville
etablere en butik på stedet. Samtidig der-
med blev der valgt en bestyrelse.

Lars Eg kan fortælle mangt og meget
fra sit mangeårige virke i bestyrelsen, der
for få år siden blev omdannet til et bru-
gerråd. Den nuværende næstformand,
Anni Frantzen, har også været med i
mange år, helt siden 1989. Brugerrådet
består af syv medlemmer. Dannelsen af
et brugerråd har indebåret væsentlige
omlægninger af kompetencen. Bestyrel-

sen havde tilsynspligt og skulle godken-
de budgettet. Ved siden af FDBs di-
striktskonsulent havde bestyrelsen en
kontrolfunktion og var med til at be-
stemme priserne, ligesom den havde stor
indflydelse på åbningstiderne. En meget
vigtig opgave var ansættelsen af uddele-
ren. »Det pålagde os at finde en person,
der passede til området«, siger Lars. Med
sin historiske bevidsthed er han glad for
at kunne præsentere en række uddelere:

UDDELERNE
Jensen?
Jan Thomasen 1984-88
Kjeld W. Rasmussen 1989-93
Bo Kyndi (Petersen) 1993-90
Allan Rise 1998-2001
Tinus Eriksen 2001-
Tinus er den sidste uddeler, som er ble-
vet ansat af butiksbestyrelsen. 

ORGANISATION
Det nuværende bu-
tiksråd har ingen
økonomisk kompe-
tence og dermed in-
gen indflydelse på
priser, økonomi og
ansættelser, og kan
kun medvirke med
rådgivning og inspi-
ration, »men vi har
lov til at lave aktivi-
teter«, understreger
Lars. »Da vi havde
bestyrelsen, var
medlemsindflydel-

sen meget stor«, fortsætter han. »For ek-
sempel blev det skrevet ned i beretnin-
gen, hvad hver enkelt ansat lavede«. Nu
ejer Coop Danmark, der er internordisk,
butikkerne, mens medlemmerne er orga-
niserede i FDB.

Brugsen, der nu er en LokalBrugs, har
været med i skiftende kæder. Det var no-
get, bestyrelsen var med til at bestemme.
De forskellige kæder er definerede ud
fra deres vareudbud.

Nu er vareudvalget centralt styret, men
brugerrådet har bedt om et fornuftigt va-
reudbud.

ANDET END EN ALMINDELIG
BUTIK
Lokalbrugsen i Holmstrup er imidlertid
meget mere end en almindelig butik:

»Her forhandles Tips og Lotto.« Lars er
stolt af, at kunne fortælle, at det var en
henvendelse fra brugerrådet til Tipstjene-
sten, som skaffede Tips og Lotto hertil. 

– Lars fremhæver også, at medicin kan
bestilles hertil. 

– Traditionelle film og digitale film
fremkaldes.

– Der er muligheder for at tage fotoko-
pier mod betaling.

– Der kan sendes fax.
– Århus Sporvejes klippekort kan

købes.
– Der kan købes frimærker, og der er

mulighed for at få sine forsendelser vejet.
– Der kan købes taletidskort til mobil-

telefoner og telekort, og der kan købes
Danmønt.

AKTIVITETER
Blandt de mange aktiviteter kan nævnes,
at der har været fiskemand. Der har
været et stort ostemarked, hvor der blev

AF JENS SKRIVER
FOTO: LARS EG

Markedsdag foran Brugsen

Jan Thomasen



SKRÆPPEBLADET MAJ 2004
11

solgt billig ost fra Åbyhøj ostelager. Nu er
der grønt- og blomstermarkeder. Den
årlige børnemarkedsdag har udviklet sig
til et børne- og voksenmarked, og det er
blevet virkeligt stort.

Det er også muligt at tegne et frugt &
grønt abonnement og få leveret en pak-
ke om ugen.

I DET DAGLIGE
Uddeleren Tinus Eriksen kan fortælle
meget om det daglige arbejde i butikken.
Han siger: »Det er en stabil lille butik,
der kører godt, hvis den rigtige mand er

bag roret. Der har været en lille nedtur;
men vi er på ret kurs igen. Den giver et
fornuftigt overskud. Samarbejdet med
brugerrådet er fortrinligt. Det er uund-
værligt for butikken. Butikken er nød-
vendig, for at lokalsamfundet kan funge-
re«.

Selv er Tinus utrolig glad for sit job, og
han fremhæver også, at de unge menne-
sker, der arbejder her, bliver længe i job-
bet. »Det er et tegn på, at de kan lide at
være her«, siger han. Der er 12 ansatte,
hvoraf de tre er få fuldtid og resten på

deltid. »Det er ikke mu-
ligt at have elever«, si-
ger Tinus. »Det giver
for meget afbræk, når
de skal på skole«.

Gennemsnitlig kom-
mer her 800 kunder
om dagen. Det største
salg er i week-enden,
hvor de store butikker
har lukket. Tinus for-
klarer: »Vi vil gerne
kunne forsyne folk
med alt det, de ellers
skal ind til byen efter.
Vi lytter meget efter,
hvad folk ønsker at
købe eller foretage sig,
og forsøger at opfylde
deres ønsker. En gang
om ugen bringer vi varer ud til ældre og
gangbesværede i Holmstrup, der har be-
hov for det«. 

FREMTIDEN
Sorte skyer trækker imidlertid op i hori-
sonten. Det bekymrer både Lars og Tinus
meget, at der på arealerne umiddelbart
øst for Holmstrup, som i skrivende stund
er ved at blive byggemodnet, er afsat
plads til en stor butik. For nærværende
vides ikke om grunden er afsat. Tinus si-
ger: »Det vil være en katastrofe, hvis der
kommer en ny stor konkurrent meget tæt
på. Så må vi appellere til folk om fortsat
at være loyale over for Brugsen, hvis
man ønsker den som lokal- og nærbutik.
Samfundspolitisk vil det også være træls,
hvis der forsvinder 12 arbejdspladser her
og måske kun kommer 5 nye.

»Uden en butik havde dette område ik-
ke kunnet udvikle sig, og det er vigtigt
med en butik, der har åbningstider, der
passer os, og det har vi. Vi har et sted,

hvor vi kan sende ungerne hen alene,
og varerne har høj kvalitet«, slutter Lars af
med at sige.

Og der er tale om meget mere end en
butik. Brugsen er naturligvis også ny-
hedscentral, hvor man mødes, udveksler
nyt og hører, hvordan naboerne har det.

KNALLERTER KØRER ULOVLIGT PÅ STIER
Politet har udsendt 4-sproget pjece til alle beboere i Skovgårdsparken, Gellerupparken og Toveshøj

Århus politis færdselsafdeling har
udsendt en pjece på 4 forskelli-
ge sprog til afdelingerne 3, 4 og

5 i Brabrand Boligforening angående
knallertkørsel.

Politiet havde den opfattelse, da jeg
snakkede med dem, at de unge menne-
sker fortalte deres forældre, at man godt
måtte køre på knallert, når man var 14 år,
og den ikke skulle være forsikret. Derfor
har politiet være nødt til at sende denne
pjece ud til forældrene.

Man skal være 16 år for at måtte køre
knallert, og man skal være forsikret, og
beviset på forsikringen skal man have
med sig, når man kører. Der gøres også
opmærksom på, at man skal køre på cy-
kelstien og ikke på fortov eller gangsti.

Hvis det drejer sig om en 45-knallert,
skal man have erhvervet kørekort til bil
eller motorcykel.

Man skal bruge styrthjælm, og der må
selvfølgelig ikke køre mere end én på
knallerten.

Jeg spurgte politiet, om de havde man-
ge klager fra folk. De får så godt som
hver dag klager over de unge menne-
sker, som overtræder reglerne, og de har
også været heldig at pågribe nogle af lo-
vovertræderne engang imellem; men
hvormange, de har pågrebet, kunne de
ikke oplyse mig om. 

AF BENT JENSEN

Blomstermarked

Brugs-uddeler Tinus Eriksen

Kjeld, Allan og Bo
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FRIVILLIGT IT-KURSUS 
GAV HURTIGT JOB-RESULTAT 

Palæstinensiske Suleiman Jomaa, Toveshøj, fik hurtigt fast arbejde, 
efter at han deltog i Urbanprojektet »Gratis IT for alle« på Gellerup Bibliotek

Det kan godt betale sig at være
frivillig, det giver dig et godt net-
værk – og du risikerer måske at

få et job ud af det. Det kan 25-årige Su-
leiman Jomaa skrive under på. Han be-
gyndte i februar i år på kurset »Frivillig
IT-guider« på Gellerup Bibliotek. Et kur-
sus der blev udbudt af det et år gamle
Urbanprojekt »Gratis IT for alle«.

På kurset lærte Suleiman en masse an-
dre it-interesserede at kende. Og på et
tidspunkt kom han i kontakt med det an-
det Urban-projekt »Blind date – mød en
kollega«. Det projekt er et samarbejde
mellem SiD og firmaet Kaos-Manage-
ment. Det er i det sidstnævnte firma, der
har til huse i Filmbyen på havnen, at Su-
leiman nu er blevet ansat som teknisk
IT-supporter, og her er han samtidig i
fuld gang med at videreuddanne sig ind-
en for web-design.

VIGTIGST AT VILLE LÆRE
Suleiman Jomaa, der sidder i afdelings-
bestyrelsen på Toveshøj, har kun boet i
Danmark i tre et halvt år. Han kom til
Danmark fra Libanon, da han blev gift
med sin kone, der har levet i Danmark i
12 år. 

I løbet af de tre og et halvt år Suleiman
har boet i Danmark, har han gjort meget
for at lære at tale dansk. Og han har del-
taget i flere kurser for at forbedre den
uddannelse inden for IT-netværk, som
han havde med sig fra Libanon.

»Det er vigtigt, at man hele tiden sørger
for at lære noget og blive kogere«, fasts-

lår Suleiman, der slet ikke havde forven-
tet af få et job, da han i vinter meldt sig
på kurset som frivillig IT-guide.

»Det var et 24-timers introduktionskur-
sus, hvor jeg sammen med 16 andre fri-
villige blev undervist i, hvordan vi sene-
re kan lære andre beboere i Urban-om-
rådet at bruge IT. At hjælpe andre bebo-
ere i det her området med at lære den
nye teknologi at kende, er for mig meget

vigtigt, så vi sammen kan hjælpe hinand-
en ud af mørket«, siger Suleiman Jomaa
på et fejlfrit dansk.

NETVÆRK  MED NYE ANSIGTER
Efter at  Suleiman begyndte på kurset
»Frivillige IT-guider« i februar, har han
lært en masse nye mennesker at kende.
Sammen med de 16 kursister har han
været med til at stifte foreningen »IT-gui-
deforeningen«, som nu tilbyder gratis 32-
timers IT-kurser på Gellerup Bibliotek
hver mandag og onsdag aften.

»Jeg har lært rigtig mange nye ansigter
at kende, og det har givet mig en utrolig
godt netværk. Og netværk er vigtig i
Danmark, har jeg lært. Man siger jo, at
op til 85 procent af alle jobs besættes via
personlige netværk«, siger Suleiman.

NYT KURSUS FOR FRIVILLIGE IT-
GUIDER
Blandt de 17 første frivillige IT-guider,
der gennemgik kurset i februar, er der
udover Suleiman to andre kursister, der
har fået job inden for IT-området. Det
oplyser Kambiz Kalantar Hormoozi, der
er koordinator for »Gratis IT for Alle« i Ur-
ban-området.

Han fortæller, at et nyt hold Frivillige
IT-guider på 14 deltagere startede på
kursus i slutningen af maj. Og den 27.
maj holdt den nystiftede IT-guidefor-
ening et åbent-hus-arrangement på Has-
le Bibliotek. Her deltog alle de mænd og
kvinder, som hidtil her gennemgået IT-
guidekurset. Her fortalte de, hvad de har
fået ud af at deltage. Rådmand Torben
Brandi var til stede og åbnede arrange-
mentet.

AF HELLE HANSEN

INDSTIK I SKRÆPPEBLADET
I næste nummer af Skræppebladet kan du på midtersiderne finde et indstik med nyttige telefonnumre og kontaktpersoner på
diverse aktiviteter, bestyrelser og andet, du har brug for i Brabrand Boligforening.
For at holde disse sider bedst muligt opdateret har vi brug at få oplysninger om eventuelle ændringer.
Så har du informationer: Det kan være et nyt telefonnummer til en aktivitet, en ny kontaktperson, nye bestyrelsesmedlemmer
og andet –  eller er der bare forkerte oplysninger i indstikket, så vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det rettet. 
Du kan skrive, ringe eller sende os en e-post.

Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Telefon: 86 25 26 99 eller e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk

Suleiman til venstre, sammen med koordi-
nator for IT, Kambiz Kalantar Hormoozi
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Planeten Venus, der jo er nærmere
ved Solen end Jorden, er næsten
225 døgn om at kredse rundt om

Solen. Umiddelbart skulle man tro, at
den jævnligt ville kunne ses passere for-
an solskiven. Det er imidlertid ret sjæld-
ent og skyldes, at planet for Venuses
kredsløb om Solen afviger omkring 3,4
grader fra ekliptika (planet for Jordens
kredsløb), men den 8 juni i år vil Venus
befinde sig lige mellem Jorden og Solen,
og det vil være muligt at se den passere
foran solskiven. Efter dansk sommertid
vil passagen begynde omkring klokken
7.30 og være afsluttet klokken godt 13. 

BERØMTE VENUSPASAGER
Venuspassager har været anledning til
skabelsen af milepæle inden for astrono-
miens historie. Den engelske astronom
Edmund Halley (1656-1742), der har gi-
vet navn til Halleys komet, fik den idé, at
Venuspassager måtte kunne bruges til at
beregne afstanden til Venus. Udgangs-
punktet var elementær trigometri: Kend-
es tre ting på trekant – enten vinkler
og/eller sider – er det muligt at beregne
resten. Med andre ord kunne Venuspas-
sage observeres forskellige steder på
jordkloden – helst med stor afstand imel-
lem – havde man to forskellige vinkler
og afstanden mellem stederne til at be-
regne afstanden til Venus ud fra. Meto-
den blev første gang forsøgt anvendt ved
en Venuspassage i 1761. Den næste Ve-
nuspassage i 1769 var den officielle an-
ledning til, at den siden så berømte eng-
elske opdagelsesrejsende James Cook
(1728-78) blev sendt på sin første ekspe-
dition til Stillehavet; han skulle nemlig
observere en Venuspassage på Tahiti.
Ganske vist stjal de indfødte Cooks in-
strumenter, men dem fik han snart igen
og gennemførte observervationerne. De
var imidlertid ikke tilfredsstillende. Venus
med sit tætte skylag tegnede sig meget
uskarpt på solskiven, og dengang var
endnu ikke konstrueret så præcise ure, at

tidspunkterne for forskellige målinger
kendtes helt nøjagtigt. Til gengæld ob-
serverede Cook på sin første rejse også
en Merkurpassage og nåede, inden han
blev dræbt af indfødte på Hawai, at kort-
lægge det meste af Stillehavet.

BEREGNING AF AFSTANDE 
I RUMMET
Idéen med anvendelsen af simpel trigo-
metri til måling af afstanden i verdens-
rummet var imidlertid god. Der blev snart
opnået gode resultater ved måling af
Marses stilling forskellige steder med stor
afstand imellem. Metoden viste sig også
velegnet til måling af afstanden til stjer-
ner. Når udstrækningen af jordens be-
vægelse inden for en vis tid var kendt,
kunne vinklerne for stjernerne måles.

VENUSPASSAGE
Den 8 juni vil planeten Venus kunne ses på solskiven

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

OBSERVER IKKE VENUSPASSAGEN 
MED DET BLOTTE ØJE!

Observeres Solen med det blotte øje, kan man
miste synet. Man skal bruge de specielle briller,
der blev fremstillet til observation af solformør-
kelser. Ser man på Solen gennem en kikkert,
kommer man ikke til at se mere i dette liv. Kikker-
ten skal være forsynet med et forsvarligt solfilter.   !
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EN HEL UGE MED KULTUR 
OG LIV I GELLERUP

Foreninger og institutioner har stadig mulighed for at byde ind 
med arrangementer til "Gellerup Kulturuge"

Slå dørene op og byd andre på be-
søg i din forening, klub eller in-
stitution – eller hvor du nu hører

til. Sådan lyder opfordringen til aktivite-
ter, foreninger og beboere i Gellerupom-
rådet, som inviteres til at deltage i "Gel-
lerup Kulturuge", der finder sted den 21.-
29. august – i ugen op til Århus Festuge.

"Der er lagt op til en uge, hvor alle der
har lyst til at være med, kan byde ind
med aktiviteter og arrangementet, som
kan bestå af lige præcis det, som den en-
kelte forening, institution eller aktivitet
selv har lyst til at  vise frem. De kan der-
for for eksempel benytte lejligheden til at
få fat på nye medlemmer, eller bare til at
gøre opmærksom på sig selv," siger na-
boskaber Lene Drøjedal, der er tovholder
på Kulturugen.

"Med kulturugen vil vi gerne sætte fo-
kus på Gellerup som et ressourcefyldt lo-
kalområde med mange positive initiativer
og beboerstyrede aktiviteter", fastslår na-

boskaberen og fortæller, at der har været
holdt et forberedende møde, hvor idéer
til aktiviteter piblede frem.

"Så det ligger allerede nu fast, at der
bliver holdt en speciel kirkekoncert, et
større svømmearrangement og et kvinde-
løb i løbet af ugen, mens Kontaktstedet i
Gellerup har tænkt sig at byde ind med
flere forskellige arrangementer i ugens
løb", oplyser Lene Drøjedal.

"Selve arbejdet med at stable Kulturu-
gen på benene går mest på, at de mange
forskellige tilbud bliver plottet ind i en
stor fælles kalender, som husstandsom-
deles i hele lokaleområdet – og så er det
op til alle beboerne selv at vælge, hvad
det nu lige er, de har lyst til at gå ud at se
på", siger Lene Drøjedal.

PLADS TIL MANGE IDÉER
Det er Naboskaberne, der i samarbejde
med Gellerup Fællesråd står bag initiati-
vet til "Gellerup Kulturuge". Der er umid-

delbart ikke nogen ideer, der ikke vil
kunne komme med i fælleskalenderen,
hvis blot aktiviteten selv brænder for at
stå for den. 

"Vi har p.t. kun ganske få midler at
gøre godt med. Men vi er godt i gang
med at søge støtte forskellige steder fra.
Cirkus Tværs har sagt ja til at stille sit telt
op på Festpladsen i Gellerup i ugens løb,
så det måske kan bruges af institutioner
herude, hvis de har lyst til at lave noget i
ugens løb. Og måske bliver der mulighed
for at lave et Stand-Up-show på Gellerup
Scenen med den populære Omar Maso-
uk", fortæller Lene Drøjedal.

Alle der har lyst til at lave et indslag el-
ler arrangementer i løbet af ugen - og
som ønsker at få det med i fælleskalen-
deren bedes kontakte naboskaber Lene
Drøjedal på tlf. 8625 1016 og give be-
sked.

AF HELLE HANSEN

GELLERUP FÆLLESRÅD
Vellykket årlig generalforsamling

Den 18. maj i år afholdt Gellerup
Fællesråd sin årlige generalfor-
samling. Det skete i beboerhuset

Laden, og selv om der kun var et alt for
beskedent fremmøde, så var generalfor-
samlingen i alle måder vellykket.

Af de ting, Fællesrådet især har virket
for kan nævnes den nyligt afholdte Kul-
turdag, der i alle måder var en succes.
Dette arrangement vil blive fornyet til
næste forår. Dernæst konstaterer Fælles-
rådet med tilfredshed, at de to nye færd-
selsfyr på Edw. Rahrsvej i høj grad bi-
drager til at dæmpe trafikken på det styk-
ke af Rahrsvej, der netop ligger om-
krandset af boliger og skole.

Der er i det forløbne år på kommunalt
initiativ foretaget en trafiktælling. Det
skete i det sene efterår, altså efter at
moMotorvejen var taget i brug. Den viste,
at der i forhold til marts 2003 er sket en
stigning i trakfikgennemstrømningen på
ca. 500 køretøjer. Det betyder - siger
Kommunen - at der i alt kører ca. 15.800
køretøjer på Edwin Rahrsvej vest for Åby
Ringvej. 

Der blev på generalforsamlingen ud-
talt et ønske om på ny at rette henven-
delse til Trafikaktivistgruppen om at fo-
retage to nye tællinger på det aktuelle
vejstykke. En før og en efter sommerferi-
en. Trafikaktivistgruppen får frie hænder

til at tilrettelægge aktiviteterne. Men der
blev på generalforsamlingen udtalt øn-
sket om, at efterårstællingen skal foreta-
ges før vintervejret sætter ind.

Ønsker man at komme med i Trafikak-
tivistgruppen,  eller vil man have yderli-
gere oplysning, kan henvendelse ske til:

Kirsten Jacobsen
Telefon 86 25 75 00

AF SUSANNE PETERSEN
Gellerup Fællesråd
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»BØGER UDEN HJUL«
Angående artiklen af Jens Skriver i sidste nummer.
Du skriver, at byrådet fjerner bogbussen til fordel for presti-
geprojekter og de priviligerede i midtbyen. Hvorfor nævner
du ikke de priviligerede i afdeling IV, Gellerupparken, som al-
lerede har Gellerup Bibliotek og nu også skal have et ekstra
bibliotek helt for dem selv i forbindelse med den nye multi-
mediehal?

Jeg kan ikke se nødvendigheden af at bygge et nyt biblio-
tek så tæt på biblioteket i Gellerup. Det bliver så to bibliote-
ker på Gudrunsvej og ingen til os andre.

Ruth M. Stryhn, Holmstrup

KR. 120.000 I DIFFRENCE PER LEJEMÅL
I BORUM!
Kontaktperson Kim Mørch og bebeoer Ole Sørensen mødtes
den 5. maj med inspektør Bjarne Gauer, som var »blevet pål-
agt« at foreslå, at hvert lejemål over en 10-års-periode skal
henlægge kr. 70.000!

Nå! Hvad med de kr. 50.000 hver husstand har henlagt til
uvisse formål efter 2022, kan vi ikke bruge dem?

Nej de kan ikke flyttes fra konto 115 til 116.
Så kære beboer. Pas på, hvor du lægger dine penge hen.

Ole Sørensen, Borumtoften

SVAR TIL OLE SØRENSEN, 
BORUMTOFTEN
Brabrand Boligforening er underlagt bekendtgørelsen om drift
af almene boliger, og denne bekendtgørelse udstikker klare
retningslinier for budgetlægning og i særdeleshed henlæggel-
ser. Det er således ikke Brabrand Boligforening, der bestem-
mer, hvordan budgettet skal udfærdiges.

1 gang årligt skal der foretages en gennemgang, og ud fra
denne gennemgang udfærdiger man en vedligeholdelsesplan
for afdelingen med tidspunkter for, hvornår arbejderne skal
laves, og hvad det koster.

Vedligeholdelsesplanen skal dække mindst 10 år, men vi
har valgt en periode på 20 år, da det giver en mere jævn ud-
vikling af huslejen.

Beløb, der er henlagt til planlagt vedligeholdelse, kan ude-
lukkende anvendes til vedligeholdelse af eksisterende byg-
ningsdele og tekniske installationer. Der kan således ikke
henlægges til nye aktiviteter.

Hvis en afdeling for eksempel ønsker at indføre fælles an-
tenne, internetløsning, porttelefon, nye containergårde o. lign.
kan dette ikke tages af henlæggelserne. Ønskes sådanne ak-
tiviteter gennemført kræver det udgiften opkrævet over en pe-
riode på 3–5 år. 

Med venlig hilsen
Bjarne Gaur, inspektør 

og Grethe Dam, regnskabschef

S K R I V E RL Æ S E R N E
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FOND MED FÆLLES MIDLER
Landsbyggefonden – hvem betaler dertil og hvem får derfra?

Hvert år betaler de danske bolig-
organisationer omkring kr. 580
millioner til Landsbyggefonden.

Det er store summer, der samles her med
det formål at give tilskud og støtte til for-
bedringer i betrængte afdelinger. Det kan
være renovering, boligforbedring eller
huslejesikring.

Landsbyggefonden kan vel bedst be-
skrives med simple ord som en fælles
opsparing. En solidarisk fond med op-
sparede midler, der går til de boligafdel-
inger, der af økonomiske årsager har
brug for det. Det kan være en afdeling,
hvor huslejen er så høj, at finansiering af
en eventuel renovering vil få huslejen op
på et niveau, så det bliver svært at leje
boligerne ud.

Brabrand Boligforenings bidrag til
Landsbyggefonden er siden 1967 løbet
op i godt kr. 52 millioner betalt af afdel-
ingerne Hans Brogesparken, Søvangen,
Skovgårdsparken og afd. 21 Hasselager.
Det er nemlig kun de ældre afdelinger,
der betaler til den fælles fond. Sådan blev
det besluttet ved lov, da Landsbygge-
fonden blev oprettet.

Af disse 52 mio. kroner har Brabrand
Boligforening fået godt 36 mio. kroner
tilbage igen i form af tilskud og støtte til
forskellige forbedringsarbejder. Af ek-
sempler kan nævnes: 

Skovgårdsparken fik fra 1987 – 1991
nye tage finansieret med Landsbygge-
fondsmidler. Afdeling 21 i Hasselager
gennemgik en renovering fra 1991 –
1992 med støtte fra Landsbyggefonden. I

forbindelse med de store renoverings-
projekter i Gellerupparken, Holmstrup
og Toveshøj blev der bevilget penge fra
fonden til forskellige opretningsarbejder.

Samme afdelinger fik gennem Landsbyg-
gefonden en driftsstøtte, som betød en
omprioritering med nedsættelse af husle-
jeniveauet.

HVOR KOMMER PENGENE FRA
De beløb, som Brabrand Boligforenings
afdelinger, betaler til Landsbyggefonden
er fordelt på forskellige typer af bidrag:

A-indskud
G-indskud
Udamortiserede lån
Grundkapital vedrørende nybyggeri

A-INDSKUD:
Det er bidrag, som afdelinger fra før
1963, betaler til LBF. I Brabrand Boligfor-
ening er det Hans Brogesparken, Sø-
vangen og Skovgårdsparken. Bidraget
beregnes på forskellen mellem huslejen
og det lejedes værdi.

G-INDSKUD
Dette indskud kom til i 1974, hvor Lands-
byggefonden havde brug for flere midler.
Nu kom afdelinger fra før 1965 også
med, hvilket for Brabrand Boligforening
betød, at beboerne i afdeling 21 i Hasse-
lager nu også skulle betale et årligt beløb
til Landsbyggefonden. Bidraget udregnes
efter boligarealet. 

UDAMORTISEREDE LÅN
Nybyggeri finansieres af lån, som bebo-
erne afdrager over huslejen. Når disse lån
er betalt ned kaldes de udamortiserede.
Ved lov er det besluttet, at selv om et lån
er betalt ned, fortsætter den enkelte af-
deling med at betale »afdragene«, som
herefter overføres til Landsbyggefonden.

BELØB
De fire afdelinger i Brabrand Boligfor-
ening betalte i 2003 til Landsbyggefon-
den:

Disse beløb fordeles på tre grupper:

• 60 procent af beløbet går til »egen
trækningsret«

• 12,5 procent af beløbet går til Fælles
moderniseringsfond

• 27,5 procent af beløbet går til Lands-
dispositionsfonden

EGEN TRÆKNINGSRET
Landsbyggefonden giver som sagt tilskud
til forbedring og opretningsarbejder i af-
delinger, der har behov for det. Tilskud
gives fra de bidrag, som indbetales fra

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

2003
A-indskud G-indskud Udamortiserede lån I alt

Hans Brogesparken 9.828,- 341.394.- 94.789,- 446.011,-
Søvangen 508,- 1.553.537,- 44.557, 1.598.602,-
Skovgårdsparken 304,- 1.238.855,- 119.002,- 1.358.161,-
Afd. 21 Hasselager 23.848,- 15.538,- 39.386,-

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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FÆLLES FOND TIL DEBAT
Interesserede kan læse oplægget på boligforeningens hjemmeside

Der var pænt fremmøde til Bra-
brand Boligforenings debatmø-
de om Landsbyggefondsmidler,

der blev holdt i beboerhuset Laden den
28. april. Flest deltagere var der fra Hans
Brogesparken og Søvangen, som er
blandt de fire afdelinger, der betaler til
den fælles fond.

Selv om emnet er kompliceret, var der
stor interesse og spørgelyst hos deltager-
ne, der blandt andet gerne ville vide:

Hvorfor er det kun os, der skal betale?
Og hvorfor er det også andre afdelinger,
der får del i de penge, vi har indbetalt?

Det var direktør Torben Overgaard, der
over 21⁄2 time fortalte om historien bag
Landsbyggefonden. Der blev fremvist
oversigter over de beløb, som beboerne i
de berørte afdelinger betaler årligt, og
reglerne omkring tilskud og støtte fra
Landsbyggefonden blev gennemgået.

Debatmødet, der også henvendte sig

til beboere, var dog mest repræsenteret
ved medlemmer fra afdelingsbestyrelser-
ne. Mødet blev af flere deltagere betrag-
tet som et godt grundlag for en videre
debat om fordelingen af Landsbygge-
fondsmidler og huslejeniveau.

Materiale til debatmøde – powerpoint
og baggrundsorientering – kan hentes på
Brabrand Boligforenings hjemmeside:
www.brabrand-bolig.dk

boligorganisationerne. Brabrand Bolig-
forening har i Landsbyggefonden en
konto, hvor 60 procent af det samlede
beløb placeres. Boligforeningen har for-
trinsret til disse midler – det kaldes egen
trækningsret. Det er dog ikke ensbety-
dende med, at det er boligforeningens
midler. Landsbyggefonden bestemmer
suverænt, hvem der skal have støtte ud
fra en vurdering af, om et projekt nu og-
så falder ind under de regler, der er for at
give støtte.

Fra 1980 – 2003 har Brabrand Boligfor-
enings fire afdelinger haft godt 38 mio.
kroner på kontoen til egen trækningsret.
Af disse har Brabrand Boligforening fået
bevilget godt 36 mio. kroner fra Lands-
byggefonden til forskellige projekter. Tal-

let viser, at Brabrand Boligforening igen-
nem årene har været god til at få penge
tilbage fra fonden til gavn for beboere i
de forskellige afdelinger.

HVILKE PROJEKTER
De projekter, som Landsbyggefonden
giver tilskud til, er for eksempel:

• Installation af centralvarme, boligfor-
bedring, isoleringsarbejder, forbedring af
køkkener, renovering af facader, altaner,
tag mv., etablering af vaskerier, forbed-
ring af omgivelser.

Der kan til gengæld ikke gives tilskud
til opgaver, som hører ind under vedlige-
holdelse, som afdelingerne årligt skal
henlægge til.

RENOVERING AF BYGGESKADER
Udover de 60 procent til egen træknings-
ret går en del af pengene til en fælles
moderniseringsfond, som giver støtte til
byggeskaderenovering. 

HUSLEJESIKRING OG BEBOER-
RÅDGIVERE
Den sidste del går til Landsdispositions-
fonden, som finansierer:

• driftsstøtte, som er kapitaltilførsel til
afdelinger med væsentlige økonomiske
problemer

• huslejesikring – også til afdelinger
med væsentlige problemer – høj husleje
og boligsociale problemer

• beboerrådgivere – i Brabrand Bolig-
forening kaldet Naboskabere.

25-ÅRSJUBILÆUM
En trfoast medarbejder på Toveshøj hyldes d. 25. juni

Den 25. juni fejrer Lene Christen-
sen 25-årsjubilæum som rengø-
ringsassistent i Brabrand Bolig-

forening. I alle 25 år har hun arbejdet på
Toveshøj – en afdeling med 624 boliger
og har dermed været en vigtig del i den
service, som beboerne nyder stor glæde
af – nemlig den daglige trappevask og
rengøring af opgange.

Lene er i sær kendt for at være første
medarbejder på kontoret om morgenen.
Hun udfører sit arbejde med stor an-
svarsbevidsthed, og der er altid rent og
pænt, når hun har været på trapperne. 

Varmemester og gårdmænd på Drifts-
kontoret giver hende disse ord med på

vejen: En sød og kærlig pige, som altid er
tjenstvillig og aldrig siger nej. Hun er so-
cial og engagerer sig dybt i sine med-
mennesker; men går samtidig ikke af vej-
en for at sige sin mening.

Fritiden nyder hun sammen med sin
mand Georg i kolonihavehuset.

I Brabrand Boligforening ønsker vi Le-
ne til lykke med de 25 år og siger tak for
indsatsen.

Der afholdes reception på Brabrand
Boligforenings administration fredag
d. 25. juni 2004 fra kl. 11.00 – 14.00.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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ORIENTERINGSBREV
Boligforeninger tilbagebetaler lån

Der har i pressen været en del
omtale af rådmand Poul B.
Skous forslag om, at boligfore-

ninger nu skal til at tilbagebetale kom-
munelån dog under forudsætning af, at
den enkelte afdelings forhold tillader det. 

Når Brabrand Boligforening bygger en
ny afdeling er en del af pengene dertil
nemlig syv procent finansieret gennem
lån fra Århus Kommune. Hvis en lejlig-
hed koster 1 mio. kroner vil det altså si-
ge, at der fra kommunen kommer 70.000
kr. per. bolig. Under selve byggesagen
betaler boligforeningen gebyrer for byg-
gesagsbehandling, moms samt tilslut-
ningsafgifter tilbage til Århus Kommune.

Udover lån ved Århus Kommune får
Brabrand Boligforening også penge fra
Landsbyggefonden til nybyggeri. Men det
er penge, som boligforeningen gennem
tiden reelt set selv har indbetalt. Afdelin-
gerne 1, 2, 3 og 21 har siden 1966 betalt
et bidrag til Landsbyggefonden. Lands-
byggefonden blev oprettet som en del af
boligpakken fra 1966 med det formål at
fremme det almene byggeris selvfinansi-
ering, og det sker i dag gennem bidrag
fra de ældre afdelinger.

Siden 1966 har afdelinger 1, 2, 3 og 21
i Brabrand Boligforening indbetalt godt
50 mio. kroner i bidrag til Landsbygge-
fonden. Af disse har boligforeningen haft
en egen trækningsret på godt kr. 37 mil-
lioner, som er bevilget fra Landsbygge-
fonden til forbedringer.

Med indførelsen af indbetalinger til
Landsbyggefonden er de almene bolig-
foreninger pålagt en særskat, der efter
Brabrand Boligforenings opfattelse burde
fjernes, hvis boligforeninger mødes med
krav om at tilbagebetale lån, der er opta-
get ved kommunen til finansiering af ny-
byggeri. Ved at fjerne bidragene til
Landsbyggefonden kunne boligforenin-
gerne i stedet selv finansiere nybyggeri
med finansieringsformer, der vil give mu-
lighed for at udleje boliger til en mere
konkurrencedygtig pris.

BYDUVALGET
Århus Kommune har fået aktivitetsmidler
til den kommende Byudvalgsperiode. De
enkelte områder skal søge om at få del i
midlerne, og der gives tilskud efter en
vurdering af ansøgningernes kvalitet. I
Brabrand Boligforening arbejdes der på
en ansøgning.

WEBZONEN
Den 1. april gik Brabrand Boligforening
over til kun at bruge elektroniske rekvi-
sitioner, som er en del af den nye we-
bzone. Webzonen er et intranet for ad-
ministrationen, varmemestre og folke-
valgte. Der har været afholdt kurser for
folkevalgte og varmemestre i brugen af
det nye intranet, der for de folkevalgtes
vedkommende betyder, at de nu kan
læse referater via webzonen.

HASSELAGER OG HARLEV
Alle beboere er nu flyttet ind i de 130 bo-
liger i Hasselager. I de 44 boliger i Harlev
er der indflytning d. 1. juni. Boligerne af-
leveres d. 1. maj, hvilket giver en måneds
slip fra aflevering til indflytning, hvilket
er en ønskesituation.

SONNESGADE
Efter skriverier i pressen om mangler i
Sonnesgade baseret på et læserbrev fra
en beboer i afdelingen valgte Brabrand
Boligforening at sende mangellister ud til
samtlige beboere i Sonnesgade og der-
med lave en ny mangelgennemgang. Der
er kommet 26 mangellister retur, hvoraf
størstedelen ikke er af graverende karak-
ter; men hvor beboeren blot vil sikre sig,
at man ikke hæfter for manglen ved fraf-
lytning. 

UDLEJNING
Brabrand Boligforening oplever for tiden
en stærkt vigende efterspørgsel på afde-
lingens boliger, hvilket også bekræftes af
statistik fra Landsbyggefonden, hvor man
kan se, at tendensen er gældende for he-
le landet. I Brabrand Boligforening er der
pt. ingen venteliste til Gellerupparken,
Drejergården, Toveshøj og Odinsgård. I
Holmstrup, Søvangen og Skovgårdspar-
ken er der mulighed for at udefrakom-
mende kan komme til til bestemte bolig-
typer. 

LIDT NYT
Vanskeligere at leje almene boliger ud og slut med BL kongres

FLERE LEDIGE LEJLIGHEDER
Det er blevet vanskeligere at leje de al-
mene boliger ud. Den 1. februar 2004 var
der 1156 ledige almene boliger i hele lan-
det, hvilket ganske vist er en meget lille
del af det samlede antal boliger; men dog
mere end en firedobling fra 2002. En af
årsagerne er, at rentefald og nye lånefor-
mer med rentetilpasningslån og pause-
lån, har gjort det lettere at købe hus.

BL NEDLÆGGER SIN KONGRES
Boligselskabernes Landsforening har på
en ekstraordinær kongres d. 27. marts
vedtaget, at kongressen skal være den
sidste. 71 procent af de stemmeberettige-

de sagde ja til bestyrelsens forslag, der
betyder, at BL´s øverste myndighed i
fremtiden bliver repræsentantskabet, som
hvor andet år skal være formand og
næstformand, ligesom repræsentantska-
bet hvert år skal vedtage et handlings-
program. Erstatningen af kongressen er
et led i moderniseringen af Boligselska-
bernes Landsforening.
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LEGEPLADSINDVIELSE
Indvielsen af den nye legeplads er ændret til den 14. august.

Festudvalget har besluttet at udsæt-
te indvielsen af den nye legeplads
på grund af »ÅH ABE« festen på

Tangkrogen den 12 juni.

På festudvalgets vegne
Britta Althaus

KLUB HANS BROGE

OPRYDNINGSDAG I GELLERUP

»Grillaften« den 9. juni på Udsigten 17

Ligesom sidste år runder vi forår-
sæsonen af med en hyggelig sam-
menkomst hos Gunhild Weisbjerg.

Gunhild tænder op under grillen, og
medlemmer medbringer kød, fisk eller
hvad, de nu vil have tilberedt, samt drik-
kevarer. Klubben spenderer brød, smør
og salat og andet tilbehør.

I tilfælde af regnvejr rykker vi ind-
endøre.

Uanset tidligere meddeleser: lad os
mødes kl 18.30, så vi kan få en lang aften
ud af det.

Tilmelding til Ketty Madsen 86 26 12 25
eller Gunhild Weisbjerg 86 26 00 56 se-
nest den 6 juni.

Gunhild Weisbjerg.

1-HANS BROGES PARKEN

Under ledelse af Helle Hansen og naboskaber Lene 
Drøjdal fik en gruppe aktive børn og voksne ryddet lidt
op i Gellerup – En stor tak skal lyde for deres indsats,

som burde være unødvendig. 

DERFOR – RYD OP EFTER DIG SELV – HVER DAG!

GELLERUPPARKEN
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SANKT HANS FEST I SØVANGEN

Onsdag d. 23 juni holder afdelingen Sankt Hans
Fest, i lighed med øvrige år. Da det var en god idé
med grillen sidste år, trods det mindre gode vejr,
vil vi gentage succesen i år. Indbydelse vil blive
udsendt til alle beboere i Søvangen.
Med venlig hilsen fra afdelingsbestyrelsen. 

BEBOERHUS?
Resultater af spørgeskema om beboerhus i Søvangen

Bestyrelsen i afdeling 2 sendte et
spørgeskema ud til beboerne for
at se, om der er støtte fra bebo-

erne side til at bruge det gamle »fritids-
hus« på Birgittevej (som står tomt) som
beboerhus.

Og her er så resultaterne:

– 69 skemaer blev udfyldt (=16%)

– Kan du tænke dig, 
at vi har et beboerhus i afdelingen?

Ja  45 - Nej 23

– Hvis du har svaret ja, hvilken af føl-
gende muligheder er du interesseret i?

– sociale arrangementer 
(f.eks. familiefester)

Ja  39

– fællesspisning/«café«
Ja  24

– diverse aktiviteter til børn og voksne
Ja  25 

– Vil du selv være aktiv til nogle 
af aktiviteterne?

Ja  21 

–  Hvilken husleje–stigning mener du er
acceptabel til formålet?

10 kr om måneden
Ja  19 - Nej  20

10 – 50 kr om måneden
Ja  30

50 –100 kr om måneden
Ja  1 

Nogle bemærkninger, som beboerne
skrev om mulig brug af det gamle
»fritidshuset«:

•Selskabslokale til leje.
•Beboermøder.
•Højtlæsning for børn.
•Teater-/revy-hold.
•Nogle symaskiner/sy–undervisning.
•Vi har jo lokalet på Louisevej 18, det
er vi godt tilfreds med.
•Vi har selskabslokalet og seniørklub-
ben – rigeligt.
•Værksteder – mulighed for at lave no-
get, hjælpe hinanden, udveksle færdig-
heder.
•Male-/ler-/tegne-værksteder.
•Motionsrum med diverse hjælpemidler.
•Café/film/læsegruppe (skønlitteratur).
•Bankospil.

•Træværkstedet, sy– og væverum.
•Indretning af nogel gæsteværelser da
de nuværende er for små og utidsvaren-
de.
•Symaskiner under  vejledning/sylinier
eller strikkelinier med kaffe/kager
(røgfrit).
•Bygges om til 2 lejligheder, eventuelt
med garager nedenunder.
•Vi kunne bruge det til at mødes. Der
er mange, som ikke vil så langt væk, og
er meget alene.
•Sælg det! Gerne til Århus Kommune til
forsøg på områdets »fremmede’s« inte-
grering.
•Huset bør udlejes til et seriøst formål.
•Bør udlejes til seriøst formål uden ud-
gifter for øvrige beboere.
•Sælg det, og sæt huslejen ned.
•Varmemesteren, gårdmænd.
•Ingen aktiviteter efter kl.18. Lad os ny-
de stilheden.
•Leje det ud, og få en indtægt, og und-
gå huslejestigning.
•Bør være fælleshus for alle.

Bestyrelsen arbejder videre med de
resultater, og emnet bliver taget op på
et senere beboermøde, hvor en beslut-
ning skal tages.

2-SØVANGEN
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LEDIGE HAVER
Dyrk dine egne grøntsager – 3 kr/m2 i Persillerækken

Det kan nås endnu. Kom ud og
nyd naturen. Dyrk jeres egne
grøntsager. Haveforeningen Per-

sillerækken har ledige haver. Persilleræk-
ken ligger på Holmstrupmark ved stien
mellem Thorsbjerg og Toveshøj – mel-
lem Jernaldervej og Edwin Rahrsvej. Ha-
verne er fra 50m2 til 300m2 og koster

3 kr. pr. m2. pr. år. Haverne ligger ikke
langt fra bjerget, søen og skoven.

Var det noget du/i kunne tænker jer, så
kontakt Poul Erik Hansen på tlf. 86 24
37 84 eller e-post peholmstrup@ofir.dk

Venlig hilsen
Poul Erik Hansen

BUSUDFLUGT TIL SILD
Bankoklubben Fælleshusets Venners

Lørdag den 17 april arrangerede
Bankoklubben »Fælleshusets ven-
ner« en busudflugt til Rømø med

sejltur til Sild.
Da de sidste deltagere var steget på i

Hassellager var der 43 forventningsfulde
passagerer på bussen, som var en  dob-
beltdækker fra busselskabet De Grå Bus-
ser. Jørgen, som er en af selskabets ruti-
nerede, chauffører bød os velkommen
på turen, og snart var vi på vej ud i det
danske forår, længe varede det ikke, før
man kom i gang med bankospil og lotte-
ri .

Klokken var omkring 8.30, da vi gjorde
ophold på rastepladsen Skærup. Her blev
der serveret rundstykker og kaffe samt
en lille en til halsen. Desuden havde be-
styrelsen sørget for, at der var mulighed
for at købe en genstand eller to i bussen.

Efter at de sidste var kommet fra to-
iletbesøg, var vi atter på vej sydover og
med gang i spillene, selv om jeg ikke går
til bankospil, kan jeg godt forstå dem,
som skal af sted hver uge, hvis det forgår
med samme hyggelig og charmerende
stemning, som var tilstede på denne tur.

Klokken ca. 11.00  havde vi passeret
den dansk-tyske grænse og gjorde holdt
ved Sparkøbmanden i Sønderlügum. Her
blev der så handlet ind. Til nogles forun-
dring købte Else et tysk rugbrød; men
dem som har smagt tysk rugbrød, vil nok
indrømme, at det var et godt køb.

Da Jørgen med stort besvær havde fået
skabt plads til de mange indkøb, og vi at-
ter var på plads i bussen, gik turen til
rejsens hovedmål nemlig Rømø.

Her var der reserveret plads på færgen
Westerland, og klokken 12.00 blev der
lagt fra kaj, og snart var vi i gang med
den store buffet, som bestod af både kol-
de og lune retter. Jeg tror ikke, at der var
nogen, som ikke havde fået stillet deres
sult, da vi atter lagde til kaj på Rømø.

Snart var vi atter på plads i bussen, og
da man havde sundet sig lidt oven på
den formiddabel frokost, kom der atter
gang i spillet. 

Hjemkomsten for turen var planlagt til
klokken 16.30. Vi var i Hasselengen
klokken 16.45

Jeg vil her benytte lejligheden til at si-
ge tak for turen til De Grå Busser og ik-
ke mindst til deres dygtige chaffør Jør-
gen. Og en stor tak til bestyrelsen for
bankoklubben for deres velykkede ar-
rangement.

Svend Aage Hansen

6-HOLMSTRUP

7/15-HASSELHØJ/HASSELENGEN
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FORÅRETS BEBOERMØDE
Direkte og individuel vandafregning per 1. januar 2005 i afdeling 15

Jeg beklager, at jeg på grund af
tekniske problemer ikke fik mit
referat færdigt til sidste nummer.

Men som bekendtblev forårets beboer-
møde afholdt den  14 april.

72 af afdelingernes beboere havde
fundet vej til mødet.

BERETNINGEN
Formanden fremlagde afdelingsbestyrel-
sens beretning siden sidst afholdte bebo-
ermøde.

Et af de væsentligste punkter det evige
problem omkring affaldscontainerne og
det roderi, det medfører ved indkørslen
til afdeling 15.

Formanden omtalte også, at man
løbende var i gang med udskiftning af
hvidevarer i afdelingerne, og at skure og
indgangsdøre i afdeling 15 skal males i
år. 

Der var konstateret en del hærværk i
afdelingerne; men det blev oplyst, at be-
styrelsen havde taget hånd om det.

Petanqueklubben havde mistet deres
klubhus ved en brand forårsaget af en
kortslutning i husets køleskab. Formand-
en oplyste, at man endnu ikke havde ta-
get stilling til genopbygning, da der var
et myndighedskrav om kloakering i for-
bindelse med etablering af toilet i det
eventuelt kommende hus.

Ved den efterfølgende debat blev der
stillet forespørgsel omkring løsning af
problemet med vand i de nye postkasser,
Bjarne Gauer mente, at den bedste
løsning var at lave en skærm, således at
vandet kunne ledes ud over kasserne.

Det var også spørgsmål om snefygning
på grund af manglende undertag. Det
blev oplyst, at man ville se på det. 

Et forslag om opsætning af video-over-
vågningskamera på parkeringspladsen på
baggrund af de mange indbrud i bilerne
og hærværk på samme vandt ikke gen-
hør.

Flere af de fremmødte følte, at det var
svært at irettesætte børn og unge, hvis
man observerede ting, ja man følte sig di-
rekte utryg ved situationen.

REGNSKAB
Afdelingernes regnskab blev gennemgået
af Kirsten Larsen.

Og regnskaberne fra både afdeling 7 &
15 blev uden væsentlig debat godkendt
af et flertal af de fremmødte.

FORSLAG
Bestyrelsen havde et forslag om sam-
køring af ordensreglementet for afdeling-
erne 7 & 15.

Der var beboere, som gav udtryk for,
at bestyrelsen skulle skride ind noget tid-
ligere over for de lejere,  som ikke holder
deres havelod i sømmelig stand.

Undertegnede foreslog, at man skule
præmiere de beboere, som holdte deres
ting i orden.

I ordensreglementet er der en regel
om, hvor store træer må være i haverne –
en beboer spurgte til, hvordan det for-
holdt sig med træerne på fællesarealerne,
som ikke tillod mange solstrejf i hans ha-
ve og hus.

En anden beboer fremførte det syns-
punkt, at det ikke var meget bevendt
med disse ordensregler, hvis der ikke er
en konsekvens holdning til problemer-
ne.

Forslag om samkøring af ordensregle-
menterne blev godkendt  ved håndsop-
rækning.

HUSDYRHOLD
Der var stillet en del forslag omkring hus-
dyrhold i afdelingen. Helt ærligt synes
undertegnede, at det var en rodet fore-
stilling, med ændringsforslag og afvær-
geforslag fra bestyrelsen.

Jeg fik egentlig ikke fat i, hvad det
mundede ud i.

RØGFRIT OMRÅDE
Fra Poul Erik Sivertsen var der et forslag
om at lave røgfrit område under møder

m.v., når blot en af de tilstedeværende
udbad sig dette.

Poul Erik fremlagde på en sober måde
sine synspunkter omkring det stillede for-
slag. Efter en hed debat blev forslaget
forkastet, da et stort flertal af de frem-
mødte stemte nej.

INDIVIDUEL VANDAFREGNING I
AFDELING 15
Indsendt af undertegnede på baggrund af
underskrifter fra 25% af afdeling 15.’s be-
boere.

Forslaget gik i alt sin enkelthed ud på,
at afd. 15.’s beboere fra og med den 1. ja-
nuar 2005 skal overgå til  individuel
vandafregning med afregning direkte til
Kolt Hasselager vandværk .

Undertegnede begrundede det med, at
en gruppe beboere betaler alt for meget
for deres vandforbrug; medens andre be-
boere betaler alt for lidt. Forbruget ligger
i de enkelte lejemål og svinger fra 7 til
292 m3

Forslaget blev efter en tam debat ved-
taget med 25 stemmer for. 18 stemte
imod, og 4 undlod at stemme.

VALG AF SUPPLEANTER TIL AFDE-
LINGSBESTYRELSEN
Ingen  ønskede at stille op.

Tove Carlsen sluttede med  takke for et
godt møde.

Svend Aage Hansen

HASSELHØJ/HASSELENGEN
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Afdelingerne 6, 11 og 12 på marken
har igen i år lokket Skipperole til at
tage os med på sin fiskekutter, så vi
kan komme ud og fiske.

Sidste sommer havde vi nogle fantas-
tiske fisketure. Vi sejlede med en gam-
mel fiskekutter ud på Århus Bugt. Det
var spændende og oplevelsesrigt. Men
der var ikke så meget ilt i vandet og
dermed ikke så mange fisk. De fisk, vi
fangede, vakte til gengæld megen glæ-
de.

I år er der sikkert mere ilt og flere fisk
i vandet.

Der er arrangeret fire fisketure. Den 5.
og 6. juli samt den 2. og 3. august.

Fisketurene er for børn i alderen fra 8
– 15 år, det er muligt at få sine foræl-
dre med, så de kan hjælpe. Der er en
frivillig besætning af voksne fra afde-
ling 11, Odinsgaarden, så man kan
godt komme med, selvom ens egne
forældre ikke har tid eller lyst.

Det er et privat skib, ikke et passager-
skib, så forældrene skal give skriftlig
tilladelse til, at børnene må deltage.

Anna Nyborg har en hjemmeside,

hvor man kan læse om skibet:
http://home1.stofanet.dk/AnnaNyborg/
eller via http://www.tsa.dk 
Det er en fiskekutter, der er 11 m lang
og 4,3 m bred. Der er en redningsvest
til hver, og børnene skal bære red-
ningsvest, når de er om bord. Vi sejler
ikke ud, hvis vejret er alt for dårligt,
det skal være en fornøjelsestur.

Hvis børnene, mod forventning ikke
har fanget nok fisk til aftensmaden, så
er det måske en god idé at have forbe-

redt et alternativt måltid.
Man bliver meget sulten og dejligt
træt efter en herlig dag på vandet.

Så tag med ud og fisk.

Der bliver delt tilmeldingssedler ud i
alle tre afdelinger, de lægges i postkas-
sen.
Har du spørgsmål om fisketurene, så
kan du ringe til Skipperole, telefon
87 45 10 30.

TAG MED UD OG FISK
Havfisketure for børn

Få grundlæggende viden om, hvad en
computer er, og hvad den kan bruges
til!
Tekstbehandling – multimedier –
internettet og dets muligheder – infor-
mationssøgning, netbank, e-post og
meget mere.
Ønsker du gratis computer-undervis-
ning? Så henvend dig på Gellerup Bib-

liotek ved skranken og bed om skema-
et til »Gratis computer-undervisning«.
Du skal oplyse navn, adresse, telefon-
nummer, samt hvilket tidspunkter du
kan. Så kontakter vi dig.

Med venlig hilsen
»Gratis IT for alle«

GRATIS IT FOR ALLE
Gratis computer-undervisning for alle på Gellerup Bibliotek
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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.

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

JUNI MENU 2004

Mandag den 7. juni, kl. 17.00: Boller i karry, m. ris/kartofler & salat Mandag den 14. juni, kl. 17.00: SkipperlabskovsMandag den 21. juni, kl. 17.00: Kylling m. kartofler, sovs & salatMandag den 28. juni, kl. 17.00: Frikadeller m. kartofler & grøntsager

Ret til ændringer forbeholdes.

Maden er klar kl. 17.00, hvis du kommer senere, så ring og få sat til side. Pris kr. 25,- (5 billetter kr. 100,-).
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ONSDAG 2 FRIKADELLER
TORSDAG 3 KOGT SKINKE M/GEMUSE
FREDAG 4 STEGT LEVER

MANDAG 7 STEGT MEDISTER
TIRSDAG 8 LASAGNE
ONSDAG 9 FORLOREN HARE
TORSDAG 10 SYDHAVSKYLLING
FREDAG 11 GAMMELDAWS OKSESTEG

MANDAG 14 BØF STROGANOFF M/MOS
TIRSDAG 15 UGENS FISKERET
ONSDAG 16 STEGT KYLLING
TORSDAG 17 OKSEBOV M/TOMAT
FREDAG 18 BOLLER I KARRY

MANDAG 21 KALVEFRIKASSÉ
TIRSDAG 22 PANERET FLÆSK
ONSDAG 23 DANSK BØF
TORSDAG 24 SPAGHETTI BOLOGNESE
FREDAG 25 FLÆSKESTEG M/RØDKÅL

MANDAG 28 BØF M/HASSELBACKKARTOFFEL
TIRSDAG 29 BIKSEMAD M/SPEJLÆG
ONSDAG 30 STEGT MEDISTER

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan juni 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.

Halvdagsseminar om borgerinddragelse via IT: En paraplyorganisation
Hvis IT er midlet, hvad så målet? 
Spørgsmålet vil blive drøftet på et halvdagsseminar, der bliver holdt medio juni 2004.
Interesserede borgere og foreninger vil på selve dagen diskutere følgende punkter:
1. Hvilke fordele/ulemper kan vi se ved at etablere en paraplyorganisation?
2. Hvilke opgaver mener vi, en sådan organisation skal varetage!
3. Hvilke rammer og præmisser vil det være vigtig at have tilstede i forbindelse med en paraplyor-ganisation?

Seminaret bliver holdt på initiativ af Vestbygruppen »Borgerinddragelse via IT« i samarbejde medprojekterne »IT-kompetenceløft Tousgårdsladen« og »Gratis IT for alle« på Gellerup og Hasle Biblio-teket.
For yderligere oplysninger kontakt: Esben Trige – eck.trige@mail1.stofanet.dk eller Kambiz K. Horm-oozi – kkh@aakb.bib.dk
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AktiviteterAktiviteter

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

Mandag 7.00 - 11.30 og 12.00 - 19.00
Tirsdag 15.00 - 19.00
Onsdag 7.00 - 12.00 og 15.00 - 19.00 *
Torsdag 15.00 - 19.00
Fredag 15.00 - 19.00
Lørdag 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00 er springbassinet også

åbent
Søndag 10.00 - 16.00 og 16.00 - 18.00 *
*) = Kvindesvømning - mænd har ingen adgang til anlægget.

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

Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

Svømning for alle foregår i Gellerup Badet og er en vifte af tilbud til
alle - stor som lille.

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 10. JUNI 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 10. juni kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i maj var

»BØGETRÆ«
Pigenavnet i rebussen var

»MARY«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

JONAS BIRKEHOLM
Jernaldervej 277, 1.

8210  Århus V

KATRINE RASMUSSEN
Jernaldervej 239, 1. TV

8210  Århus V

SEVILAY ØZER
Lottesvej 16, 3. th
8220  Brabrand

Børnene er på fisketur. Men
hvilke fisk fander de?
Byt om på bogstaverne og
find ud af det.



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

hojriis@stofanet.dk 

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, Sonnesgården:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Ole Sprogø, Skovhøj 213

JUNI

On 9. 17.00: Grillaften Klub Hans Broge side  19

To 17. 10.00: Åbne haver side  8

Lø 19. 10.00: »Svøm-langt-dag« i badet side  9

On 23. : Sankt Hans Søvangen side  20

Fisketure for børn i juli og august - se side 23

Kulturuge i Gellerup i august - se side 14

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

De fleste nyder den travle tid i haven


