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LEDERENLEDEREN

Der er blevet snakket så meget om beboerdemokrati i Bolig-
foreningen på det sidste; og folk har brokket sig over, at
beslutninger er truffet uden hensyntagen til demokratiske

spilleregler; men der kræves noget af alle, for at et demokrati kan
fungere.

P å debatmødet i Laden den 8. juni om Boligforeningens bebu-
dede udsmidning af problemfamilier var der kun mødt
omkring tyve beboere op – og det til trods for, at man her

kunne høre politikeres og andres holdninger til sagen, og komme
med sin egen, så man med gode argumenter kunne få andre til at lyt-
te og måske ændre mening. Men »Den, der tier, samtykker«, siger
man – og måske bakker samtlige beboere på Toveshøj og i Gellerup
op om Foreningsbestyrelsen? Nej, det kan jeg ikke tro efter debatni-
veauet i aviserne. Jeg skal derfor opfordre til, at de, der er uenige,
benytter for eksempel Skræppebladets læserbrevssider til på pæn og
ordentlig vis at give Foreningsbestyrelsen gode idéer til, hvordan de
kan gribe sagerne an. Og naturligvis møder op næste gang, der er
møde.

Et andet varmt emne i den forløbne tid har været renoverings-
sagen i afdeling 7, hvor bygningerne gennem flere år har haft
problemer med stabiliteten. Det har været så vidt, at det af

medierne er fremgået, at beboerne skulle forlade deres lejemål i en
periode, hvor håndværkerne skulle være der for at renovere. Efter
flere møder og henvendelser, hvor Boligforeningen tilsyneladende
mente, at en anden løsning for udførelsen ikke var fornuftigt gen-
nemførlig, stemte beboerne »nej« til at få afdelingen renoveret.
Boligforeningen sendte sagen til Kommunens tilsynsråd og blev pål-
agt at renovere. Derfor undersøger administrationen så endelig nu
den fremgangsmåde for renovering, som beboerne for længst havde
foreslået; men Boligforeningen forkastet.

Man må spørge sig selv, om den fremgangsmåde opleves
som demokratisk, og om det rent faktisk er en hensigts-
mæssig måde at bruge beboernes og Tilsynsrådets tid på?

Er Boligforeningen ikke så stor en størrelse, at den – som voksne
mennesker bør det over for børn – skal have overblik og indsigt til at
kunne forklare beboerne, hvordan tingene har flere aspekter, både
økonomiske og praktiske, sådan at beboerne oplever reelle valgmu-
ligheder? Imens bør Boligforeningen naturligvis også være i stand til
at forstå og tage hensyn til beboernes behov som mennesker –
behov, der absolut ikke kun er af økonomisk karakter – fordi det kan
opleves som dyrere på det menneskelige plan at skulle pakke alt ned
og op igen efter 14 dage, hvor man har boet til låns, end at betale en
større husleje i en årrække til dækning af en (økonomisk) dyrere
renoveringsløsning?

Med disse linier endnu en gang en opfordring til alle – såvel
ansatte og folkevalgte som bebeoere – om at gøre sig umage
med at formulere ønsker, behov, holdninger og meninger

klart og åbent, så alle kan forstå dem og forholde sig til dem, når de
samtidig gør sig umage med at lytte med åbent sind.

E t stort ønske om en rigtig god og dejlig sommer med fred og
fordragelighed i vores allesammens verden skal hermed lyde
fra mig. 

Demokratisk
deltagelse

af Sebastian Adorján Dyhr
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10-ÅRSJUBILÆUM OG NYT NAVN
Voldbæk Have bliver nyt navn for seniorbofælleskab

Umiddelbart skulle man tro, at det
gamle navn Mølleparken var me-
get passende. Normalt kan man i

Årslev Møllepark meget tydeligt se den
opdæmmede sø, der har leveret drivkraf-
ten til en vandmølle. Der har imidlertid
også ligget en vandmølle inde ved Møl-
leparken i Århus, og beboerne i Vold-
bæk Have har fået nok af forvekslinger.

Uanset det er Årslev Møllepark og om-
rådet deromkring et meget naturskønt og
tiltalende område. Den dag, jeg var der-
ude, stod der en hejre i søen. Da jeg kom
hen til seniorbofællesskabet, kunne jeg
høre hønsene i hønsegården.

SOCIALT EKSPERIMENT
Bofællesskabet består af 28 lejligheder;
20 på to rum og resten på tre i tæt/lav
bebyggelse. Der er 30-40 beboere, hvor-
af et par er over 90 og adskillige i 80’er-
ne; gennemsnitsalderen anslås til et sted
sidst i 70’erne. Bofællesskabet startede
som et socialt eksperiment og var fra
starten tænkt som et bofælleskab for folk
over 55 år. Da initiativet var taget, var

Brabrand Boligforening med på idéen fra
starten, og kommunen var også med tak-
ket være daværende rådmand, Lis Sær-
kjær. Politikerne skævede til projektet, da
loven om bofællesskabet for folk over 55
i alment byggeri blev skrevet. »Vi har
stået faddere til loven«, sagde Orla And-
ersen, der var en af initiativtagerne og
den første formand for afdelingsbestyrel-
sen. Det og meget andet kunne han for-
tælle om i sin tale ved bofællesskabets
10-årsjubilæum. »Vi kan ikke vente til et
25-årsjubilæum, hvis de fleste af os skal
kunne nå at være med«, sagde han også.

Lis Særkjær var også blandt de talrige
gæster, der var mødt op, og hun bragte
beboerne en varm hilsen.

Bofællesskabet har både en afdelings-
bestyrelse og en beboerbestyrelse. Nu-
værende formand for afdelingsbestyrel-
sen er Grethe Dynnes. Jeg spurgte hende
om betingelse for at blive optaget i bo-
fællesskabet. »Vi har en almindelig vente-
liste«, forklarede hun, »når, der er en ledig
lejlighed, vælger vi en halv snes stykker
ud fra ventelisten og skriver til dem med

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE
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indkaldelse til en samtale. Det er folk i
60’erne, for at gennemsnitsalderen ikke
skal blive for høj, så finder vi i fællesskab
ud af, hvem der er bedst egnet.«

Det må være lykkedes, for der herske-
de en usædvanlig god stemning blandt
beboerne, der sammen med mange
gæster nød receptionen i deres hyggelige
fælleslokale i meget skønne omgivelser. 

Det nye navn, Voldbæk Have,
forventes endeligt godkendt på
foreningsrådets møde d. 22/6 –
efter Skræppebladet er gået i
tryk, hvorfor vi stadig omtaler
afdelingen som Mølleparken.

KÆMPE HAVEFEST I GELLERUP
400 Gellerupborgere til grillfest hos Afif Abdallah

P å sommerens første dejlige lune
aften var boldpladsen i Gellerup-
parken fyldt med mennesker, der

var mødt frem for at hygge sig et par ti-
mer sammen med lidt fodbold og dejligt
grillmad.

Det var modtageren af årets kriminal-
præventive pris, Afif Abdallah, der havde
inviteret alle sine lokale samarbejdspart-
nere til grillhygge. Og folk strømmede
til.

Som formand for den lokale fodbold-
klub ACFC, der ligger i kælderetagen i
Klubberne i Gellerup, KiG, havde Afif
sørget for en spændende miniput-fod-
boldkamp mellem ACFC og Åbyhøj IF.
Den vandt de små lokale talenter med
hele 7-1. 

Bagefter blev der gennemført en lille
mini-Gellerup Cup i fodbold, og på vol-
leyball-bane var der også en turnering i
gang. Her stillede blandt andet rådmand

Torben Brandi op med et hold, som nåe-
de helt til finalen.

Hele aftenen var der god gang i grillen,
og der blev langet rigtig meget lækker
mad ud til gæsterne, som nød maden
ved de veldækkede borde. Og der var
en megt tilfreds Afif Abdallah, der til sidst
kunne ønske alle en rigtig god sommer-
ferie. Selv er Afif nu draget af sted på en
velfortjent ferie med hele sin familie –
langt væk fra Gellerup.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNSØE
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FAMILIEFORETAGENDE
Grillbaren serverer meget andet end kun traditionel grillmad

I Gellerup ud til parkeringspladsen
lige bag ved bygningen med bib-
liotek og beskyttede boliger er der

kommet en ny forretning. Den svarer vist
nærmest til en grill-bar, hvor der også er
mulighed for at sidde ved borde udenfor.
Den hedder Al Amir. Der er åbent søn-
dag til fredag fra 11.00 til 21.00. Menuen
er pizzaer, typiske arabiske retter og dan-
ske grillretter, der fantasifuldt er sam-

mensat på en lidt anden måde, end vi er
vant til.

Der hersker en gemytlig stemning
blandt dem, der arbejder der. Chefen har
usædvanlig travlt, men han er yderst ven-
lig og imødekommende, da han til sidst
har tid til at fortælle lidt om stedet. Han
hedder Nouroddine Faour og kom til
Danmark fra Mellemøsten for omkring 16
år siden. Han fortæller, at han har startet
forretningen, fordi han ikke kan lide at
være på bistandshjælp. »Jeg kan bedst li-
de at arbejde«, siger han. Han er
helt fri for bistandshjælp nu og
kan meget godt lide at have bu-
tik. Da vi har talt lidt kommer
det imidlertid frem, at han ikke
tænker mest på penge, men på
familien. »Mine børn og jeg ar-
bejder sammen hele dagen. Alle
sammen hjælper hinanden. Bør-
nene kommer, når de får fri for
skole, så vi kan være sammen,
men naturligvis ikke når de skal
bruge tid på lektier.«

Butikken går godt, men det
var bedre for 2-3 måneder siden,
da de lige havde startet op. Da
var den ny og spændende.

»Her kommer alle slags mennesker«, si-
ger han, «både danskere, tyrkere, arabere
og kurder, men vi sælger mest arabisk
mad som falafel og kebab, men vi har
også dansk mad.«

Det er sønnen, Mustafa, der åbner og
lukker hver dag. Familien har i alt syv
børn.

Nouroddine glæder sig i denne tid, for-
tæller han: »Vi rejser på sommerferie i
næste uge (uge 25) og holder lukket i
syv uger. Vi trænger til ferie.«

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE



SKRÆPPEBLADET JULI 2004
7

INFORMATION TIL FOLKET
I sensommeren åbner det nye »Folkeinformation Gellerup«, som skal give borgerne 

bedre viden om det danske samfund og hjælpe med at give hjælp til selvhjælp 

Efter snart to års forberedende ar-
bejde er den nye Folkeinforma-
tion Gellerup snart en realitet. I

løbet af ganske kort tid vil forhallen for-
an Gellerup Bibliotek blive udvidet med
et nyt glasbur, som skal huse det nye Fol-
keinformation, der fremover skal råde og
vejlede borgerne i lokalområdet.

Folkeinformation Gellerup bliver en
åben rådgivning, hvor alle uanset natio-
nalitet kan komme og få gratis vejled-
ning i at opsøge de rette myndigheder,
udfylde ansøgningsskemaer og få viden
om alt fra uddannelses- og skattesyste-
mer til de mange forskellige initiativer
under arbejdsmarkedsindsatsen. Derud-
over vil der også blive tale om at formid-
le kontakt til lokale foreninger og institu-
tioner. Målet er at gøre flest mulige borg-
ere selvhjulpne i lokalsamfundet. 

Udover Folkeinformationen ved Gel-
lerup Bibliotek vil der også blive oprettet
bemandede satellitafdelinger i Herreds-
vang og Bispehaven.

SYV NYE JOBS I URBANOMRÅDET
Folkeinformation, der er støttet af både
Urbanprogrammet og Integrationsmini-
steriet, bliver bemandet med en projekt-
leder og syv ansatte. Den nye projektle-
der er allerede ansat. Det er Sami Saida-
ni. Sami er uddannet etnograf og social-
antropolog, og han har tidligere erfaring-
er fra arbejdet med frivillige organisatio-
ner i Urbanområret.  

I løbet af eftersommeren skal der
ansættes seks nye medarbejdere fra lo-
kalområdet. Fem heraf skal ansættes i
fleksjob. Fra Urbans beslutningsudvalg
vurderes det, at etableringen af disse job
ville sende et positivt signal til hele by-
delen om, at alle – uanset eventuelle fag-
lige, sproglige eller andre barrierer – har
en rolle at spille på det danske arbejds-
marked. For de nyansattes vedkommen-
de er der i projektet indlagt forskellige
kursus- og træningsforløb, ligesom Fami-
liecenter Vest og Centrum garanterer
nødvendig faglig supervision.

LOKAL FORANKRING
Det er Familiecenter Vest der sammen
med Familiecenter Centrum har det dag-
lige ansvar for Folkeinformationen; men
det lokale engagement i projektet er stort
og har været tilstede lige fra starten. For i
styregruppen bag Folkeinformation sid-

der repræsentanter fra en lang række lo-
kale foreninger og organisationer. Disse
har blandt andet været med til at udfor-
me kravene til samt ansætte projektlede-
ren, som i løbet af de næste tre et halvt
år skal sørge for, at Folkeinformation får
et solid struktur, som kan sikre, at borg-
erne på en nem og åben måde kan blive
ved med at søge hjælp og oplysning hos
Folkeinformation. 

»Det er vigtig for os at få meldt ud, at
Folkeinformation med tiden er et varigt

tilbud til lokalområdet. Og at stillingerne
som medarbejder i Folkeinformation Gel-
lerup ikke er tidsbegrænsede; men faste
jobs. Det er kun projektlederen, som er
ansat til at få Folkeinformationen stablet
på benene, der er ansat for en tre og et
halvt-årsperiode,« fortæller centerchef
Gitte Krogh fra Familiecenter Vest.

AF HELLE HANSEN
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MASSIV PRESSEDÆKNING
Repræsentantskabsmøde med stor mediebevågenhed; men uden mange store sager

Både gæster fra Århus Bolig og
pressen, repræsenteret ved
Århus Stiftstidende, Jyllands-

Posten og TV2/Østjylland, var til stede
ved det ordinære repræsentantskabsmø-
de den 25. maj. Til gengæld var kun
knap tre fjerdedele af de stemmeberetti-
gede medlemmer mødt op. Bortset fra
sagen om opsigelse af lejemål for famili-
er, hvor nogle af medlemmerne har lavet
meget grov kriminalitet over for andre i
boligforeningen, var der ingen tunge sa-
ger oppe at vende.

Den mundtlige forhandling tog ikke
mange timer. Til gengæld blev der inden
og under mødet uddelt et meget stort
skriftligt materiale.

BERETNINGEN
Formanden, Jesper Pedersen, var for-
hindret i at være til stede under den
første del af mødet på grund af medvir-
ken i »19 direkte« på DR1. Derfor frem-
lagde næstformanden, Henning Woller,
den mundtlige beretning, der var sup-
pleret med en skriftlig. Han efterlyste re-
præsentantskabets opbakning i udsmid-

ningssagerne, og understregede:
»Taber Brabrand Boligforening,
har politikerne også et problem«.

Regeringens »Strategi mod
ghettoisering« forelå samme dag
og blev delt ud på mødet. Ifølge
den skulle kommunen have
100% anvisningsret til lejlighe-
derne i Gellerup og til 50% i an-
dre boligområder. Brabrand Bo-
ligforening er meget skeptisk
over for den. Der er meget få på
venteliste til lejligheder i Gelle-
rup, og kun en lille del af dem
er danske. Henning Woller på-
pegede, at ingen ressourcestær-
ke vil flytte ind og fortsatte: »Der
er behov for en mere helheds-
orienteret indsats. Der skal skaf-
fes penge til en integrationsind-
sats, der tager udgangspunkt i
områdets problemer, og der er
behov for en samlet handlings-
plan«

Samtlige beboere kommer til
at bidrage til en renovering af
varmeanlæget i Odinsgården.
Det har vist sig at være den ene-
ste mulige måde at finansiere ar-
bejdet på.

Foreningsbestyrelsen har sammen med
afdelingernes formænd og næstformænd
indledt en værdidebat. Den skal senere
følges op af en beboerundersøgelse.

DEBATTEN
Den efterfølgende debat drejede sig
næsten udelukkende om bortvisning af
de familier, hvor medlemmer havde be-
gået meget grov kriminalitet over for
andre i boligforeningen. Susanne Peter-
sen fra Toveshøj fremhævede, at hun
var et af ofrene, som var blevet overfal-
det otte gange på otte år, og at det var
blevet umuligt at færdes i området. Hun
fremlagde et resolutionsudkast, der
fuldstændigt støttede foreningsbestyrel-
sen. Den nød stor velvilje i forsamling-
en; men var ikke af en sådan karakter,
at den kunne bruges som officiel udta-
lelse.

Merete Blicher fra Holmstrup gik i et
stærk engageret indlæg i rette med for-
samlingens flertal og fandt, det var kol-
lektiv afstraffelse at sætte hele familier
ud. »Loven burde give alle tryghed i bo-
ligen«, mente hun. Der var i stedet for
brug for en handlingsplan for Gellerup,
så det ikke skilte sig ud fra det øvrige
samfund.

AF BIRTHE GRAF & JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE

Merete Blicher fra Holmstrup

Susanne Petersen fra Toveshøj fremlagde udkast der støttede foreningsbestyrelsen
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Khaled Mansour fra Gellerupparken
tog afstand fra kriminaliteten, men var
meget betænkelig ved kollektiv afstraf-
felse og mente, det var en for farlig vej at
træde ind på. I stedet appellerede han til
de sociale myndigheder om at være me-
re agtpågivende, og han savnede også
en handlingsplan for de belastningspla-
gede.

Herman Nielsen fra foreningsbestyrel-
sen høstede aftenens største bifald, da
han blandt andet. sagde, at de pågæld-
ende fik en anden bolig, og at det var
domstolene og ikke Brabrand Boligfor-
ening, der dømte. Han var træt af at bli-
ve chikaneret på stisystemet af knallert-
terrorister, der gjorde V-tegn og råbte
»Fuck dig! Gamle dansker«. »Danskere
skal kunne leve her uden at være jaget
vildt«, sagde han videre. Gamle menne-
sker skulle kunne være trygge i deres bo-
lig, og han talte af en vis erfaring, da han
tidligere havde været med til at smide
psykisk syge ud.

Stort bifald var der også til René Skau
Björnsson, da han sagde: »Det er en svær
sag, og ingen er opsagt endnu, da der
kræves dokumentation. Selv har jeg
været med til at smide folk ud, fordi de-
res venner spillede højt og lavede balla-
de. Folketinget har skabt lejeloven for at
der skal være muligheder for at skride
ind. Vi kan ikke sidde de mange meld-
inger om kriminalitet overhørig; men de
sociale problemer er ikke blevet løst. Der
sker ikke noget, og vi må råbe byråds-
og landspolitikere op; men dem, der skal
smides ud, skal smides ud på en ordent-
lig måde«.

Boligforeningens direktør, Torben
Overgaard, understregede, at lejeloven
skulle følges, når andre beboere føler sig
voldsomt generede. Ifølge lejeloven hæf-
ter den, der står for lejemålet, for hus-

standens og gæsternes opførsel.
Formanden sagde afslutningsvis, at det,

der var forekommet, er så groft, at der
skrides til opsigelse med det samme. »Det
er ingen klippekortsystem, hvor der gives
advarsel efter advarsel«, fastslog han.  

Selve årsberetningen blev i øvrigt god-
kendt uden afstemning.

REGNSKABER OG BUDGET
Torben Overgaard causerede over regn-
skabet. Indledningsvis indeholder regn-
skabet nøgletal, der åbner nogle døre.
Han opfordrede forsamlingen til at se på
tallene, der bl.a. viser, hvordan afdeling-
ernes forbrug har udviklet sig. For-
eningsregnskabet viste et underskud, der
skyldtes anskaffelser af IT. Regnskabet

balancerede med 2 milliarder kr. »Det er
store tal, men lidet sigende«, sagde han. »I
virkeligheden er henlæggelserne for-
holdsvis små. Foreningens egenkapital
skal bruges til udvikling af nyt alment
boligbyggeri.«

NYBYGGERI I SKOVGÅRDSPARKEN
Bemyndigelse til at bygge yderligere 30
boliger i Skovgårdsparken blev givet med
få kommentarer og uden afstemning.
Parolen er: »Man skal kunne bo længst
muligt i Skovgårdsparken«. Derfor er der
brug for nogle supplerende typer af bo-
liger.

VALGENE
De tre medlemmer af foreningsbestyrel-
sen, der var på valg, stillede alle op igen.
Med Helle Hansen som »Kampagnechef«
anbefalede Gellerupparken meget stærkt
nyvalg af Ingrid Jensen, der var forhind-
ret i at være til stede; men valget gav
følgende resultat: 

René Skau Björnsson,
ikke bolighavende, 74 stemmer,

Søren Løkkegaard, Toveshøj,
74 »

Morten Fich, Holmstrup,
68 »

Ingrid Jensen, Gellerup,
9 » 

Edvin Juhl fra Holmstrup var ene om at
stille op som suppleant og blev derved
valgt uden afstemning.

Under eventuelt kom det frem, at det
var en ret udbredt misforståelse, at opsig-
else på grund af grov kriminalitet kun
gjaldt udlændingene. Den var der her en
kærkommen mulighed for at få rettet. 

Der kunne sluttes af ved 22-tiden med
et traktement og gaver til de fremmødte.

Beretningen skal have
et ord med på vejen

På sidst års repræsentantskabsmøde
lød der kritik af beretning 2002. Kri-
tikken gik ikke på indholdet, men på
udformningen. Beretning for 2003,
der blev præsenteret på dette år
repræsentantskabsmøde er ganske
anderledes, det kan ses at kritikken
er taget til efterretning.
Det er et flot og gennemført design,
dæmpede farvevalg, overskuelig,
med god tekst og mange flotte
fotos, der underbygger teksten.
Det er en fornøjelse både at læse og
se i den.

JOB VEST HAR FÅET 
NY JOBKONSULENT

Ekstraordinært indsats i forhold til at forbedre informationsformidling og beskæftigelsen 
af flygtning og indvandrere på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsnetværket under
Århus Kommune har ansat Ece-
vit Yildiz som jobkonsulent, og

i denne forbindelse er det hans opgave at
hjælpe flygtninge og indvandrere i job.
Han skal her virke som bindeled mellem
Jobkonsulenterne i Århus Kommunes Ar-

bejdsmarkedsnetværk og gruppen af le-
dige flygtninge og indvandre – særligt i
kommunens vestlige område.

Arbejdsmarkedsnetværk arbejder med
at skabe kontakt mellem den enkelte le-
dige og arbejdsmarkedet samt diverse
projekter.

Enhver, der har spørgsmål til oven-
nævnte, er velkommen til at tage kon-
takt til Ecevit, der har kontor i Job-Vest
på Ryhaven 2, 8210 Århus V,

tlf.: 87 44 64 00
og mobil nr. 29 20 89 61.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
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STILLE DEBAT I LADEN
Ved debatmødet i »Laden« om Boligforeningens politik med udsmidning af kriminelles famlier 

kom der kun meget få beboere – pressen var næsten lige så talstærkt mødt op

Tirdag den ottende juni havde
seks foreninger med relationer til
indvandrerområdet indkaldt til

debatmøde i anledning af Brabrand Bo-
ligforenings planer om at smide krimi-
nelle unge og deres familier ud af Bolig-
foreningen. Hele debatten kom sig af
den uro, der har hersket på Toveshøj og

i Gellerupparken med blandt andet sten-
kast, voldelige røverier og overfald be-
gået af unge i foråret, hvor Brabrand Bo-
ligforening i flere omgange har meldt ud,
at man med lejeloven i hånden ville smi-
de de unge og deres familie ud af deres
lejemål i Brabrand Boligforening. Grund-
en til, at ingen endnu er blevet opsagt,
er, at Boligforeningen ikke fra officielt
hold har kunnet få navnene på de unge.
De skal naturligvis være dømt for hand-
lingerne, inden de kan smides ud.

De seks foreninger, der arrangerede
mødet, var: Multikulturel Forening, Ind-
vandrerrådgivningen, IndvandreNET, Fri-
hed og Broderskab, Den arabiske Kul-
turforening og Foreningen Kultur og
Folk. De havde indbudt et panel til at
komme med oplæg og svare på spørgs-
mål fra salen. I panelet sad Formanden
for Folketinges boligudvalg og medlem
af Brabrand Boligforenings bestyrelse Re-
né Skau Björnsson, kontorleder i Ind-
vandrerrådgivningen, Leif Randeris, For-
mand for MultikultureForening, Rabih
Azad-Ahmad, Centerleder i Socialcenter
Vest, Gitte Krogh og Byrådsmedlem (V)
Jens Winther. Lars Glahn fra KiG var
ordstyrer og ledede mødet i ro og god
orden.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
FOTO: HANS GRUNDSØE

Fra venstre: Jens Winther, Gitte Krogh, Rabih Azad-Ahmad, 
Leif Randeris & René Skau Björnsson.

»Lokale foreninger støtter Bo-
ligforeningens hårde kurs med
trusler om udsmidning« 

Rabih Azad-Ahmad

»Man kan ikke forflygte sit an-
svar som forældre« 

Leif Randeris

»Vi har brug for, at forældrene
holder endnu mere øje med
deres børn« 

Jens Winther

»De unge bestemmer selv, om
de vil være kriminelle. Bare
fordi man – som jeg – har haft
en dårlig barndom, bliver
man ikke kriminel« 

Susanne, beboer, Toveshøj

»Det er helt uacceptabelt, at be-
boere føler sig utrygge på
grund af overfald« 

Rabih Azad-Ahmad

»Der skal ikke gives en pose
penge, hver gang unge laver
problemer. Der skal være kon-
sekvenser« 

Osama, beboer
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UDSMIDNING ER ET MIDDEL IKKE
EN LØSNING
Da mødet gik igang lidt efter klokken
syv, havde der samlet sig omkring 20 be-
boere fra området og omtrent lige så
mange fra pressen eller med arbejds-
mæssig tilknytning, og Anders Glahn gav
ordet til panelets deltagere, der hver fik
fem minutters tid til at præsentere deres
syn på sagen.

I det store hele var panelet på nær Le-
if Randeris fra Indvandrerrådgivningen
enige om, at det var i orden, at Brabrand
Boligforening havde valgt at true famili-
erne med udsmidning. Der var også bred
enighed om, at udsmidning af problem-

familier ikke var en løsning på proble-
merne for disse familer, der jo kun udgør
en meget lille del af det samlede antal
beboere i området. Det er derimod en
løsning på problemerne med uro for de
mange andre mennesker, der gerne vil
kunne gå i ro og fred i hverdagen.

Leif Randeris opfordrede til, at Bolig-
foreningen ikke legede politi eller social
myndighed; men derimod lagde pres på
disse, for at få dem til at gribe ind hen-
holdsvis hjælpe de pågældende familier.

Gitte Krogh gjorde flere gange op-
mærksom på, at hun med Familiecenter
Vest er der for at hjælpe i området med
vejledning og støtte til familier, der har
brug for det. Men det er absolut ikke sik-
kert, at Familiecenteret af sig selv kan
opdage alle de familier, der har behov,
hvorfor Gitte Krogh opfordrede forsam-
lingen til at sige til, hvis de kender til no-
gen, der har behov for hjælp.

DEBATTEN VAR TAM; MEN SOBER
Fra salen blev der ikke den massive di-
skusion af forslaget, som invitationen til
mødet havde stillet i udsigt. Vel var en
del af kommentarerne imod Boligfor-
eningens planer; men nogen egentlig di-
skussion blev det ikke til. Flere komen-
terede det uheldige i at gøre socialt dår-
ligt stillede familier boligløse ved at smi-
de dem ud, når byens andre boligfore-
ninger havde meldt ud, at de ikke var
interesserede. Hertil kunne panelet oply-
se, at i en sådan situation ville de sociale
myndigheder stå klar med hjælp og støt-
te.

Den største diskussion kom fra Leif
Randeris, der flere gange sagde, at han
forventede, at det ville kræve en lang
række retssager at få smidt folk ud. Han
henholdt sig til lejelovens §83e (fra 2001)
og dens §79 (fra 2004), der i uddrag er ci-
teret i forbindelse med denne artikel.

Samlet set blev dog ikke til nogen
større diskussion af lovligheden af Bolig-
foreningens udsmidningsplaner; men
mere om udsmidning som en løsning el-
ler et middel til løsning af problemerne.

Omtrent tre timer efter mødets start
kunne Anders Glahn afslutte aftenen
med en tak til panelet og de øvrige frem-
mødte. Mødet bragte som sådan ikke no-
get nyt på banen; men de få fremmødte
fik lejlighed på sober vis at høre på hin-
anden og panelts holdninger. Forhåbent-
lig har alle kunnet tage noget med hjem
fra mødet at tænke over. Og det er sært
og faktisk også kedligt at ikke flere be-
boere mødte frem til mødet; men måske
er der tale om, at den, der tier, samtyk-
ker? Det er ikke godt at vide. Måske kan
de kommen retsager mod de unge og
deraf følgende bebudede opsigelser få
gang i debatten også på Skræppebladets
læserbrevssider?

Lejeloven (Lovbekendtgørelse
347 af 14. maj 2001) skriver
om opsigelse:

»Udlejeren kan opsige et leje-
mål, når [… der] ikke er iagt-
taget god skik og orden, her-
under når lejeren ved støjen-
de adfærd, psykisk eller fysisk
vold eller trusler herom eller
på anden måde har været til
ulempe for ejendommen eller
de øvrige beboere […]«

»Vi er nødt til at se fremad, la-
ve dialog og en samlet plan« 

Leif Randeris

»Boligforeningen udmåler ikke
straf, det har vi retssystemet til;
men vi har pligt til at hjælpe
flertallet, når enkelte generer« 

Henning Woller, 
medlem af Boligforeningens bestyrelse

»Vi må ikke møde børnene
med ligegyldighed« 

Jens Winther

»Vi skal lave mere social ind-
sats« 

Soheil, beboer

»Vi mangler at høre fra bebo-
erne, om der er flere familier,
der har brug for hjælp«

Gitte Krogh

»Demokrati er at tage hensyn
til hinanden« 

René Skau Björnsson
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Ved beskæftigelse med astronomi-
ens historie eller arkæoastronomi,
som det også kaldes, viser det sig,

at Ole Rømer (1644-1710) ikke er til at
komme udenom. Han blev født i Århus
som søn af en storkøbmand. I det velha-
vende hjems bibliotek var der en del
bøger om matematik og navigation, som
han kastede sig over som barn. Efter at
være blevet student blev han ansat til at
udgive Tycho Brahes observationer. Det
var et arbejde, som lå Frederik III. stærkt
på sinde, men efter hans død kølnede
interessen. Solkongen i Frankrig gjorde
imidlertid meget for at fremme forsknin-
gen og overtog Tycho Brahes materiale.
Ole Rømer fulgte med til Paris. Den fran-
ske konge kom til at mangle penge, og
arbejdet kom endnu engang til at gå i sig
selv. Ole Rømer var imidlertid i Paris
kommet ind i et meget inspirerende
forskningsmiljø, ligesom han i 1679 var
med på en konference i England, hvor
han traf Isac Newton og Edmund Halley.
Den franske konge havde også øje for
Rømers praktiske håndelag, og han blev
sat til at konstruere nogle af springvand-
ene ved Versailles.

LYSETS TØVEN 
Netop på den tid blev der i Paris foretag-
et omfattende observationer af solsystem-
ets største planet Jupiter og dens fire sto-
re måner. Det blev iagttaget, at Jupiters fi-
re store måner bevægede sig i samme
plan som planeten, og deres baner var
ekliptiske. Ikke desto mindre lykkedes
det at beregne dem. Den store planet,
Jupiter, kaster en lang skygge ud i ver-

densrummet, og tre af dens store måner
kommer i løbet af deres omløb ind i dens
skygge. Ole Rømer konstaterede en af-
vigelse i den forudbestemte tid for, hvor-
når den inderste måne, Io, skulle gå ind
eller ud af skyggen. Det afhang af, hvor
langt jorden var fra Jupiter. Han fastslog,
at lyset brugte tid, eller som han selv for-
mulerede det: Lyset tøvede. Han havde
også et godt bud på denne hastighed.
Det lå temmelig tæt på de næsten
300.000 km. per sekund, vi nu ved, er ly-
sets hastighed. Med konstateringen af, at
lyset har en hastighed, og bestemmelsen
af denne, vil Ole Rømer altid have en
betydelig plads i astronomiens historie.

INDSATS I DANMARK 
Da han kom tilbage til Danmark i 1681,
blev han straks udnævnt til professor i
astronomi ved universitetet og dermed
også til leder af observatoriet på Runde-
tårn. Her var imidlertid for mange rystel-
ser til, at det var egnet til avancerede ob-
servationer, så han indrettede sit eget ob-
servatorium: Observatorium Tusculanum
i Vridsløsemagle. Dets beliggenhed gik
siden i glemmebogen, og det blev først
genopdaget i 1978.

Den enevældige konge gjorde stærkt
brug af Ole Rømers administrative evner.
Han blev chef for Københavns brand-
væsen og postvæsenet, stod for indførel-
sen af den gregorianske kalender, og han
fik landevejene målt op og sørgede for, at
der blev stillet milesten op, ligesom han
fik indført en standardisering af mål og
vægt, der var en forløber for metersyste-
met.

Ole Rømer fik dog tid til at konstruere
en planetmaskine, der, når den blev truk-
ket i gang med et håndsving, viste pla-
neternes og månens bevægelser med
nøjagtig hastighed. Hvilke kræfter som
bevægede solsystemet, vidste han dog ik-
ke. Det skulle blive klarlagt af hans be-
kendt Isac Newton.

OLE RØMER
Astronomisk pioner fra Århus

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

www.skraeppebladet.dk
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DIN HAVE I JULI
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

I skrivende stund nærmer vi os ha-
stigt den skønneste tid her i Dan-
mark nemlig midsommeren.

Over hele landet følger man den
smukke tradition at tænde bålene, og
samtidig får vi vore skønne danske sange
at høre.

I Hasselager er der musikklubben bøf-
ferne og petanquelubben som står for ar-
rangementet.

Hos os i haveforeningen Norringholm
er det bestyrelsen som står for midsom-
merfesten.

Haverne står nu frodig og smukke selv
om der måske mangler lidt her og der, så
er det dog således med os kolonihave-
folk, at vi har en fælles interesse i, at ha-
ven fremstår så velholdt som muligt.

Vi ser frem til at mange kommer på
besøg på dagen, hvor vi åbner vores ha-
ver for besøgende.

I køkkenhaven kan vi også i år glæde
os over et stort udbytte, det første hold
kartofler er spist, og nu er det tiden at
høste af andet hold, som er af sorten
Folva.

Vi har høstet salat, radiser, gulerødder
og dild samt jordbær de sidste fjorten da-
ge.

Det er netop fordelen ved at dyrke i
højbede og samtidig bruge plastover-
dækning og insektnet. Jeg regner med, at
vi har nye blomkål om ca. otte dage.

I drivhuset står tomatplanterne flot.
Her er fire sorter. Potentat, som er meget
langt fremme, Garden Freund, Kirse-
bærtomat samt blommetomaten San
Marsano.

Agurkerne er de såkaldte skoleagurker.
De er gode og har den fordel at vores
børnebørn elsker dem.

Så når sherrytomaten får farve, be-
høver vi ikke at tænke på lørdagsguf, når
ungerne kommer på besøg.

I drivhuset er jeg også i fuld gang med
at lave stiklinger og så frø af de toårige
planter blandt andet stedmoder, natviol
samt digitalis.

I prydhaven er der så småt ved at kom-
me gang i de varmekrævende planter;
det samme gælder i udestuen.

Både pragtsnerlen Bona nox og den
varmekrævende Medinella står flot. Den
sidste med to store blomsterklaser. Den-
ne plante kaldes også for rosendrue, og
det forstår man godt, når man ser dens
blomster.

Jeg ønsker hermed alle læsere en rigtig
god sommer.

Ved at gå ind på hjemmesiden
http://www.dinhave.dk kan du under In-
spiration finde Kolonihaven Sommerlyst.
Her kan du læse mere og se flere billeder
fra haven.

AF SVEND AAGE HANSEN
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DEN MAGNETISKE NORDGÅRDSKOLE
Efter sommerferien tager Nordgårdskolen hul på en ny æra, hvor den gode elev bliver fremhævet,

mens der bliver taget afstand fra grimt sprog og dårlig opførsel

Hvis planerne for den nye mag-
netskole lykkes, som de drøm-
mer om på Nordgårdskolen, så

lyder det næsten som et eventyr af H. C.
Andersen tilsat en snert af »1001 nats
eventyr«.

»Vi har en skole fuld af prinser og prin-
sesser; men som i alle gode eventyr har
vi også vores hekse og vores trolde,« for-
talte pædagogiske leder, Torben Hauga-
ard, da der kort før sommerferien blev
holdt informationsmøde om Nordgårds-
kolens fremtid som magnetskole.

På mødet fortalte fungerende skolein-
spektør, Mogens Christensen, at noget af
det, som der især sættes ind overfor i den
nye skole, er vold, trusler, hærværk,
grimt sprog, pjækkeri og anden dårlig
opførsel. Det skal stoppes ved hjælp af
konsekvens og belønning.

»Vi har i de senere år brugt mange
kræfter på at samle op efter problemer.
Og vi haft for lidt fokus på den gode un-
dervisning, de gode elever og den gode
skole. Nu vil vi sætte mere fokus på det,
der lykkes,« sagde Mogens Christensen
og fortalte, at alle lærerne på Nordgårds-
kolen har givet hinanden musketer-ed på
at gennemføre den nye strategi under
mottoet »Vi tar’ skolen tilbage«.

BELØNNING TIL DEN GODE ELEV
Nordgårdskolen er allerede tyvstartet og
har taget hul på en del af den nye strate-
gi. Det sker blandt andet ved, at man be-
lønner eleverne for god opførsel og den
ekstraordinære præstation med en bio-
graftur eller andre særlige privilegier, så
som et grønt kort, der blandt andet giver
adgang til at gå i computerrummet, uden
at der skal en lærer med. Forsøget med
det grønne kort har været gennemført

med succes i 8. klasse, og i 6. klasserne
har man i foråret netop kåret seks stjer-
neelever, som har fået en biograftur efter
at have udvist god opførsel og modtaget
ti stjerner. 

»Vi har besluttet at belønne de gode
elever, for det virker meget kraftigere,
end når vi irettesætter de urolige,« fortal-
te Torben Haugaard, der også kunne op-
lyse, at forældresamarbejdet i det sidste
halve år har været meget bedre end tidli-
gere. I dag får forældrene omgående be-
sked, hvis en elev bliver væk fra under-
visningen. 

»Hidtil har vi mest kaldt på forældrene,
når de skal besked om, at deres barn har
lavet ulykker. Og så er det jo ikke ret
morsomt at komme her. Den udvikling
ønsker vi at vende gennem forskellige
arrangementer, hvor forældrene kan
komme og se, hvad eleverne laver,« sag-
de Torben Haugaard og oplyste, at det
gamle skoleblad også skal genoplives.

ELEVERNE KAN SPARE PENGE OP
Hærværk og tyveri er et andet af Nord-
gårdskolens nye indsatsområdet. I dag
bliver der lavet hærværk for godt 600.000
kroner om året. Det meste handler om
rudeknuseri.

»Det skal stoppes gennem tekniske
løsninger og pædagogiske tiltag,« fortalte
Christian Hansen, der er skolens nye ad-
ministrative leder. 

»Det betydet, at der kommer mere lys
op omkring skolen, og vi får videoover-
vågning både inde og ude efter skoletid.
Vi skal også have de høje hække og
buske klippet ned, så der bliver mere
overblik over, hvem, der færdes på sko-
lens arealer,« fortsatte han.

I det nye skoleår vil Nordgårdskolen
også indføre et skadesbarometer, så ele-
verne hele tiden kan følge med i, hvad
hærværket koster.

»Guleroden skal være, at hvis der bliver
lavet mindre hærværk på skolen, så får
eleverne halvdelen af besparelsen. Så
hvis der bliver lavet hærværk for 400.000
kroner og derved sparet 200.000, så får
eleverne 100.000 kroner. Pengene må
eleverne disponere over i fællesskab. De
kan for eksempel gå til en biograftur, til
klassefest, til at male et lokale eller få en
ghettoblaster til klasselokalet,« sagde
Christian Hansen. 

SMÅ HOLD
Et andet nyt tiltag i forbindelse med mag-
netskolen bliver oprettelsen af flere små
hold på seks-syv elever, som så skal ha-
ve tilknyttet en lærer og en pædagog.

»Vi har fundet frem til 37 børn, som
har svært ved at gå i skole. De kan ikke
bare gå i en almindelig klasse med 18
elever. Det er synd for dem selv, og det
er synd for de andre børn,« fortalte Mo-
gens Christensen og sagde, at der allere-
de har været gennemført et sådan mini-
hold med stor succes.

IDRÆTSSKOLE HVER DAG
Efter sommerferien kommer der masser
af idræt på skemaet i elevernes fritid. Det
sker, når Nordgårdskolen sammen med
fodboldklubben ACFC, Brabrand Bokse-
Klub og Idrætsforeningen InterFemina til-
byder eleverne at starte på en idrætskole,
som efter sommerferien holder åbent
hver eftermiddag fra klokken 15-17 fra
mandag til torsdag.

AF HELLE HANSEN

SKRÆPPEBLADET HOLDER SOMMERFERIE

Du kigger lige nu i sidste nummer af Skræppebladet inden vi også holder lidt ferie. 
Næste nummer af bladet udkommer til 1. september og deadline  er torsdag den  12. august.

Alle på Skræppebladet vil gerne ønske alle læsere en rigtig god og varm sommer.
På gensyn til september.
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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 for de afdelinger,  der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2005 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj torsdag, den 9. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2005 til godkendelse og årsregnskab for 2003 til forelæggelse
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 I, Hans Brogesparken mandag, den 6. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken torsdag, den 9. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken onsdag, den 8. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen onsdag, den  8. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården onsdag den 8. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken onsdag, den 15. september kl. 19.00 i Næshøjcenteret
Afdeling XI, Odinsgården torsdag, den 9. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg mandag, den 6. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum mandag, den 13. september kl. 17.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Mølleparken tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken mandag, den 13. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby mandag, den 13. september kl. 15.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget mandag, den 13. september kl. 19.00 i Stenhytten 
Afdeling XXI, Hasselager torsdag, den 16. september kl. 19.00 i fælleshuset Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgade tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer torsdag, den 16. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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 EFTERÅRET 200 44



F O R E N I N G E N

SKRÆPPEBLADET JULI 2004
16

NYE BEBOERE IND I GHETTOER
Gellerupparken med i Regeringens plan

Regeringen har med en stor plan
lagt op til kamp mod ghettoerne.
Strategiplanen, der blev præsen-

teret sidst i maj, skal gøre ghettoerne me-
re attraktive for ressourcestærke beboere.

Oplægget er af boligforeningerne ble-
vet mødt med skepsis. De hilser initiati-
vet velkommen; men kalder det samtidig
for urealistisk, fordi redskaberne i pla-
nen ikke vil ændre beboersammensæt-
ningen, som Regeringen ønsker.

Gellerupparken er i planen nævnt som
eksempel på et ghettoområde.

Regeringen skriver i strategiplanen, der
er en omfattende rapport på 55 sider:
»Regeringen finder det stærkt problema-
tisk, at der trods flere års indsats, fortsat
er en tendens til ghettoisering. Og at
denne tendens er intensiveret yderligere
i særligt udsatte områder. At der i stigen-
de grad udvikles områder, der er fysisk,
socialt, kulturelt og økonomisk afsondre-
de fra det øvrige samfund, og hvor det

enkelte menneskes hverdagsliv er præget
af begrænsninger og mangel på mulighe-
der«.

I planen er listet en lang række kon-
krete initiativer og projekter, der skal
ændre beboersammensætningen, styrke
integrationen og dermed gøre de udsatte
områder mere attraktive.

FORSLAG I PLANEN
Råderet til kommunen over alle boliger i
ghetto

Det mest diskuterede forslag i planen

er den udvidede kommunale anvisnings-
ret. Forslaget går ud på, at kommunen får
100% råderet over boligerne i en ghetto
og halvdelen af boligerne i de øvrige af-
delinger i kommunen. På den måde får
kommunen et redskab til at forhindre, at
flere ressourcesvage flytter ind i områder
som Gellerupparken; men i stedet
får bolig i en afdeling, hvor der ik-
ke er en så stor koncentration. 

Ressourcesvage er i planen defineret
som kontanthjælpsmodtagere, men der
er ingen tvivl om, at Regeringen også har
til hensigt at reducere koncentrationen af
indvandrere og efterkommere heraf i
ghettoerne. 

ANDRE FORSLAG
- Boliger skal sammenlægges eller opde-
les, så de tiltrækker en bredere kreds af
ansøgere.

- Salg af almene boliger i ghettoer.
- Boligbanker, der skal informere om

andre boligtyper.
- Fremme gode skolepræstationer ved

at samle gode erfaringer fra skoler i ghet-
toer.

- Udleje boliger i ghettoer til erhverv.
- Coachordninger for etniske iværksæt-

tere og iværksættercentre i ghettoerne.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Boligforening % voksne på overførselselsindkomst % indvandrere og efterkommere

Mjølnerparken København 71,2 92,3
Akacieparken København 56,9 72,9
Vapnagård Helsingør 58,1 27
Taastrupgård Høje-Taastrup 56,8 71,2
Vollsmose Odense 67,3 64,3
Finlandsparken Vejle 59,3 59,2
Gellerupparken Århus 63,3 83,5
Bispehaven Århus 63,7 74,5

Det mener bestyrelsen 
i Brabrand Boligforening

»Vi vil gerne i dialog med Regeringen, og hvis der er instrumenter, der
kan bruges er vi positive. Men det er urealistisk at tro, at man med et
fingerknips kan løse problemerne i boligområder som Gellerupparken. 
Tiltagene med at bruge udlejnings- og anvisningsinstrumenterne forud-
sætter, at der er en ansøgermasse, man kan sortere i. Der skal være et
marked og en efterspørgsel til boligerne. Det er ikke tilfældet. 
Efterspørgsel skabes ikke gennem en øget anvisningsret men igennem
en række andre tiltag, der medvirker til at skabe gode boligområder
med tryghed, gode fysiske omgivelser, aktiviteter, uddannelse o.s.v.«

Foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening



- Private jobbutikker 
- Fremme af beskæftigelse
- Lektiehjælp
- Rollemodel-ordninger for unge
- Ledige forældre i aktivering som nat-

teravne og medhjælpere i sportsklubber
- Flere børn og unge i idræts- og for-

eningslivet.
- Forebyggelse af kriminalitet
- Styrke det frivillige sociale arbejde
- Informationskampagne om sanktion-

er over lejere, der tilsidesætter god skik
og orden.

ER DER ANSØGERE TIL GELLERUP-
PARKEN
I maj var der 67 ansøgere til 4- og 5-
værelses lejligheder i Gellerupparken.

Heraf var halvdelen gengangere. Det vil
sige, at de står på venteliste til både 4 og
5 værelses. Ud af disse 67 har 13 et
dansk navn.

I maj har 27 familier fået tilbudt en 5-
værelses lejlighed i Gellerupparken. Nr.
25 på listen sagde ja. 24 familier sagde
altså nej til at flytte til Gellerupparken.

25 familier fik tilbud om en 4 værelses-
lejlighed. Nr. 21 sagde ja.

HVOR MANGE FLYTTER
I Gellerupparken er fraflytningsprocen-
ten på 4 og 5 værelses lejligheder 5,1%
ud af en samlet flytteprocent i afdelin-
gen på 22. Tallet viser, at udskiftningen
er så lav, at man kan illustrere det ved, at

det vil tage omkring 20 år at skifte bebo-
erne ud forudsat, at de alle flytter.

Hovedparten af dem, der flytter, har et
dansk navn.

Sidste år var der 153, der flyttede fra
Gellerupparken til andre afdelinger i
Brabrand Boligforening. Det svarer til
halvdelen af alle interne flytninger i bo-
ligforeningen.

F O R E N I N G E N

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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OPSIGELSE AF LEJEMÅL
… når man ikke overholder god skik og orden

Der har i den seneste tid været
meget debat om det rimelige i
anført af kritikerne »at smide en

hel familie ud, fordi et familiemedlem har
begået en kriminel handling«. 

Det er og har altid været en trist be-
slutning at opsige et lejemål, fordi det jo
har store konsekvenser for den/de bebo-
ere, det vedrører. 

Som foreningsbestyrelse er det vores
pligt at sørge for, at der er ro og orden i
boligområderne, og vi har et ansvar over

for de mange tusinde almindelige men-
nesker, som bor os og ønsker at bo fre-
deligt. Vi skal og bør følge de regler og
den lovgivning, der findes herom.

Når man som i dette tilfælde direkte
overfalder ældre beboere i Gelleruppar-
ken, kan vi ikke acceptere det mere. Det
skal være sådan, at ældre og andre be-
boere kan færdes trygt i det område, de
bor i. Her gælder altså hensynet til det
store flertal. Vi må sætte hensynet til de
mange over hensynet til de få.

At opsige et lejemål for en familie, der
ikke følger reglerne for fællesskabet, er
almindelig praksis i henhold til lejeloven.
Lejerne må tage ansvar for sig selv og de
besøgende i lejligheden, for når man ind-
går et lejemål, indgår man samtidig en af-
tale om, at alle i lejligheden opfører sig
ordentligt og ikke er til gene for naboer
og genboer.

Denne regel gælder for alle beboere i
Brabrand Boligforening – ingen undta-
get.

AF FORENINGSBESTYRELSEN

Ferielukket
Brabrand Boligforenings administration holder lukket 
fra mandag d. 12. juli til fredag d. 23. juli 2004 begge dage inklusive.

Telefonen vil være åben for henvendelser i tidsrummet mellem kl. 10.00 og
12.00.

Vi vil tilstræbe, at lukningen kommer til at berøre vore beboere så lidt som over-
hovedet muligt. 
Opsigelser, udlejning samt tilflytning vil således blive ekspederet i normalt
omfang.

Vi vil samtidig ønske vores beboere en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen Brabrand Boligforening
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FLYTTEPROCENTEN
Så mange er i 2003 flyttet fra de enkelte afdelinger

Flytteprocenten i Brabrand Bolig-
forening er for 2003 på 20,39 pro-
cent mod 18,54 procent året før.

Der har været en generel stigning for al-
le afdelinger, hvilket måske skyldes dan-
nelsen af den fælles opnotering aarhus-
bolig, hvor boligsøgende har fået langt
flere muligheder. Derudover er konkur-
rencesituationen i forhold til det private
marked også blevet yderligere skærpet.
De nye afdragsfrie lån har således gjort
det langt lettere at få en ejerbolig.

Odinsgård er den afdeling, der har den
største flytteprocent med 33 procent.
Denne afdeling har også forholdsmæs-
sigt den laveste venteliste. Det skyldes
formentlig huslejeniveauet i afdelingen

sammen med boligernes særlige varme-
system.

Generelt kan det  siges, at der ikke er
den store efterspørgsel på etagebyggeri.
De fleste ansøgere efterspørger derimod
tæt/lav byggeri helst stueplan eller ræk-
kehuse. 

FRAFLYTNINGER
Hans Brogesparken: 5 %
Søvangen: 11 %
Skovgårdsparken: 27 %
Gellerupparken: 22 %
Toveshøj: 16 %
Holmstrup: 9 %
Hasselhøj: 22 %
Drejergården: 31 %
Rødlundparken: 29 %

Odinsgård: 33 %
Thorsbjerg: 30 %
Borumtoften: 17 %
Hasselengen: 21 %
Mølleparken/Voldbæk Have: 7 %
Højriisparken: 14 %
Lyngby: 0 %
Baunevej: 55 %
Sonnesgade: 12 %
Afd. 23 Skovhøj: 4 %
Afd. 24 Skovhøj: 6 %

Antal fraflytninger fra 1. januar 2003 til
31. december 2003
Kilde: 
Brabrand Boligforenings beretning 2003. 
Kan ses på: www.brabrand-bolig.dk

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

NYT PROJEKT I HASSELAGER
Mere byggeri i samarbejde med andre

Brabrand Boligforening
har sammen med Bo-
ligforeningen Århus

Omegn fået option på et
120.000m2 stort areal i Hassel-
ager.

Grunden er placeret på Fug-
lekærvej i nærheden af Bra-
brand Boligforenings afd. 23
på Skovhøj samt de 130 bolig-
er på Skovhøj, som boligfore-
ningen har opført sammen
med Århus Omegn. Det gode
samarbejde omkring disse bo-
liger har fået de to boligfor-
eninger til at gå sammen om
endnu et projekt i Hasselager.

Projektet omfatter opførel-
sen af ca. 350–450 boliger, der
ligesom Tranbjerg kommer til

at være en blanding af almene boliger,
private udlejningsboliger samt andels- og
ejerboliger. Brabrand Boligforening og
Århus Omegn har fået kvote i 2006, 2007
og 2008 med en fordeling på 50% til
hver. 

Der er i forbindelse med projektet ind-
gået en partnerskabsaftale mellem Dansk
Ejendomsselskab, Brabrand Boligfor-
ening og Århus Omegn. Formålet med
den aftale er at udnytte parternes viden
om boligbyggeri til at udvikle et større
boligområde. 

I april 2005 skal lokalplanen for områ-
det behandles i Århus Byråd. Der er til
projektet nedsat en politisk styregruppe
med to repræsentanter fra hver bestyrel-
se.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen



FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
Henning Woller (næstformand)
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1, lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 86 24 38 43

INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 8 16, 17 & 22::
Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 15 37 25

Afdeling 4, 5 og Hejredalskollegiet: 
Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Privat tlf. 86 92 21 58

Afdeling 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 & 23:
Bjarne Gaur
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 26 06 67

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Gudrunsvej 16, 1. th
Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag 15-18
Tlf: 86 25 21 26 & 86 25 21 50

ANTENNESERVICE 
Stofa Antenneservice: tlf. 70 10 45 88

TOTALSERVICE 
tlf. 89 31 71 71
Hverdage efter kl. 15.30, weekend hele døgnet.

BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf. 89 31 71 71, fax. 89 31 71 89 
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00, fredag kl. 9.30-12.00

E-post: brabrand@bbbo.dk       -        www.brabrand-boligforening.dk

HANS BROGESPARKEN
Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer.
Leje: kr. 300. Depositum: kr. 300. Kun for beboere i afdelingen. 
Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet.
Lokalet kan benyttes til kl. 24.00. 
SØVANGEN
Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer.
Leje: kr. 200. Depositum: kr. 200. Kun for beboere i afdelingen.
Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 20.00. Lokalet forlades kl. 22.00.
Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned. 
SKOVGÅRDSPARKEN
Ingasvej 66. 8220 Brabrand. 2 x 50 personer.
Reservervationsgebyr på kr. 500  skal betales senest 3 dage efter ønske om
reservation er meddelt Brabrand Boligforening. 
Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre 
betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden.
Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes
Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken.
Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. 
Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i
tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse.
Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden.
Lokale 1 eller 2 max 50 personer:  kr.    800 
Mødelokale u. køkken max 20 personer: kr.    400
Mødelokale m. køkken max 20 personer: kr.    600 
Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: kr.   1.100 
Depositum:  kr. 1.000 
Telefon: Lokale 1: 86 25 02 69 • Lokale 2: 86 25 03 92
HOLMSTRUP
Jernaldervej 247, 8210  Århus V. Service til 72 personer.
Reservering skal ske hos:  Lillian Jensen, Jernaldervej 267 B 1. th. 
mellem 17.30 og 19.00 på tlf.: 86 24 76 08.. Kun for beboere i Holmstrup.
Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup om leje af lokalet. 
Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med
undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til
afdelingsbestyrelsen.
Leje af lokale u. køkken: kr. 225. Depositum: kr.125 
Leje af lokale m. køkken: kr. 350. Depositum: kr. 250 
Andre afdelinger: kr. 700. Depositum: kr. 250
Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk:
U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag
M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag
Leje musikanlæg ekstra: kr. 100 . Depositum: kr. 100
Udlejning af stole tlf.: 86 24 76 12
Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest
kl. 01.00.  Strøm til stikkontakter afbrydes.
DREJERGÅRDEN
Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer.
Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrispar-
ken.. Leje: kr.  400. Depositum: kr. 300. Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage. 
Minileje: kr. 150. for afdelingens beboere. 
Mandag - torsdag: 07.00 - 11.00. Mandag - torsdag: 12.00 - 16.00. 
Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00.
RØDLUNDPARKEN
Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen

ODINSGÅRD
Stenaldervej 209 st. 1, 8220 Brabrand - Valhalla
Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer. 
For alle beboere i Brabrand Boligforening
Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med afde-
lingsformanden. Priser for beboere på Odinsgård og Thorsbjerg:
Leje af festsal + køkken: kr. 500. Depositum: kr. 1.000 
Priser for øvrige afdelinger:
Leje af festsal + køkken: kr. 1.000. Depositum: kr. 1.500.
Ved leje 2 dage i træk betales kr. 250,00 for 2. dagen.
Børnefødselsdag: kr. 250. Depositum: kr. 500. Til og med 16 år er sluttids-
punkt kl. 22.00. Forældre/værger skal være til stede.
THORSBJERG
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand - Stenhytten
Bestilles hos Lise Ledet mellem kl. 17.00 - 19.00 på tlf.: 86 24 19 01.
Max. 50 personer.. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård:
Leje hele huset: kr. 450 kr. Depositum: kr. 500 
8 timers leje:  kr. 300. Depositum: kr. 500. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 150. Depositum: kr. 250. (børnefødselsdag slut senest kl.
22.00)
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sammen
med resten af huset,  ikke mandag til fredag).
Priser for øvrige afdelinger: Leje hele huset: kr. 1.000 kr. Depositum: kr. 1.000
8 timers leje:  kr. 450. Depositum: kr. 750. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 225. Depositum: kr. 375. (børnefødselsdag sluttes senest kl.
22.00) Børn 0 - 16 år SKAL forældre/værger være til stede
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sammen
med resten af huset, ikke mandag til fredag).
Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun kr. 200 
Telefon i lokale: 86 24 71 08. Mødelokale: 86 24 62 28.
FÆLLESHUSET
Hasselhøj 203, 8361 Hasselager.. Max. 50 personer.
Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21.
Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fristen for
kortere varsel ved. f.eks. begravelse.
Heldagsleje kl. 09.00 – 07.00
Leje 1. dag kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
pr. efterfølgende dag: kr. 200,00. Depositum: kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Hverdage kl. 09.00 – 17.00  
Leje 1. dag kr. 200,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
Depositum kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af aktivite-
ter.
SKOVHØJ, AFDELING 23
Fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager.  
Max. 40 personer. Kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24, samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.
Lokalet kan ikke reserveres mere end 1 år frem.
Fælleshuset kan lejes senest 14 dage før, dog kan dispenseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.
Aktiviteter der afholdes i afdelinsregi kan benytte lokalerne vederlagsfrit, tidsfri-
sterne for reservation skal dog overholdes.
Heldagsleje kl. 09.00 - 07.00 Hverdage kl. 09.00 - 19.00
Leje 1. dag kr. 450,00 Leje kr. 200,00
Pr. efterfølgende dag kr. 150,00 Depositum kr. 250,00
Depositum kr. 250,00
SKOVHØJ, AFDELING 24
Fælleshuset Skovhøj i Hasselager.
Max. 100 personer kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24 samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.

Leje 1 dag kr. 1.000,00 
Pr. efterfølgende dag kr.    500,00
Depositum kr. 1.000,00
Kan ikke udlejes til afholdelse af klasse- og ungdomsfester 
Reservation kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl.
10-12. Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 . E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusom-
egn.dk  
TOUSGÅRDSLADEN
Kan reserveres på hverdage kl. 10.00 - 14.00 og torsdag kl. 17.00 - 19.00 på
tlf.: 86 25 91 58.

GÆSTEVÆRELSER
Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld.
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 100  pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 
Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning 
Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge.
Søvangen
Louisevej 14 1. sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50
Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder.
Rødlundparken
Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Linned og håndklæder skal medbringes
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Thorsbjerg
Stenaldervej 71 1. sal værelse 1+2+3
kr. 75 pr. overnatning +  kr. 100 i depositum pr. værelse. 
Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i
boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges. 
Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes.
Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af
ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen.
Sonnesgade
Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/Fælleshuset.
Kr. 75,00 pr. overnatning      -      Ingen depositum
Linned og håndklæder skal medbringes.  Kan kun lejes af beboere i afdelingen.
Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær
kan det ske hos den vagthavende i afdelingen.
Afdeling 24 Skovhøj
Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over  6
gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj.
kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse. 
Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobe-
skab
Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-12
Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 
E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusom-
egn.dk  
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Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf. 86 25 26 99, e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk - www.skraeppebladet.dk



BØRN OG UNGE

Al-Nour Ungdomsforening
Kontaktperson: Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22
08
Børneaktiviteter for piger og drenge

Brabrand Ungdoms- og Kulturforening
Edw. Rahrsvej 6 B. Hverdage kl. 12.00-18.30
Kontaktperson: Abdulla Demitaz. tlf. 86 25 86 59

Brabrand-Tilst Ungdomsskole
For unge mellem 14 og 18 år
Kontakt Nordgårdskolen: Otto Thorup, tlf. 86 25 71 59 eller
Kontakt Engdal-/Gellerupskolen: Erik Dybdal, tlf. 86 26 09 87

Byggelegepladsen Troldhøjen
Janesvej 4, tlf. 86 25 90 21. Hverdage kl. 8.00-17.00
Dyrehold, bygge-by, træværksted m.m..

Dramok
KFUM/K Gellerup kirke, ungdomslokalet
Dramaklub for 7-13 årige, torsdag kl. 18.30-20.00
Kontaktperson: Louise D. Nygaard, tlf. 87 46 05 08

Fritidshuset
Birgittevej 1, tlf. 86 25 33 21
Fritidsklubben 10-14 år, man-fre. kl. 12.00-17.30
Mandag kl. 18.15-22.00 samt hver 3. fredag 18.15-22.00.
Ungdomsklubben 14-18 år, man, ons, tors kl. 18.15-23.00

Fri Vietnamesisk Ungdomsforening
Bentesvej 45, kld., tlf. 86 25 42 14
Kontaktperson: Hoynh Huu Long, tlf. 86 25 82 78

J.B. Disco
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B.
Sodavandsdiskotek for 6-14 årige. Mødes den 1. og 3. fredag.
Kontaktperson: Esben Trige tlf: 86245167
13 eller Karsten Nielsen, tlf. 86 25 17 70.

Klubberne i Gellerup (KIG)
Dortesvej 45, tlf. 86 250333
Fritidsklub: 10-14 år. Mandag, onsdag, fredag 13.30-17.30
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Søndag 13.30-22.
Ungdomsklub: 14-18 år. Mandag, onsdag, søndag 13.30-22.00
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Fredag 13.30-17.30
Torsdag er gæstedag for børn der ikke er medlem.

Legepladsen - Dortesvej 47, tlf. 86 25 23 68
Forskellige dyr, gratis for alle. Åben alle hverdage 10.00-17.00

Ram og Rom
Ingasvej 62, kld. Computer og Internet for 5-20 årige.
Kontakt: Vagn Eriksen tlf: 86257744

Smølfen - Børn og unge på Holmstrup Mark.
Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 15.00-21.00.
Kontaktpersoner: Svend Ove Bøhm, tlf. 86 24 62 64
Ib Ørholst, tlf. 27 33 81 21

Støtte på tværs
For unge mellem 14 og 20 år, med behov for særlig støtte.
Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 22 18

Tusindfryd, lektiehjælp
Frivillig lektiehjælpsgruppe, tilbyder lektiehjælp og samtaletræning.
Lokaler på Gudrunsvej 78 (biblioteket). tirsdag og onsdag klokken
15.30-17.00, torsdag klokken 16.30-18.00 Kontakt:
Anne-Dorthe Lilledal, tlf. 86 25 72 64, eller Rie Bihlet, tlf. 86 19 26 04

Århus Ungdomsforening - Lottesvej 12, kld.
Kontaktperson: Halit Balikci, Bentesvej7, 3. th., tlf. 86 25 51 68.
Hverdage kl. 17.00-21.00, Lørdag og søndag kl. 14.00-21.00.

SPORT
Fodboldklubben ACFC v/ KiG
Dortesvej 47. - Kontaktperson: Afif tlf. 86 25 09 64

Anatolsk Sportsklub
Fodbold på banen ved Engdalskolen.Træning hver tirsdag og torsdag
kl. 19.00-21.00. Kontaktperson: Ismet Simsek.
Henvendelse: Anatolsk Kulturforening, tlf. 86 25 38 98

Brabrand Bokseklub
Gellerupbadet, Dortesvej 43.  Formand: Jan Thielemann tlf.: 28494475

Brabrand IF - Engdalsvej 86-88. tlf. 86 26 10 88.
Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00.
Forretningsudvalg: Niels Jacob Sennels, tlf. 86 26 12 21
Basketball, badminton, håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, bordten-
nis, petanque, svømning.

Brabrand Skytteforening
Gjellerupskolen. Kontaktperson: Allan Paquet, tlf. 86 26 19 00

Underhuset Dart
Underhuset, Ingasvej 66 – torsdag kl. 19.00-22.00.

F.C. Kammeraterne
Tovshøjskolens fodboldbaner. Klub: Bag Tovshøjskolen. tlf. 86 25 03 67
Formand: Per Secher, Annettevej 28, tlf. 86 25 08 94
Træning: ring og hør.

Gellerupbadet - Dortesvej 43, tlf. 86 25 69 01
Morgensvømning mandag-torsdag kl. 07-09
Pensionistsvømning mandag og onsdag kl. 09-11
Mor og barn-svømning mandag-onsdag kl. 10-12, torsdag 09-11
Offentlig svømning mandag-torsdag 14-19, fredag 14-18
Familiesvømning lørdag og søndag 10-16
Kvindesvømning onsdag 19.00-21.00

Gellerup Billard Club
Gudrunsvej 78, under biblioteket, tlf. 86 25 17 07
Hverdage 13.00-23.00, lørdag 11.00-17.00, søndag 13.00-17.00
Formand: Berit Holm, e-post: gbc@mail1.stofanet.dk -
www.gellerupbillard.dk

Idræt og trivsel
Idræt i dagtimerne, bl.a. på Tovshøjsskolen og i Brabrandhallen
Åben for alle.  Yderligere oplysninger: Idræt og trivsel,
tlf. 86 13 73 99, mandag-tordag kl. 8.30-16.30

IF Bacchus af 1972
Volleyball for voksne m/k, øvede
Onsdag kl. 20.50-22.50 i Nordgårdhallen
Kontaktperson: Anne Birte Jørgensen 86 24 70 72

InterFemina
Kun for kvinder
Kontaktperson: Helle Hansen 40 71 86 75
Gudrunsvej 76, 7. th, 8200  Brabrand

Nordgårdens Idrætsforening
Badminton: Jørn Frydendall tlf. 86 76 19 38
Håndbold: Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17
Svømning: Kenny Jakobsen tlf. 86 18 56 32

Tennisklubben BBT Gellerup
Gudrunsvej 58, kld. kontaktpersoner: 
Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17 - Trieu Van Cao, tlf. 86 25 57 52

ÆLDRE-AKTIVITETER

Gellerup Pensionistklub
Lokalcentret Gellerup, Gudrunsvej 80
Kontaktperson: Svend Erik Sørensen

Holmstrup Pensionistklub
Jernaldervej 277. Tirsdag kl. 14-17
Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf. 86 24 91 09

Lokalcenter Brabrand
Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. Tlf. 89 49 47 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.30

Lokalcentret Gellerup
Gudrunsvej 80, tlf. 86 25 18 33 (lokal 117, 118)
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00
Brugerrådets træffetid: Torsdag kl. 13.00-15.00

Søvangens Pensionistklub
Louisevej 18 – mødetid: Onsdag kl. 14.00-18.00
Kontaktperson: Pierre Peugot, tlf. 86 25 38 25

Drejerklubben
Hyggeligt samvær, hver tirsdag kl 14.00-16.00
Kontaktperson: Ellen Johansen, Hovedgaden 29, 2. lejl. 3,

Underhuset Billard
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag 10.00-12.00. For pensionister og ef-
terlønnere.

HAVEFORENINGER
Haveforeningen Grønærten Dortesvej 13, kld, tv.
Formand: Vagn Schmidt, tlf. 86 25 37 86
Kasserer: Gerda Jensen, tlf. 86 25 51 53

Holmstrup Haver
Kontaktperson: Mette Geert Jørgensen, Jernaldervej 245, lejl. 7
tlf. 86 24 25 62

Haveforeningen Mariehønen 
Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf. 86 25 28 08

Haveforeningen Persillerækken
Kontaktperson: Poul Erik Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84

TEATER – FILM – CIRKUS
Cirkus Tværs
Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 87 80, fax. 86 25 84 50
Kontaktperson: Joop Poelman. Cirkus med børn fra området Optræder
både i Danmark og i udlandet

Gellerup Scenen
Teaterforestillinger og kulturelle arrangementer.
Teaterskolen for Unge i Århus; undervisning i skuespiltekning, tea-
ter, drama, sang og dans.
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 03 66.
Hverdage 12.00 - 16.00. 
www.gellerupscenen.dk • e-post: post@gellerupscenen.dk 

Fritidsforeningens filmudvalg
Underhuset, Ingasvej 66.
Viser film gratis for børn hver anden uge i vinterhalvåret, hver an-
den fredag kl. 19.00. Kontakt: John Norh, tlf. 86 25 98 01

BEBOERAKTIVITETER
Anatolsk Kulturforening
Gudrunsvej 48, kld., postboks 1458, tlf. 86 25 38 98, fax. 86 25 38 46. 
E-mail: anatolsk@forum.dk. Hjemmeside: http://welcome.to/anatolsk
Kontaktperson: Bünyamin Simsek
Hverdag kl. 12.00-18.00. Lørdag og søndag kl. 11.00-17.00.

Arabisk forældreråd
Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19

Brabrand Oplysningsforbund
Den lokale aftenskole, arrangerer alle former for kursus
Janesvej 29, kld. th., tlf. 86 25 75 00
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00
Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84

Capella Astronomiklub
Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B Tlf. 86 24 06 14

Dansk-Iransk kulturforening
City Vest. Postbox 1114
Kontaktperson: Nouri Balahang, tlf. 86 24 66 24

Den Arabiske-Danske forening
Kontaktperson: Faten Hacem Laz, Gudrunsvej 68, 7. th.

Den Arabiske kulturforening
Klosterport 2 A, 8000 Århus C, tlf. 86 20 19 72 v/Radwan Mansour

Den Irakiske klub
Kontaktperson: Muna Aisa, Gudrunsvej 64, 1.

Folkeinformation - Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 57 80.
Åben alle dage fra kl. 9.00-14.00, torsdag 9.00-17.00.
Rådgivning og tolkebistand til somaliere, arabere og tyrkere.

Genbrugsen Holmstrup
Modtager brugt tøj, reparationsmuligheder.Kun for beboere i Holmstrup
Åben tirsdag 18.30-19.30 og søndag 13-14.
Jernaldervej 215, 1., tlf. 86 24 26 98 (Sanne Hemmingsen)

Hasselhøj/Hasselengen aktiviteter:
Kortklubben Hasselbladet
Vi spiller hver mandag aften i fælleshuset med indskrivning kl. 18.
30 spillet starter klokken 19.00
Formand: Per Abild, HE 93, tlf. 86 28 44 30.
Musikklubben Bøfferne
Klubaften: Tirsdag fra kl. 19.00. Nye medlemmer ses og høres gerne!
I fælleshuset. Kontakt: Kaj Karstensen, HH  47, tlf. 86 28 96 80.

KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER



Petanqueklubben Hasselgrisen
Der spilles på banerne hver onsdag fra klokken 18.30. Lørdag fra
klokken 12.00 og søndag fra klokken 11.00. Alle er velkomne. 
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70
Klub 97
Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag
fra kl. 13 til 17 i Fælleshuse. Første mandag i måneden banko.
Formand Orla Jensen  HE, 22  tlf. 86 28 00 50
Hyggestuen
Arrangerer fællesspisning i huset. Medlemskab 10 kroner.
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.
Loppen
Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9.
Åbningstid torsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Kontaktperson: 
Tove Christensen, tlf. 86 28 01 31 for afhentning af effekter.
Bankoklubben Fælleshuset’s Venner’s
Hver onsdag - dørene åbnes klokken 17.00. Kvarterbanko fra klokken
17.30. Nærmere oplysninger: Henning Øgendahl, tlf. 23 80 18 04.
Festforeningen:
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70

Holmstrup aktiviteter:
Auto Klub
Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler
Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf. 86 24 13 34
Holmstrup Beboerforeningen
Jernaldevej 215, 1., tlf. 86 24 58 28
Holmstrup Dyreklub 
Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf. 86 24 53 43
Holmstrup Hønse og Biavlerforening 
Jernaldervej 267 C, tv. 3823
Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf. 86 24 41 31
Holmstrup Marks Cykelværksted
Tirsdag kl. 19-21 på Jernaldervej 245
Holmstrup – Værestedet
Jernaldervej 245, 1, tlf. 86 24 82 89
Åbent onsdage kl. 15-21. Mad klokken 18. Ingen tilmelding

Haandbryggerlauget af 1970
Tousgården, Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 19 00
Laugsaften: tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.30
Kontaktperson: Mariette Brügge, tlf: 86454443

IDFAD – Indvandrer-Dansk forening for Anti-diskrimination
Dortesvej 31, kld. tv. Postbox 1417
Mandag, onsdag og torsdag fra 13-14, torsdag 16-19
Tlf. 86 25 19 28, 

International Kvindeforening
Gudrunsvej 3, postboks 1484, tlf. 86 25 45 22
Forkvinde: Özcan Erbillur
Kontaktperson: Lussin Canakci, tlf. 86 25 08 98
Åben lørdag kl. 13.00-17.00

Irakisk Forening
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B
Mødes tirsdag og fredag kl. 19.00-24.00
Kontaktperson: Hussein Ali, tlf. 40 86 66 19

Keramikklubben Toveshøj
Janesvej 1, kld. Klubaften mandag kl. 14.00 - 18.00

Klub Søvangen Brabrand - 
Louisevej 30, tlf. 86 25 23 81
Nøgleklub med flere aktiviteter 9.00-24.00
Kontaktperson: Villy Jensen, tlf. 86 25 39 81

Læsehesten Holmstrup Mark
Lokalet over Brugsen v. siden af Genbrugsen. Åben onsdag kl. 18.00-
19.45 (juni, juli og august 18.31-19.33)
Kontaktpersoner: Lars Eg, tlf. 86 24 51 61, Rudolf Bay Jensen,
tlf. 86 24 43 80, Svend Erik Andersen, tlf. 20 78 42 61

Lørdagsklubben
Beboerhuset Tousgårdsladen. 1 og 3 lørdag klokken 13.00.
Ole Pedersen, formand, Janesvej 31
Bente Christiansen, næstforman, Edwin Rahrsvej 10
Kirsten Eberhard, kasserer/sekretær, Østermøllevej 9A, 8380 Trige
Karen Margrethe Pedersen, Janesvej 31
Marianne Nielsen, Byvænget 7 Stautrup, 8260 Viby

M’IT Markens Informationsteknologi.
Stenaldervej 77. Tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08
E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
Lise Ledet og Esben Trige med flere. Et tilbud til beboerne på
Holmstrup Mark. For børn/unge. Lektiehjælp og aktiviteter. Surfing
med videre. Samt tilbud om undervisning for alle aldersgrupper.

Somaliere i Gellerup
Kontaktperson: Khalid M. Ali, Dortesvej 7, 2. tv.

Multikulturel Forening
Fælleshuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A, tlf. 86 25 18 96
Kontakt: Rabih Azad-Ahmad, tlf. 40 50 76 59
Multikulturel Café: mandag-lørdag klokken 17.30-22.
Børneklubben Regnbuen
Aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år. Mandag-lørdag kl. 14-17.30
Østens Hus: Ældre værested. mandag-lørdag klokken 17.00-22.00

Somalisk kvindeforening
Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st.

Turkmenske Kulturforening i Århus
Bentesvej 45, kld. Kontaktperson: Ibrahim Saleh, Dortesvej 25, 3. th.

Vietnamesisk Forening i DK.
Kontaktperson: Dung Qouc Tran, Dortesvej 33, 1. th.

Vinklubben »Skovlauget«
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag kl. 19.00-22.00
Kontakt: Oldermand Peder Bach Poulsen, tlf. 86 25 34 17

BEBOERHUSE OG LIGNENDE

Beboerhuset Laden - Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 91 58
Kontortider: mandag og onsdag kl. 10.00-14.00

Torsdag kl. 14.00-19.00
Telefontid: alle dage kl. 12.00-14.00

torsdag kl. 17.00-19.00

Ladens folkekøkken - Folkekøkken. Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage mellem kl. 17.00 og 18.00
Tilmelding senest samme dag kl. 12.00

Fælleshuset Yggdrasil 
Dortesvej 35A, v. Den røde Plads, tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08 (lokale), 86 24 62 28 (kontor)
E-mail: afdelingtolv@mail.stofanet.dk

Underhuset
Ingasvej 66. Torsdag kl. 19.00-22.00, søndag kl. 10.00-12.00
Formand: Keld Jensen, Tlf. 86 25 10 84

BEBOERBLADE

Hassel - nyt
Willy Werell, Hasselengen 30, tlf. 86 27 82 96
e-mal: werell@stofanet.dk
Ole Ryolf, Baunevej 42, tlf. 86 28 93 60
email: oleryolf@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hasselnyt.webbyen.dk

Mjølner
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
kontaktperson: Esben Trige, tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08

Skræppebladet
Redaktion tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk
Sebastian Adorján Dyhr (ansvh), Jettesvej 3, 2. th., tlf. 86 25 10 50
Peter Kjellerup Hansen, Louisevej 26, 3. tv., tlf. 86 25 09 58
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 86 25 97 17
Bo Sigismund, Hasseltoften 54, tlf. 87 38 17 57
Birthe Graff, Anettevej 10, 1. tv, tlf. 86 25 20 35
Jens Skriver, Jernaldervej 219 A, 4., tlf. 86 24 54 19
Svend Aage Hansen, Hasselengen 28 B, tlf. 86 28 16 13
Bent Jensen, Sonnesgade 14 st. lejl 15, tlf. 86 98 05 96
Hans Nicolajsen, Skovhøj 251, tlf. 86 16 79 03

Fotograf:
Hans Grundsøe, Tornhøjvej 122, tlf. 86 28 28 98
Tegner:
Lone C. Platz, H.C.Andersensvej 14, 8560 Kolind. tlf. 86 39 29 36
Layout:
Jesper Krogh, Frederiks Allé 141, tlf. 21 25 84 18
Internet:
Søren Krogh, Hans Brogesvej 7 B, tlf. 86 26 27 10

ANDET

Basen - Edw. Rahrsvej 52, tlf. 86 26 21 00. 
Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer
dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i
et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os ano-
nymt.

Brabrand Fællesråd
Har til formål, at koordinere initiativer i Brabrandområdet
Kontaktperson: Max Gaarsted, tlf. 86 25 85 45

Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv
Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, Åben hver lørdag kl. 11-13
Telefon i åbningstiden: 8746 0615
Kontaktperson: Børge Nielsen, tlf. 8626 0949

Det Kulturelle Tværfaglige Samarbejde
Janesvej 29, kld. th. Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84.
Samarbejdsorgan mellem kommunale og statslige organer, Brabrand
Boligforening og enkelte beboeraktiviteter.

FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse:
Lotte Nielsen (formand), Karensvej 3, 1. tv, tlf. 86 25 30 02
Børge Larsen, Årslev Møllevej 55, 1, tlf. 86 26 24 32
Tove Carlsen, Hasselengen 3, tlf. 86 28 08 76
Peter Kjellerup, Louisevej 26, 3. 2., tlf. 86 25 09 58
Jens Skriver, Gudrunsvej 18, 7. mf., tlf. 86 25 94 19
Karen Michaelsen, Hans Brogesvej 15, 1.
Karen Leth, Næshøjvej 40, 8462 Harlev
Palle Fahlberg, Gudrunsvej 72, 5. th., tlf. 86 26 17 14
Abdulasis H. Ishak, Bentesvej 25, 3
Lars Zimmer, Stenaldervej 205, 1. 5
Søren Løkkegaard, Janesvej 9, 1. 1., tlf. 86 25 67 34
Mette S. Thomsen, Bronzealdervænget 10, st. 10, tlf 86 24 64 70
Knud Holt, Sonnesgade 14, 4. 8, tlf. 86 19 73 11
Eva Borgholm, Skovhøj 253

Fritidsforeningen
Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf. 86 24 73 53
Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf. 86 25 70 56
Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf. 27 11 95 60
Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf. 86 82 47 75
Britt Pohl, Jernaldervej 271 B, 1. tv.
Svend E. Sørensen, Jettesvej 21, 2. th.
Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf 28 57 65 15
Træffetid mandag til fredag mellem 17.00-18.00
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden
Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld.

Gellerup Bibliotek - Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 11 77
Mandag, onsdag, fredag 10.00-17.00. Torsdag 12.00-19.00. 
Lørdag 9.30-14.00

Gellerup Fællesråd
Har til formål at koordinere initiativer i Gellerupområdet
Kontaktperson: Ingrid Jensen tlf.: 86 25 36 01

Gellerupparkens Retshjælp
Gratis juridisk og social rådgivning, Dortesvej 1, st. th., tlf. 86 25 71 35
Mandag og onsdag 10.00-14.00 og 15.30-18.00, torsdag 10.00-14.00

Grøn Guide i Gellerup
Gode råd om miljø. Vagn Eriksen, Louisevej 40
Tlf. 20 95 77 44 eller 86 25 77 44 E-mail:
groen.gellerup@get2net.dk

Kældershoppen - Janesvej 43
tlf. 86 25 95 69

Livsværkstederne
City Vest (ovenpå Føtex), Gudrunsvej 7, Postboks 1522
8220 Brabrand, tlf. 86 25 95 99

Naboskaberne
Jettesvej 1, st. th. (Gellerupparken, Skovgårdsparken og Toveshøj)
Lise Ledet og Lene Drøjdal, tlf. 86 25 10 16, fax 86 25 91 89
E-post: naboskaberne@mail1.stofanet.dk
Kontortid: mandag 11-15, tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-15,
fredag 10-14 eller efter aftale.

Natursamarbejdet
Samarbejdsprojekt om naturen mellem tre generationer
Gellerupvej 111, Naturcentret Sølyst, tlf. 86 25 68 60

Nærpolitiet
City Vest, Gudrunsvej 7, tlf. 86 25 14 48
Man. - Fre.  kl. 12.00 - 14.00, tors.  desuden kl. 16.00 - 17.30
E-post: aarhus-brabrand@politi.dk

Sundhedshuset - Gudrunsvej 78 (Gellerup Bibliotek). 
Hver dag 8.00-15.00.  Tlf: 89402209



Hans Broges Parken afd. 1
Hans Broges Vej 11-29 og Udsigten, 8220 Brabrand
Varmemester i Hans Broges Parken
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64
Afdelingsbestyrelsen i Hans Broges Parken
Berit Bramm (formand), Udsigten 76, tlf. 86 26 16 58
Asger Frederiksen (næstformand), Hans Brogesvej 4, st. tv.,
tlf. 86 26 26 17
Gunhild Weisbjerg, Udsigten 17, tlf. 86 26 00 56
Jens Stefansen, Hans Brogesvej 23, 2. tv.
Torben Petersen, Hans Brogesvej 23, 1. tv.
Mødedag 2. onsdag i måneden.

Søvangen afd. 2
Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og
Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand
Varmemester i Søvangen
Arne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen
Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf. 86 25 39 19
Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf. 86 25 36 71
Poul Petersen, Birgittevej 35, tlf. 86 25 24 05
Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf. 86 25 85 10
Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf. 86 25 67 38
Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf. 86 25 36 65
Karen Margrethe Frederiksen, Louisevej 32, 2. th., tlf. 86 25 82 44
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl. 18.30, Louisevej 18

Skovgårdsparken afd. 3
Sigridsvej, Ingasvej, Karensvej og Astridsvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Skovgårdsparken
Kent Hansen, Ingasvej 66, tlf. 86 25 26 16,
Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken
Conny Jepsen (formand), Karensvej 29, st. tv., tlf. 86 25 76 80
Jan Viborg (næstform), Karensvej 46, tlf. 86 25 87 79
Vagn Eriksen, Karensvej 39, tlf. 86 25 05 50
Mette Hansen, Sigridsvej 47, 1. th., tlf. 86 25 39 46
Petra Hall, Karensvej 46, tlf. 86 25 87 79
Anton Jakobsen Skjernaa, Karensvej 6, tlf. 40 93 69 35
Sanne Mejer, Karensevej 64, tlf. 86 75 58 94
Afdelingsbestyrelsens mødelokale har tlf. 86 25 45 88
Mødedag 2. tirsdag i måneden.

Gellerupparken afd. 4
Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og 
Bentesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Gellerupparken
Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej: 
Robert Sørensen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
privat tlf. 86 94 18 58
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Ingrid Jensen (formand), Gudrunsvej 16, tlf. 86 25 36 01
Michael Hertel, Gudrunsvej 70, 1. tv.
Michael Horn, Bentesvej 51, 3. th.
Ahmad Ali El-Ahmad, Bentesvej 3, 3. th.
Ali Nabil Taha, Bentesvej 25, 3. th., tlf. 86 25 76 57
Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf. 86 25 60 53
Nezar Ajjawi, Gudrunsvej 42, 4. tv., tlf. 40 52 24 96
Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22 08
Samir Abou-Hussain, Gudrunsvej 2, 4. th., tlf. 86 25 35 19
Nayef Mousa-Fa, Jettesvej 21, 1. th.
Khaled El Moussa, Jettesvej 13, 2. th.
Khalid Darwich, Gudrunsvej 38, 3.tv, tlf. 86 25 45 65
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 40 71 86 75
Imad Yassine, Jettesvej 11, 1. tv, tlf. 40 51 72 37
Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv.
Mødedage: 1. og 3. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl. 18.30.
Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl. 19.00. 

Toveshøj afd. 5
Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Toveshøj og kollegiet
Finn Poulsen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 86 25 94 00,
privat tlf. 86 33 91 95
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj
Søren Løkkegaard (formand), Janesvej 9, 1. lejl. 1,
tlf. 86 25 67 34
Ibrahim Abou-Chaka, Lenesvej 5, 2. th.
Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf.
Chico Moreau Eriksen, Janesvej 17, 2. th.
Suleiman Jomaa, Janesvej 1, lejl. 4

Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv.
Mødedage: den 4 mandag i måneden kl. 20.00 i 
mødelokalet Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf. 86 75 55 15
E-mail: toveshoej@sol.dk

Holmstrup afd. 6
Jernaldervej 215-277, 8210 Århus N
Varmemester i Holmstrup
Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf. 86 24 28 97,
privat tlf. 86 24 22 47
Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup
Niels Jensen, Jernaldervej 225 B, tlf. 86 24 60 02
Jan W. Petersen, jernaldervej 275 B, 1. th.
Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, 2. th.
Rita Flintholm, Jernaldervej 235 A, st. th.
Edvin Juhl, Jernaldervej 241 A, 1. tv.
Simon Holse, Jernaldervej 275, st. tv.
Merete Blicher, Jernaldervej 245, 3.
Afdelingsbestyrelsens adresse: Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15
Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj
Erik L. Andersen (formand), Hasselhøj 197, tlf. 86 28 90 72
Kirsten Larsen, Hasselhøj 35, tlf. 86 28 77 73
Kim Skov Nielsen, Hasselengen 46, tlf. 28 93 73 43
René Jensen, Hasselengen 95 A, tlf. 28 61 97 98
Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf. 86 28 55 72
Johanne Munkholm, Hasselengen 87, tlf. 86 28 46 48

Drejergården afd. 8
Brabrand Hovedgade, 8220 Brabrand
Varmemester i Drejergården
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64

Rødlundparken afd. 10
Rødlundvej 8, 8462 Harlev
Varmemester i Rødlundparken
Jan Erik Sørensen, Rødlundvej 152, tlf. 86 94 20 05
Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken
Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf. 86 94 11 80
Birgit Poulsen, Rødlundvej 154, tlf. 86 94 25 32
Frantz Olesen, Rødlundvej 162, tlf. 86 94 22 08
Lene Debois Gjørup, Rødlundvej 60 A, tlf. 86 94 15 17
Anne Olesen, Rødlundvej 162, tf. 86 94 22 08
Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf. 86 94 17 70

Odinsgård afd. 11
Stenaldervej 195-209, 8220 Brabrand
Varmemester i Odinsgård
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Ole Pedersen (formand), Stenaldervej 205, 1. 1
Lars Zimmer, Stenaldervej 205, 1. 5
Jeppe Frederiksen, Stenaldervej 203, 1. 5.
Kurt M. Nielsen, Stenaldervej 205, 2. 2.
Mødedag 2. onsdag i måneden klokken 19.00 i Valhalla.

Thorsbjerg afd. 12
Stenaldervej, 8220 Brabrand 1-193
Varmemester i Thorsbjerg
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Esben Trige (formand), Stenaldervej 63, st., tlf. 86 24 51 67
Kristian Beedholm, Stenaldervej 43, st.
Ulla B. Jellesen, Stenaldervej 5,1. th., tlf. 86 24 42 30
Yildiz Kilic, Stenaldervej 161, 1. th.
Mødedag: sidste torsdag i måneden kl. 18.30 i Stenhytten,
tlf. 86 24 62 28

Borumtoften afd. 14
Borumtoften, 8471 Sabro
Varmemester i Borumtoften
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
Kontaktperson
Kim Mørch, Borumtoften 10, tlf. 40 85 78 11

Mølleparken afd. 16
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand
Varmemester i Voldbæk Have
Anne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Voldbæk Have
Grete Dynnes Hansen (formand), Årslev Møllevej 21, st.,
tlf. 86 26 25 51
Edith Jespersen (næstformand), Årslev Møllevej 73,1.
tlf. 86 26 57 50
Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st.

Højriisparken afd. 17
Truevej 2-46
Varmemester i Højriisparken
Arne Østergaard Nielsen tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Højriisparken
Preben F. Jensen (formand), Truevej 14, 2.
Henny Frederiksen, Truevej 36
Gjert Sørensen, Truevej 6, st.

Lyngby afd. 18
Lyngbygaardsvej 37A-37D
Varmemester i Lyngby
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
Kontaktperson:
Torsten Petersen, Lyngbygaardsvej 37 B, tlf. 86 26 48 36

Bronzealdervænget afd. 19
Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V
Varmemester
Søren Hammel, tlf. 86 24 99 90. Bronzealdervænget 14. 
Privat: 86 24 25 42
Afdelingsbestyrelsen
Jeppe Lund (formand), Bronzealdervænget 10, 1. 2, 
tlf. 26 17 70 13
Jørgen Lund, Bronzealdervænget 18, 1. 8, tlf. 40 94 50 27
Mette Thomsen, Bronzealdervænget 10, st. 10, tlf. 86 24 64 70
Uffe Møgelbjerg Jensen, Bronzealdervænget 12, 1. 2., 
tlf. 25 48 80 71
Mette Brandt, Bronzealdervænget 10, st. 8, tlf. 86 24 97 96

Hasselager afd. 21
Baunevej, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselager
Ole Juul, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselager
Ole Ryolf (formand), Baunevej 42, tlf. 86 28 93 60
e-mail: oleryolf@stofanet.dk
Lars Pedersen, Baunevej 56
Allan Lund Nielsen, Baunevej 56

Sonnesgade afd. 22
Sonnesgade 14, 8000 Århus C
Varmemester i Sonnesgade
Jørgen Glavind, tlf. 86 19 78 85
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade
Flemming Andersen (formand), Sonnesgade 14, 4. 1, 
tlf. 86 28 35 27
Hans Esmann Eriksen, Sonnesgade 14, 2. 3
Gert Brügge, Sonnesgade 14, 3. 20
Bent Lund, Sonnesgade 14, 3. 8.
Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, 3. 15
Hanne Grunnet, Sonnesgade 14, st. 7

Skovhøj afd. 23
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Ole Sprogøe (formand), Skovhøj 213, tlf. 86 28 03 17
Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.

Ikke bolighavende medlemmer
Hans Henrik Bech, Engdalsvej 69 A, 1. mf.
Klaus Bech, Spobjergvej 54
Joan Berg, Edithvej 22

Træffetider for varmemestrene i afdeling 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 21: Mandag, tirsdag onsdag, fredag kl. 8.00-9.00. Torsdag kl. 16.00-17.30
Træffetider for varmemestrene i afdeling 4, 5 og kollegiet: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-14.00. Torsdag kl. 10.00-18.00. Fredag kl. 10.00-13.00

Træffetider for Beboerservice i afdeling 14 og 18: Mandag, tirsdag onsdag kl. 9.30-14.30. Torsdag kl. 9.30-18.00. Fredag kl. 9.30-12.00

AFDELINGSBESTYRELSERNE I BRABRAND BOLIGFORENING
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INDVANDRERE BOR ALMENT
Etnicitet afspejles i valg af boligtype

Næsten 60 procent af Danmarks
indvandrere fra såkaldt tredje-
lande bor i en almen bolig.

Omvendt er det for danskere. Blandt
dem bor næsten 70 procent i en ejerbo-
lig, mens kun 15 procent bor alment.

Det viser stikprøver, som Statens Byg-
geforskningsinstitut har foretaget. 

Alt tyder på, at udviklingen fortsætter,
så andelen af indvandrere og efterkom-
mere i almene boliger vil stige yderligere
også i de kommende år. 

Forklaringen er blandt andet, at ind-
vandrere og efterkommere er mere ar-
bejdsløse end andre og derfor ikke har
råd til at købe en bolig. Samtidig er det
meget vanskeligt at få en andelsbolig el-
ler at komme ind i en privat udlejnings-

bolig. Til gengæld har det været relativt
nemt at få en almen bolig. 

Det formodes, at en del indvandrere
og flygtninge ønsker at bo i nærheden af
familie og venner og derfor køber hus i
andre områder end danskerne gør. En
del indvandrere har for eksempel købt
egen bolig i Brøndby Strand lige ved si-
den af områdets mange almene boliger.

Kilde: Brikker til et fællesskab, 
udgivet af BL og KL

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

VALG TIL KREDSEN
Brabrand Boligforening har én repræsentant

Mandag d. 7. juni var der valg til
Boligselskabernes 5. kreds, der
dækker boligforeningerne i

Århus Kommune. Fra Brabrand Boligfor-
ening kom bestyrelsesmedlem Morten
Fich med i repræsentantskabet for kred-
sen. Den tidligere formand Ole Maltesen
blev afløst af John Jensen, der er forret-
ningsfører i Højbjerg Andelsboligfor-
ening.

REPRÆSENTANTERNE I 5. KREDS:
John Jensen, 

Højbjerg Andelsboligforening,
formand

Robert W. Thorsen, 
Boligforeningen Vesterbo, 
næstformand

Poul Ankersen, 
Viby Andelsboligforening

Egon Axelsen, 
Aabyhøj Boligforening

Inger Boysen, 
Boligforeningen Solgaarden

Else Christensen, 
Boligselskabet Præstehaven

Chris Cully, 
Boligforeningen Fagbo

Søren Embregts, 
Boligselskabet Århus Omegn

Anne Erichsen, 
Boligforeningen Ringgården

Morten Fich, 
Brabrand Boligforening

Bjarne Hansen, 
Boligforeningen Højbo

Vicky Egholm Jensen, 
Statstjenestemændenes Boligfor-
ening

Robert Skov Kjeldsen, 
Boligforeningen af 1983

Finn H. Nielsen, 
Arbejdernes Andels Boligfor-
ening

Knud Rasmussen, 
Højbjerg Andelsboligforening

Preben Thomsen, 
Boligforeningen af 10. marts
1943

Uffe Vithen, Beder Malling Boligfor-
ening

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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ORIENTERINGSBREV JUNI 2004
Debat på Scandic Hotel, diverse renoveringer, repræsentantskabsmøde, personale og ferielukket

Der var et pænt fremmøde til bo-
ligforeningens værdidebat på
Scandic Hotel i maj, hvor for-

eningsbestyrelsen, afdelingsformænd og
–næstformænd satte ord på værdier for
både beboere, folkevalgte og ansatte.

Hvad har værdi for beboerne, og hvad
er varmemesterens vigtigste opgaver. Det
var blot nogle af spørgsmålene i den mi-
ni-undersøgelse, som deltagerne var med
i på mødet. Undersøgelsens resultater er
nu ved at blive skrevet sammen, og disse
skal danne grundlag for den videre debat
i boligforeningen. Målet er at få igangsat
en løbende debat, der på sigt skal munde
ud i nogle fælles mål. Men inden da skal
værdidebatten være med til at sætte fo-
kus på de forskellige forventninger, man
har som henholdsvis beboer, folkevalgt
og ansat. 

RENOVERING AF VARMEANLÆG I
ODINSGÅRD
Renoveringen af varmeanlægget i Odins-
gård er strandet i Århus Byråd, hvor sag-
en for anden gang skal drøftes i teknisk
udvalg. Årsagen er, at der i byrådet ikke
er enighed om Århus Kommunes bidrag
til finansieringen. Dette sker efter råd-
mand Poul B. Skou´s udmelding om, at
kommunen ikke skal deltage i den så-
kaldte musketer-ordning, men derimod
bør Brabrand Boligforening selv finansie-
re renoveringen med midler fra egenka-
pitalen.

Musketer-ordningen går ud på, at
Brabrand Boligforening, Landsbygge-
fonden, Realkredit Danmark og Århus
Kommune i fællesskab bidrager til finan-
sieringen ved en 1/5-fordeling, hvor LBF
bidrager med 2/5 og de øvrige hver 1/5.
Melder én af parterne fra, falder hele ord-
ningen på gulvet. Det vil sige, at hvis
Århus Kommune siger nej til 425.000 kro-
ner, skal beboerne i de andre afdelinger
betale 2,1 mio. kroner.

Sagen har været behandlet i teknisk
udvalg, hvor Brabrand Boligforening har
haft foretræde og fremlagt følgende ar-
gumenter:

• Brabrand Boligforening bidrager
i forvejen med finansiering til hele den
sociale indsats. Derudover sker køb af
jord til nybyggeri med midler fra bolig-
foreningens egenkapital.

• Odinsgården er et forsøgsbyg-
geri, som Brabrand Boligforening i sin
tid blev bedt om at opføre efter udskriv-
ning af en arkitektkonkurrence. Allerede

dengang var man klar over, at varmean-
lægget ikke var optimalt, og Århus Kom-
mune gav udtryk for, at det var et ansvar,
de også ville være med til at påtage sig.

Odinsgårdens renovering blev 2. be-
handlet i byrådet onsdag d. 26. maj, hvor
sagen igen blev sendt til fornyet behand-
ling i teknisk udvalg. Debatten går på det
principielle i, at Århus Kommune delta-
ger i 5-dels-ordningen. Brabrand Bolig-
forening har bedt om foretræde for ud-
valget. 

RENOVERING I AFD. 7 HASSELHØJ
Beboerne i Hasselhøj har på to beboer-
møder drøftet renoveringen i Hasselhøj,
hvor husene er plaget af manglende sta-
bilitet. På det seneste beboermøde blev
sagen sendt til urafstemning, hvor et fler-
tal stemte nej til projektet. 

Dette resultat har været forelagt Tilsy-
net ved Århus Kommune, som har vur-
deret sagen. 

Den 2. juni har boligforeningen mod-
taget brev fra Tilsynet, som meddeler et
påbud om straks at iværksætte nødven-
dige foranstaltninger til etablering af til-
strækkelig stabilitet i bygningerne.

Beboerne i Hasselhøj har bedt admini-
strationen undersøge mulighederne for
at udføre arbejdet udefra og de hermed
forbundne omkostninger, og disse und-
ersøgelser er nu i gang, hvorefter de vil
blive forelagt på et beboermøde efter
sommerferien.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ophævelse af lejemål var det store debat-
emne til årets ordinære repræsentant-
skabsmøde, der også fik deltagelse af
pressen, der med stor bevågenhed har
fulgt sagen. Bestyrelsen fik af repræsen-
tantskabet opbakning til den konsekven-
te linie, der har resulteret i, at familier til
tre unge, der har tilstået 25 grove over-
fald i Gellerupparken, nu kan risikere
ophævelse af lejemålet. Dog var der
synspunkter fremme om hvorvidt det er
rimeligt at straffe kollektivt, underforstået
om man kan tillade sig at opsige en fa-
milie, fordi et familiemedlem overtræder
reglerne for opførsel i boligområdet. Det
er bestyrelsens klare holdning, at lejelo-
vens regler skal overholdes, og at bebo-
erne skal overholde de ordensregler, der
er en del af den lejekontrakt, man som
beboer skriver under på. 

På repræsentantskabsmødet blev Mor-
ten Fich, René Skau Björnsson og Søren
Løkkegaard genvalgt til foreningsbesty-
relsen.

PERSONALE
Ronnie Møller Andersen er d. 1. juni an-
sat i bogholderiet med blandt andet ener-
gi som arbejdsområde. 

Henrik Høg Thomsen starter d. 15. ju-
ni som gårdmand i Gellerupparken.

Savas Akinci er d. 1. juni ansat som
gårdmand i Gellerupparken.

Afdelingssekretær Merete Poulsen fyld-
er d. 5. august 50 år.

FERIELUKKET
Administrationen har ferielukket fra man-
dag d. 12. juli til og med fredag d. 23. ju-
li.

God sommer
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BYGGER NY BYDEL I TRANBJERG
Brabrand Boligforening bygger sammen med to andre bolgforeninger

Med option på et 10 ha stort are-
al i det sydlige Tranbjerg har
Brabrand Boligforening sam-

men med Åbyhøj Boligforening og Bo-
ligforeningen Solgården fået muligheden
for at opføre en ny bydel med cirka. 300
boliger. 

En optionsaftale indeholder det sam-
me som en slutseddel ved køb af en
grund. Fordelen ved optionen er, at man
til enhver tid kan udtræde af aftalen. Der
betales et beløb hver måned for aftalen.
Beslutter man sig for at købe, bliver de
betalte beløb en del af købesummen.

På arealet i Tranbjerg vil der med årene
kunne opføres cirka 300 boliger, som
kommer til at bestå af blandede ejerfor-
mer: parcelhuse, andelsboliger, almene
udlejningsboliger og seniorboligfælles-
skaber. 

Lokalplanen for området forventes
vedtaget i Århus Byråd i begyndelsen af
2005. Derefter kan byggeriet gå i gang. I
alt har de tre boligforeninger fået kvote
til at opføre 150 boliger i området over 3
år: 50 boliger i 2005, 50 i 2007 og 50 i
2008.

Den 1. april var der møde mellem de
tre bestyrelser for de tre boligforeninger,
og der blev her nedsat et byggeudvalg
med to repræsentanter fra hver boligfor-
ening. 

Fordeling af ejerskab og betaling bli-
ver:

Boligforeningen Solgaarden: 1
Aabyhøj Boligforening: 4
Brabrand Boligforening: 5

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

VENTELISTEN FALDER
Så mange står i kø til bolig i de enkelte afdelinger

Ventelisten til en bolig i Brabrand
Boligforening har det seneste år
været meget faldende. Statistik fra

udlejningen viser, at der ikke er den sam-
me efterspørgsel som tidligere år, og i
visse afdelinger er der direkte mangel på
ansøgere. Det gælder Odinsgård, Ingas-
vej i Skovgårdsparken samt Gellerup-
parken. Derudover har der ved boligfor-
eningens nybyggerier i afd. 23 Skovhøj
og afd. 22 Sonnesgade været lejeledig-
hed med tomgangstab til følge.

De faldende ventelister er dog gælden-
de for hele landet. Flere boligforeninger
melder om træg udlejning især ved ny-
byggeri. 

I seniorboligerne i Sonnesgade er der
fortsat ikke tilstrækkeligt med ansøgere
inden for målgruppen. Der er lejet en-
kelte boliger ud til unge på tidsbegræn-
sede lejekontrakter for to år. Det forven-
tes dog, at der for denne afdeling stille

og roligt vil blive bygget en venteliste op
for målgruppen.

I afd. 23 Skovhøj har der været et stort
tomgangstab, da det viste sig, at der ind-
en for målgruppen, seniorer, ikke var
den fornødne efterspørgsel. Konceptet
blev ændret, og herefter var boligerne le-
jet ud. 

Erfaringerne fra afd. 23 gjorde, at et til-
svarende koncept for de 130 boliger i
afd. 24 Skovhøj hurtigt blev ændret til al-
mindelige familieboliger, hvilket har
medført, at byggeriet har været fuldt ud-
lejet fra start.

VENTELISTEN 2004
Hans Brogesparken: 369
Søvangen: 570
Skovgårdsparken: 247
Gellerupparken: 249
Toveshøj: 211
Holmstrup: 365
Hasselhøj: 342
Drejergården: 65

Rødlundparken: 173
Odinsgård: 99
Thorsbjerg: 251
Borumtoften: 31
Hasselengen: 244
Mølleparken: 44
Højriisparken: 87
Lyngby: 65
Baunevej: 195
Sonnesgade: 16
Afd. 23 Skovhøj: 28
Afd. 24 Skovhøj: 81

Ansøgere på venteliste til almene boli-
ger pr. 1. marts 2004

Kilde: Brabrand Boligforenings beret-
ning 2003. Kan ses på hjemmesiden:

www.brabrand-bolig.dk

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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GELLERUP GÅR IT-VEJEN
Beboerne sagde ja til at bruge 200.000 kroner på en forundersøgelse om billig telefoni og internet

Afdelingsbestyrelsen i Gellerup-
parken havde på kanten af
sommerferien indkaldt til ek-

straordinært beboermøde om billig tele-
foni og internetforbindelse. På trods af
fodbold på tv dukkede der 30 beboere
op for at høre nærmere om planerne
med den nye teknologi.

Siden det seneste beboermøde i sep-
tember sidste år har afdelingsbestyrelsens
IT-udvalg arbejdet med at finde ud af,
hvordan beboerne kan få bedre og billig-
ere telefoni, forklarede Khaled Darwich
fra talerstolen.

»Og vi har fundet ud af, at det er risi-
kabelt, hvis vi selv skal til at finde ud af,
hvordan det skal gøres. Derfor har vi haft
kontakt med et par rådgivningsfirma,
som hver især er kommet med tilbud på,
hvad de kan lave af forundersøgelserne
for os,« sagde Khaled Darwich og tilføje-
de, at når forundersøgelserne er lavet, vil
beboerne formentlig allerede på det
kommende ordinære beboermøde til
september blive præsenteret for resulta-
tet. Her vil der blive oplyst om priser,
huslejestigninger, tidsrammer samt alt det
praktiske.

Valget af rådgiver havde stået mellem
de to kendte rådgivningsfirmaer Cowi og
Niras. Og afdelingsbestyrelsen havde vur-
deret, at Niras var kommet med det bed-
ste tilbud.

Karen Hammer spurgte om mulighed-
en for at udvide tilbudet til også at dæk-
ke andre beboere i lokalområdet, for ek-
sempel Toveshøj og grundejerforeninger-
ne rundt omkring.

Khaled Darwich svarede, at dette er
afdeling 4’s projekt, men at der er mulig-
hed for, at andre afdelinger kan koble
sig på senere. Edwin Juhl fra forenings-
rådets IT-udvalg uddybede: »Man har tid-
ligere udsendt et spørgeskema til alle af-
delingsbestyrlser om interesse for denne
slags IT-løsninger; men kun afdeling IV
viste interesse«.

FREMTIDSSIKRET I FEM ÅR
Den nye løsning vil kunne komme til at
betyde billig telefoni, internetforbindel-
se, eventuelt dørtelefon og muligvis tv-
kanaler. Der vil kunne blive tale om for-
skellige pakker til forskellige priser. Kha-
led Darwich ønskede ikke at komme
med nogle konkrete tal ved mødet; men
det forventes, at betyde en stor besparel-
se for den enkelte beboer.

»Det vi skal have er et fremtidssikret
projekt, og det betyder inden for IT, at
man er sikret fem år frem i tiden,« forkla-
rede Khaled Darwich.

Der vil blive lagt nye kabler ind i lej-
lighederne, og det vil fremover bliver
gratis at ringe sammen inden for Gelle-
rup. Et ekstra lille plus kan være, at man
også kan ringe gratis til andre boligom-
råder, hvis man kender nogen, der har
telefoniløsninger fra samme firma.

110 KRONER PR. LEJEMÅL 
Beboerne fik oplyst, at hvis de kunne gå
ind for afdelingsbestyrelsens forslag, ville
det betyde, at Niras forhåbentlig til sep-
tember kommer med resultatet af deres
store forundersøgelse. Og her vil bebo-

erne blive oplyst om, hvad det kommer
til at koste i huslejestigninger, hvis de
vælger at gå videre med forslaget.

Hvis det foreslåede projektet gennem-
føres indregnes de 200.000 kroner, som
Niras skal have for at lave deres forund-
ersøgelse, i det store regnskab, som fi-
nansieres med lån over 10-15-20 år. 

Men hvis beboerne til september deri-
mod siger nej tak til projektet, så kom-
mer det til at koste 200.000 kroner for
beboerne at have ulejliget Niras. Det be-
tyder en engangsudgift på 110 kroner pr.
lejlighed. 

Fra salen lød en opfordring til, at der
inden efterårets beboermøde udsendes
en grundig skriftlig orientering om pro-
jektet, så beboerne kan møde velforbe-
redte op til mødet til den tid.

Flere ønskede at få at vide, hvornår det
nye system vil kunne være en realitet.
Og uden at love for meget turde Khaled
Darwich godt skyde på, at det vil kunne
tage 1-11⁄2 år inden alle er med på telefo-
niløsningen, mens de heldige måske al-
lerede ville kunne være koblet på i løbet
af de første par måneder efter igangsæt-
telse af det endelige projekt.

Afdelingsbestyrelsen ønske om at bru-
ge 200.000 kroner på en forundersøgelse
blev vedtaget enstemmigt af de 30 frem-
mødte beboere.

Af Helle Hansen 
& Sebastian Adorján Dyhr

Sommerfest i Gellerup
I forbindelse med Gellerup Kulturuge inviterer afdelingsbestyrelsen
beboerne i Gellerupparken til sommerfest 

Søndag den 22. august klokken 14-17
På boldbanen og festpladsen

Der vil blive arrangeret forskellige lege for børn og voksne, 
og afdelingsbestyrelsen sælger billig grillmad og sodavand.

4 - GELLERUPPARKEN
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KNALLERTER VÆK 
FRA STIERNE I GELLERUP

Skiltning skal oplyse, hvor der ikke må køres på knallert

Gelleruppparkens afdelingsbesty-
relse går nu til kamp mod de
larmende knallerter, der i høj

fart drøner op og ned ad stierne i Gelle-
rup. I første omgang vil afdelingsbesty-
relsen ved hjælp af skiltning gøre op-
mærksom på, hvor det ikke tilladt at køre
på knallert.

»De larmende knallerter er nok et af
de største problemer, vi oplever i vores
område. Og vi vil have de farlige maski-
ner væk fra den kommunale sti, der
løber ned gennem Gellerup«, siger Helle
Hansen fra afdelingsbestyrelsen, som har
taget kontakt til både Århus Politi og
kommunen for at få gjort noget ved pro-
blemet..

»Vi vil starte med at sætte skilte op for
at tydeliggøre for alle, at det slet ikke er
i orden at køre på stien. Knallerten kører
så hurtigt, at det kun er forsvarligt, at de
kører ude på vejen. Vi har været usikre
på, hvorvidt det er lovligt eller ulovligt at
køre på knallert på den kommunale sti.
Men det har nu vist sig, at vi i afdelings-
bestyrelsen kan være med til at bestem-
me, hvis det skal være ulovligt, og det
har vi tænkt os at gøre,« siger Helle Han-
sen og tilføjer, at bestyrelsen godt er klar
over, at det sikkert ikke vil bremse de
knallertbøller, der i dag drøner rundt to-
tre stykker på én knallert og så endda
uden styrhjelm.

»Men der vil gøre det nemmere for
blandt andet politiet at uddele bøder,
hvis det er fastslået, at det er ulovligt at
køre på stierne. Det står der nemlig ikke
noget om i dag,« fortæller Helle Hansen.

»Politiet har jo også allerede sendt bre-
ve rundt til alle i Gellerup om, hvordan
man kører lovligt på knallert iført styrt-
hjelm og med gyldigt kørekort. Og for af-
delingsbestyrelsens side kan vi kun gen-
tage opfordringen til forældrene om, at
de kontrollerer, hvad deres unge laver«,
fortsætter Helle Hansen og fortæller, at
hun og resten af afdelingsbestyrelsen har
en forventning om, at politiet hen over
sommeren vil være med til at lave en in-
tensiv indsats for få bremset knallertkør-
slen på stierne.

»Nu er det ikke sådan, at vi forventer at
stoppe alt knallertkørsel med et par skil-
te; men det er måske en start. Man kan
også forestille sig, at vi skal have opstillet

forskellige cikaner, som vil tvinge bøl-
lerne til at dæmpe farten,« slutter hun af.

Sebastian Adorján Dyhr



GULD OG GRØNNE SKOVE
Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Nej, ikke lige guld har vi på To-
veshøj, men en hel del træer,
og de lindetræer der står lige

uden for folks stuer, generer nogle bebo-
ere så meget at træerne ønskes fældet.
Det er afdelingsbestyrelsen og inspek-
tøren enige i; men træfældning hører vin-
terhalvåret til så man bedes væbne sig
med tålmodighed.

VARME BÆNKE
Et par beboer har også henvendt sig til
afdelingsbestyrelsen og foreslået at der
opstilles flere bænke. Og jo, det ønske er
vi også enige i, men vi ved også at bæn-
ke ikke bliver gamle hos os: drengene el-
sker at ødelægge dem – der ligger faktisk
i dag et par gode bænkebrædder på bål-
pladsen og venter på at blive brændt af.
Alligevel bevilger vi penge til et par bæn-
ke (som for øvrigt ikke er billige).

LEM PÅ SPIL
Brandmyndighederne besigtiger regel-
mæssigt beboerhuset Laden og kontrol-
lerer at alt overholder brandtilsynets reg-
ler. Ved en af de seneste besøg blev det
påbudt at lemmen mellem køkkenet og
caféen skal være lukket når der ikke er
servering. Det synes vi skaber et ubeha-
gelig lukket caférum så vi  barsler med
tanken om at bevilge en særlig lukkeme-
kanisme som i tilfælde af brand lukker
den åbne lem i. En tilsvarende mekanis-
me ville også gavne på døren til køkke-
net som ligeledes skal holdes lukket.

KUGLERNE FREM
Petanquebanen er blevet sat i stand, og
nu må der gøres alvor af at få sat lidt spil
i gang; jeg køber ved snarlig lejlighed et
sæt kugler og udfordrer afdelingsbesty-
relsen og andre der er aktive i beboerde-
mokratiet. En af de forhåbentligt to nye

bænke skal støbes fast ved grusbanen så
de gamle og værkbrudne kan hvile skan-
kerne imellem spillene.

WEEKENDSJOV
Bestyrelsens aktivitetsfolk planlægger en
fest i Laden til afholdelse lørdag den 18.
september – en fest med god mad og en
lejet musíker som det høres udtalt, altså
med tryk på i. Det plejer at være festligt.
En gang i oktober eller november bliver
der arrangeret en tur til Sydslesvig, det vil
sige en bustur til måske Flensborg først
og efter et par timer videre derfra vesto-
ver til en eller anden snoldebiks. Mere
herom i sensommeren. Nu vil jeg ønske
beboerne og vores ansatte en lun som-
mer og god ferie – kør forsigtigt på rej-
serne og vær hensynsfulde.

Søren Løkkegaard

5 - TOVESHØJ
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VANDVITTIG BADEDAG MED GODT HUMØR
27 børn svømmede 1375 banelængder ved Gellerupbadets Venners svøm-langt-marathon

I alt 34,375 kilometer blev der
svømmet, da Gellerupbadets Ven-
ner lørdag den 21. juni holdt den

årlige Svøm-langt-marathon i Gellerup
Badet. 

27 børn og unge sprang på hovedet i
vandet i løbet af dagen og svømmede li-
ge fra otte til 212 banelængder i det 25
meter lange konkurrencebassin.

Ved siden af i det lave træningsbassin
var der dagen igennem masser af børn i
gang med at gennemføre Gellerupbadets
Venners populære lege-vand-bane, hvor
man også kan score point. Stemningen i
hallen var glad, for alle børnene havde li-
ge taget hul på en fortjent lang sommer-
ferie. Og de frivillige i Gellerupbadets
Venner havde en herlig dag i svømme-
hallen sammen med alle børnene.

TRE VINDERE
Traditionen tro blev der kåret tre vindere
i maratonsvømningen. De fik alle over-
rakt en flot pokal og et diplom af for-
manden for Gellerupbadets Venner, Hen-
ning Larsen.

Vinderen i aldergruppen under 12 år
blev 10-årig Omar Kassoun med 111 ba-
nelængder (2.775 meter), mens 12-årige
Ami Hamid vandt aldersgruppen under
15 år. Han svømmede flotte 170 bane-
længder (4.250 meter). 15-årige Raed
Obeid vandt kategorien over 15 år med
212 banelængder eller i alt fem kilometer
og 300 meter.

BADE-LEGE-DAG I KULTURUGEN
Gellerupbadets Venner tager sig nu også
en fortjent sommerferie; men badeven-
nerne er igen i hallen allerede lørdag den
21. august, hvor der bliver holdt »Kultur-
bade-legedag« i forbindelse med Gelle-
rup Kulturuge. 

Skulle der være nogle voksne, der har
lyst til at være med som frivillige hjælpe-
re i svømmehallen denne dag i tidsrum-
mer 10-15, så må man meget gerne kon-
takte enten Helle (4071 8675) eller Hen-
ning (8625 2719) fra Gellerupbadets Ven-
ner.

Efterlysning af voksne frivillige
til Store Legedage i Gellerup

Har du tid og lyst til at være med til at
lave alle tiders sommer for børnene i
Gellerup – så meld dig som frivillig
hjælper ved Store Legedagene i Geller-
up Sol og Sommer. De foregår hver
tirsdag i sommerferien på boldbanen
neden for Kælkebakken og på Gellerup
Festplads.
Der er både brug for voksne til at hol-
de øje med hoppepuden, og nogle til
at være med til ansigtsmaling og andre
lignende opgaver. 
Legedagene starter med, at de voksne
mødes klokken 12 i Klubberne i Gel-
lerup, KiG, Dortesvej 47 – og så starter
aktiviteterne ca. klokken 13 og fortsæt-
ter hele eftermiddagen. Alle der har
lyst til at hjælpe til kan kontakte Klub-
berne i Gellerup 8625 0333.
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INTET ER SÅ DÅRLIGT AT DET
IKKE ER GODT FOR NOGET

Fra grillpølse til mørbrad à l’orange

Fredag den 4 juni havde Hyggestu-
en i afdeling  7 & 15 atter åbent.
Man havde for længe siden plan-

lagt, at man i anledning af den efterfølg-
ende grundlovsdag ville arrangere en
grillaften, og man havde også indkøbt 2
stk. grill til formålet.

Men da planlæggerne fulgte med i vej-
rudsigterne opdagede man på et tidligt
tidspunkt, at der var mulighed for regn-
vejr netop denne aften.

Så i stedet for grillpølser med tilbehør,
besluttede man også denne åbningsaften
at servere et varmt måltid mad. Det blev
mørbrad à l’orange med nye kartofler og
frisklavet agurkesalat, og jeg må sige, at
det atter var et veltillavet måltid, damerne
i køkkenet havde fremtryllet.

Ca. 50 beboere havde denne juniaften
fundet vej til Hyggestuen i afdelingernes
fælleshus.

Og så kostede det kun 35,00 kr., bør-
nemenuen 15,00 kr.

Der var som sædvanlig mulighed for at
købe 2 frikadeller med brød og rødkål
til en pris af 15,00 kr.

Desserten 3 kugler is med vafler koster
15,00 kr.

Jeg vil her gøre opmærksom på at alle
beboere er velkommen i Hyggestuen.

Et medlemskort  for 2004 koster
10,00 kr

Svend Aage Hansen

PÅ UDFLUGT MED KLUB 97
Turen går til Jesperhus

Mandag den 7 juni havde klub
97 arrangeret en heldagsud-
flugt til Jesperhus Blomster-

park.
Denne dejlige forsommermorgen var

20 forventningsfulde deltagere mødte op
ved afdelingens fælleshus, og medens
bestyrelsen havde travlt med at lave kaf-
fe og smøre rundstykker, gik snakken ly-
stigt blandt deltagerne, og humøret var i
top.

Klokken 8 ankom bussen fra Bræds-
trup Taxa, ved rattet sad Torben, der er
en af firmaets rutinerede chauffører.

Da alle havde fundet en plads, begav
vi os af sted mod udflugtsmålet, og efter
nedkørslen til den nordgående motorvej

begyndte Orla og Henny at servere den
medbragte kaffe og rundstykker. Det
blev også til et par små glas at styrke sig
på. Da vi var kommet af afkørslen til Vi-
borg begyndte der så småt at komme
gang i salget af de medbragte lotterier.

Bestyrelsen havde også arrangeret en
lodtrækning på sædenummeret så alle
deltagere fik en præmie i form af en  po-
se kaffe eller en pose chokolade.

Inden vi vidste af det, havde vi i det
begyndende regnvejr passeret Viborg og
Skive, og snart efter havde vi passeret
Sallingsundbroen, og vi havde nu Jesper-
hus inden for rækkevidde.

BLOMSTERPARKENS MANGE
FACETTER

Klokken var i mel-
lemtiden blevet 10,
da vi gjorde holdt
foran Jesperhus som
er Nordens største
blomsterpark, og me-
dens regnen fortsatte,
fandt deltagerne par-
aplyer og regnfrakker
frem. På grund af det
fugtige vejr kom par-
ken denne dag ikke
til at fremstå fra sin
bedste side. For her
er ellers en rigdom af
sommerb loms te r,
kaktuser og sukku-

lenter som sætter deres markante præg
på denne store park.  Ikke mindst i de
fantasifulde arrangementer af blomster-
opsatser som gjorde, at oplevelserne he-
le tiden skiftede karakter under vores
vandring rundt i parken. Vandets effekt-
fulde udnyttelse er en oplevelse i sig selv
– i parken finder man et af Danmarks
længste vandfald, som er opbygget på en
yderst fascinerende måde.

De mange figurer af fugle og dyr er in-
spireret af havens zoologiske afdeling,
hvor man kan opleve sommerfugle, aber,
krybdyr og forskelligartede fugle.

Efter at havde vandret rundt i parken i
et par timer, var det tid til at indtage mid-
dagsmad i Junglecaféen. Her kunne man
få en buffet, som bestod af flere slags
kød, sovse, brød og salatbar .

Efter middagen blev der tid til endnu
en vandretur i parken, inden vi efter den-
ne oplevelsesrige dag begav os hjemover
mod Hasselager.

Efter et ophold på Rindsholm raste-
plads ankom vi til Hassellager præcis kl.
17.

Jeg vil hermed rette en stor tak til tu-
rens arrangører

Svend Aage Hansen

7/15 - HASSELHØJ/HASSELENGEN
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SOCIALT LIV 
ELLER MANGEL PÅ SAMME

Uden beboerengagement ryger afdelingsbestyrelsen og det sociale fællesskab nemt

For foden af bakkerne i Hasle bak-
keland ligger ungdomsafdelingen
Bronzealdervænget. 4 gule blokke

i tre plan med 128 lejligheder udeluk-
kende for unge under uddannelse.

Med så mange unge mennesker samlet
et sted kunne man godt foranlediges til at
tro, at det ville give ophav til en masse
larm og støj fra stereoanlæg, der spiller
for åbne døre og vinduer, eller feststem-
te unge, der skråler med på alle dansk-
topklassikerne i lettere overrislet tilstand
en sen aftentime. Der er dog oftest for-
bløffende stille i afdelingen, og sandsyn-
ligheden for at blive vækket af en støjen-
de overbo er betydeligt mindre end for at
blive rusket ud af drømmeland til toner-
ne af varmemesterens græsslåmaskine el-
ler buskrydder i hvert fald i sommerhalv-
året.

Gangene ligger oftest øde hen, og man
kan nogle gange komme i tvivl om, om
der overhovedet bor andre – at hilse på
naboen er i bedste fald et ugentligt ritual.
Kollegielivets mantra om socialt samvær
og fællesskab er således ikke et, der er
kommet inden for murene på Bronzeal-
dervænget.

SOMMERFESTEN
Eneste rigtige undtagelse fra denne til ti-
der eneboerlignende tilværelse i afdeling-
en er når sommeren brager igennem for
fuld styrke, og det er tid for den årligt til-

bagevendende sommerfest. En fest der
hvert år har trukket mange beboere ud af
deres små isolerede lejligheder siden
Bronzealdervængets fødsel i 1998. Fe-
stens skelet har været grillmad og et fest-
telt med fadøl og musik. Hertil har der så
været forskellige festlige aktiviteter såsom
beachvolley på afdelingens egen beach-
volleybane, og de seneste to års som-
merfester har haft besøg af Håndbryg-
gerlauget, der har fortalt lidt generelt om
ølbrygningens ædle kunst og medbragt
smagsprøver. Smagsprøver der for mange
har krævet en del personlig overvindelse.

Sommerfesterne har været arrangeret
af afdelingsbestyrelsen og en håndfuld
beredvillige beboere i fællesskab. Livet
som sommerfestarrangør er noget, der
tærer hårdt på resurserne, og som har gi-
vet mange ømme rygge og arme gennem

tiderne. Der er nok at se til med opsæt-
ning af telt, musik og fadølsanlæg, op-
pyntning i teltet, snitning af salat m.m.
Under oprydningen dagen derpå, hvor
man med blytunge arme og et hoved,
der værker fra gårsdagens festivitas,
lægger den sidste teltstang i posen og
stiller den sidste stol på plads, glæder
man sig til, at der er et helt år til, man
skal på den igen.

ANDRE SOCIALE AKTIVITETER
Afdelingsbestyrelsen har også ageret fest-
udvalg ved andre lejligheder med afhold-

else af forskellige sociale aktiviteter for at
styrke det sociale sammenhold i afdeling-
en. Fremmødet har dog været meget va-
riabelt.

Bundskraberen var en beachvolleytur-
nering på afdelingens beachvolleybane,
der nær var blæst væk. Den kunne kun
mønstre én beboer ud over to fra afde-
lingsbestyrelsen, der stod for afholdelsen.

Topscoreren var et uformelt beboer-
møde, der blev afholdt for at skabe dia-
log mellem afdelingsbestyrelse og bebo-
erne i øvrigt, som en konsekvens af at
kun meget få dukker op til de ordinære
beboermøder i afdelingen. 

Af andre sociale aktiviteter, der har
været afholdt, kan nævnes grillaftner,
spilleaftner, fastelavnsfester og tyskland-
sture, der vist aldrig blev til noget.

Enkelte sociale aktiviteter har også
været afholdt på initiativ fra beboere
uden for afdelingsbestyrelsen. Her kan
blandt andet nævnes hyggeaften, tour de
chambre og julefrokost. 

BEBOERMØDER I AFDELINGEN
Afdelingsbestyrelsen står også for afhold-
else af beboermøder eller afdelingsmø-
der for nu at holde os til formalierne. Si-
den det første beboermøde, hvor mange
beboere nysgerrigt dukkede op for at
snuse til, hvad beboerdemokratiet er for
en størrelse, er det desværre gået stødt
og roligt ned ad bakke. Det nyligt af-
holdte beboermøde, som var et ekstraor-
dinært et af slagsen, var dog en enkelt
undtagelse. Her skulle der stemmes om
dørtelefonanlæg, der længe har været
savnet i afdelingen, og som afdelingsbe-
styrelsen har arbejdet på at få de sidste
par år. Disse blev vedtaget med stort fler-
tal blandt de fremmødte, og arbejdet
med montering og opsætning går i gang
i løbet af sommeren. Beboermøderne er
altid foregået i en behagelig atmosfære;
men man har til tider godt kunnet ønske
sig, at der har været lidt flere spørgsmål,
der har delt vandene.

VARMEMESTEREN
Afdelingen er så heldig at have verdens
bedste varmemester, som man har kun-
net læse en rørende artikel om i et af de
foregående numre af Skræppebladet.
Dette betyder dog på den anden side, at

19 - BRONZEALDERVÆNGET
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der ikke er så meget dialog mellem afde-
lingsbestyrelsen og de øvrige beboere i
afdelingen, lige som man heller ikke lige
griber fat i naboen for lidt moralsk støtte
til noget, man synes, ikke er helt, som
det burde være – har man et problem, er
det Søren (varmemesteren), man går til.

Heldigvis er der og har der altid været
en god dialog mellem afdelingsbestyrel-
sen og varmemesteren. Det gælder for
øvrigt også dialogen til de øvrige folk fra
administration, der har en nær tilknyt-
ning til afdelingen så som afdelingsse-
kretær og inspektør. En dialog som af-
gjort er bevaringsværdig.

FREMTIDEN
Fremtiden for det sociale liv i afdelingen
tegner sig desværre ikke alt for lys. Den
svigtende interesse for beboerdemokrati-
et, som ikke bare ses i denne afdeling,
truer med at nedlægge afdelingsbestyrel-
sen, og sætte en klods i hjulet for de so-
ciale aktiviteter, der trods alt er i afdelin-
gen.

Naturligvis er en afdelingsbestyrelse ik-
ke nødvendig for at skabe socialt liv i en
afdeling, men den er et meget praktisk

organ at have, når der skal stables større
arrangementer på benene såsom en som-
merfest. Et sted, hvor viden om alt fra
hvor man låner borde og stole, til ansøg-
ning om penge med mere, er samlet. En
uoverskuelighed for den enkelte, der kan
dræbe ethvert initiativ. En afdelingsbe-
styrelse kan desuden være anvendelig til
at give den enkelte beboer indsigt i de
mange resurser der ligger i boligforening-
en. Resurser der kun i alt for ringe grad
udnyttes.

En socialt vel-
fungerende afde-
ling består såle-
des først og frem-
mest af beboere
med interesse for
og engagement i
det sted, de bor,
og dertil et organ
som afdelingsbe-
styrelsen til at bi-
drage med ind-
sigt og assistance
i afvikling af akti-
viteter. Med disse
afsluttende ord

en lille appel om at vise lidt mere enga-
gement og interesse for det sted, man
bor, også selv om man kun bor der for
en kortere periode. Det kommer med ga-
ranti tifold igen. Desuden ønsket om en
rigtig god og social sommer til alle afde-
lingens beboere og de øvrige beboere i
boligforeningen.

Af Jeppe Lund

19 - BRONZEALDERVÆNGET

Smølfen flyttet
Børne og ungdomsaktiviteten er flyttet og har
for fremtiden lokaler fælles med værestedet på
Jernaldervej 245, 1. 

Åbningstiderne er de sædvanlige:

Tirsdage og torsdage kl. 18-21.

Der udskrives
samtidig en kon-
kurrence om et
nyt navn til aktivi-
teten, og man er
meget velkom-
men til at indleve-
re forslag. Der vil
være præmie til
det bedste.

Jens Skriver 

6 - HOLMSTRUP

JUBILÆUM I HOLMSTRUPS
BEBOERFORENING

Holmstrup beboerforening har afholdt sit 10-års jubilæum.
Det skete ved et åbent hus arrangement i selskabsloka-
lerne, hvor der var stort tag selv bord for alle. Mange

voksne og børn lagde vejen forbi.

Jens Skriver
Foto: Lars Eg
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KULTURUGE MED STAND-UP
OMAR PÅ GELLERUPSCENEN

Cirkustelt på Festpladsen i Gellerup bliver centrum i Kulturugen med både pigedag, 
cirkussjov, gudstjeneste og sodavandsdiskotek

Foreningerne og institutioner i Geller-
upområdet er så småt begyndt at
melde til med aktiviteter, der kom-
mer til at foregå i den sidste uge af
august, når Gellerup Kulturuge løber
af stablen.
Hos Naboskaberne sidder Lene Drøj-
dal og samler trådene og plotter alle
aktiviteterne og arrangementerne ind
i en kalender, som midt i august hus-
standsomdeles i hele området.
Det er Gellerup Fællesråd, der er
initiativtager til Kulturugen, som er et
forsøg på at være med til at få skabt
mere kendskab til alt det liv, som fin-
des i Gellerupområdet; men som ofte
foregår uden den store omverdens
bevågenhed.

Omar skal giftes – eller hva?
En af Kulturugens helt store tilbud
bliver et arrangement på Gellerup-
scenen lørdag den 21. august med
den fra tv kendte stand up-komiker
Omar Marzouk. 
Omar, der stammer fra Ægypten,
debuterede i august 1995, hvor han
var med til at lave nogle arrange-
menter, som skulle hjælpe danskere
og indvandrere til at forstå hinanden
bedre. Omar protesterede imod, at
disse arrangementer altid skulle være
kedelige og helt uden bid, og blev
naturligvis opfordret til selv at kom-
me på en bedre idé. Og det har han
så lavet lige siden.

Nu får borgerne i Gellerup altså også
mulighed for at opleve hans tanke-
vækkende show.

Gang i teltet på festpladsen
Nogle af de aktiviteter, som allerede
er plottet ind i programmet foregår i
Beboerhuset »Laden«. Her vil man
blandt andet kunne komme og se
videooptagelser med udpluk af de
forskellige arrangementer, der fore-
går i kulturugen. Og der arbejdes
også på at lave et spændende debat-
møde med blandt andet Herman
Nielsen og provst Steen Skovsgaard.
Kontaktstedet byder ind med at lave
sodavandsdisco i Cirkus Tværses cir-
kustelt, som hele ugen står stillet op
på Festpladsen midt i Gellerup.
Der er også planer om en fodbold-
kamp mellem politiet og områdets
unge. Og en teatertrup med lokale
unge kommer og opfører skuespillet
»Godnat Gellerup«.
Cirkus Tværs vil også lave workshops
for børn i løbet af ugen. Og Idræts-
foreningen InterFemina arrangerer et
kvindeløb, hvor det også er tilladt at
tage barnevognen med. For pigerne
bliver der også arrangeret en hel dag
med pigeaktiviteter i teltet med
blandt andet danseworkshop og kon-
cert med All Kinds og Pearl.

Genbrugssalg i cirkusteltet
Livsværkstederne planlægger salg af
genbrug i teltet. Og Fritidsbutikken

vil i samarbejde med den nye DDS-
spejdertrup lave et par spejderarran-
gementer enten ved legepladsen
eller festpladsen.
Hos Basen på Edwin Rahrs Vej bliver
der holdt åbent hus med arrange-
menter med rundvisning og fælles-
spisning for kommende brugere.

Gellerup Kirke deltager også i Kultur-
ugen med mange aktiviteter, blandt
andet fernisering af kunstudstillingen
med Birger Holmgaard, og en kon-
cert med Michael Østergaard og
Jesper Andersen. Det vil blive holdt
kirkecafé, Åben Kirke og Natkirke. Og
der bliver koncert for børn med trio-
en Triofabula, der opfører »Noahs
ark«. Endelig bliver der også holdt en
gudstjeneste i teltet på Festpladsen.

Stadig plads i kalenderen
Hvis du er medlem af en forening
eller en beboeraktivitet, der har lyst
til at være med til at gøre Gellerup
Kulturuge festlig, så kan I stadig nå at
være med. Sidste frist for at komme
med indslag, der skal med i kalende-
ren er onsdag den 4. august kl. 9.00.
Samme tidspunkt holdes næste
møde i arbejdsgruppen, hvor du er
velkommen til at deltage. Yderligere
oplysninger og tilmelding kan ske
hos naboskaber Lene Drøjdal, tlf.
8625 1016.
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21 stemmeberettigede havde fundet
vej til den ordinære generalforsamling
i Fritidsforeningen og FAS. Trods den
skuffende interesse for generalforsam-
lingen, var mange aktiviteter blevet
sat i gang eller havde fået støtte. 

Beretningerne
I sin årsberetning kunne fritidsfor-
eningens formand, Inga Andersen,
fortælle, at mange aktiviteter havde
fået støtte, og at 491 havde været med
på turen til Legoland, og 1047 havde
været i Djurs Sommerland. Det var
gået meget fint uden ballade. Der hav-
de også været arrangeret en voksentur
til Egeskov. Det havde været en rigtig
god tur, hvor to busser havde været
afsted. 
I en efterfølgende kort debat blev det
kritiseret, at voksenudflugten var ble-
vet lagt på en hverdag, så beboere
med arbejde ikke havde mulighed for
at komme med. Kritikken blev afvist
med, at turen fra starten var planlagt
som en pensionistudflugt. Som tidlige-
re år blev der også spurgt, hvor de
mange, der havde fået tilskud, blev af,
og hvorfor de ikke mødte til general-

forsamlingen. I øvrigt blev beretning-
en godkendt med applaus.
For F.A.S. aflagde kassereren, Tove
Carlsen, beretning. Hun understrege-
de, at F.A.S. havde mange penge ude
at svømme til fordel for beboerne, så
der var ikke så mange disponible mid-
ler som tidligere.
Under regnskabet oplyste formanden
for fritidsforeningen, at den havde
underskud som følge af, at sommer-
udflugterne var blevet dyrere, der var
indkøbt EDB-udstyr, og der var to
»skrub af«-fester på samme årsregn-
skab.
Kontingentet blev fast-
sat til 10 kr. om måne-
den pr. lejlighed. Det er
det samme som hidtil.

Valgene
Valget til bestyrelsen
gav følgende resultat: 
Maher Taha, Toveshøj,
18 stemmer, genvalgt,
Dagny Mikkelsen,
Skovgårdsparken,
17 stemmer, genvalgt,
Britt Pohl, Holmstrup,
17 stemmer, nyvalgt,

Svend Erik Sørensen, Gellerupparken,
14 stemmer, nyvalgt,
Naif Mostafa, Gellerupparken, 6
stemmer, 1. suppleant,
Til parlamentarisk revisor genvalgtes
Eva Isachsen med akklamation. Det
samme gjaldt suppleanten Kirsten
Jacobsen.
Under eventuelt kom det frem, at
Smølfen i Holmstrup har akut penge-
mangel, men det er et problem, som
kan løses.

Jens Skriver

EN ENKELT NYVALGT
Den årlige generalforsamling i Fritidsforeningen og FAS
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I Gellerup kulturuge, der løber af
stablen i slutningen af august, melder
Gellerup Kirke stærkt ud med mange
aktiviteter for alle aldre både i og
uden for kirken. Der bliver blandt
andet tale om kirkecafé, aktiviteter for
børn, orgelmusik og kirkekunst og
meget meget mere.

Tirsdag og torsdag eftermiddag (den
24. og 26. august) vil der, hvis vejret
tillader det, blive rykket ud foran kir-
kens indgang (ved lokalcenteret) og
budt på kaffe og kage samt mulighed
for ansigtsmaling, snobrød eller andet
for de yngste. Dørene vil være åbne
ind til kirken, hvor man er velkom-
men til at liste indenfor, nyde kirke-

rummet og musikken, snakke med
nogle af kirkens ansatte og frivillige
medarbejdere, eller måske fortsætte
ned i kirkens underetage, hvor der i
kulturugen vil være en særudstilling
med træ- og lerkunst af Birger Holm-
gaard Johansen.

Af øvrige aktiviteter i løbet af ugen
kan nævnes en koncert for trompet og
orgel, gudstjeneste for de yngste og
natkirke. Der vil også blive budt på en
musikdramatisk koncert for dagpleje-,
vuggestue- og børnehavebørn – det er
trioen Triofabula, der vil spille, for-
tælle og dramatisere beretningen om
Noahs ark. Forestillingen har med
stor succes været vist andre steder i

landet, og man satser på, at det bliver
lige så stor en succes i Gellerup Kirke.

Sidst men ikke mindst vil Kirken
bevæge sig helt væk fra kirkerummet
og hen i teltet på festpladsen, hvor der
vil blive afholdt en anderledes gudstje-
neste fredag den 27. august kl. 16.

Hold øje med programmet for kultur-
ugen, der omdeles i lokalområdet
senere på sommeren, og benyt også
chancen for at kigge indenfor i kirken.

Nærmere oplysninger kan fås hos sog-
nepræst Karen Togsverd Hansen tlf.
86 75 55 85 eller på kirkekontoret tlf.
86 25 18 10.

Sebastian Adorján Dyhr

KOM OG OPLEV 
DIN LOKALE KIRKE I KULTURUGEN

Gellerup Kirke byder på oplevelser for store og små
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Ønsker du gratis computer-undervis-
ning så henvend dig hos David på tlf.
8625 5640, eller mød personligt op
til en sludder i IT-centeret på 1’sal i
Laden. Du kan få hjælp til at opgrade-
re din PC´er, sætte netværk op, få
lavet mindre reparationer, tilslutte
Stofanet/ADSL og meget mere.

Der tilbydes
Introduktionskurser à 2 timer over 8
uger:
Mandag kl. 10 - 12

Hjemmeside for begyndere
Tirsdag kl. 10 – 12

Word for begyndere
Onsdag kl. 13 – 15

Word for begyndere
Torsdag kl. 18 – 20

Hjemmeside for begyndere
Fredag kl. 19 – 21

Word for begyndere

Kurser à 3 timer over 6 uger:
Mandag kl. 13 - 16

Hjemmeside for begyndere
Tirsdag kl. 18 – 21

Hjemmeside for begyndere
Onsdag kl. 13 – 16

Word for begyndere
Torsdag kl. 9 – 12

Word for begynder
Fredag kl. 9 – 12

Word for begyndere
Lørdag kl. 09 – 12

Administration af
aarhusvest.dk

Tirsdage kl. 18 – 21
Åben it-café (ulige uger) med

foredrag
Søndag kl. 9 – 11

Åben it-café (ulige uger) med
foredrag

Der er ikke emner på foredrag. De vil
blive annonceret fra gang til gang i
Skræppebladet.

Yderligere vil der komme 2 video-kur-

ser (optageteknik og redigeringstek-
nik). Datoerne for disse kurser vil bli-
ve annonceret senere.

Klik ind på www.aarhusvest.dk for at
få de sidste nyheder angående aktivi-
teter og kurser.

Ret til ændringer forbeholdes!

Sebastian Adorján Dyhr

GRATIS IT-UNDERVISNING
IT-Kompetenceløft Tousgårdsladen tilbyder 

gratis computer-undervisning for alle i Beboerhuset Tousgårdsladen

SOMMERLUKKET
Gellerup bibliotek holder lukket følgende lørdage i juli: 
d. 10., d. 17., d. 24. og d. 31.
Til gengæld sælges ud af en masse bøger, bånd og CD’er til rene foræringspriser.

Kassettebånd kr. 5,-
CD’er kr. 10,-
Bøger kr. 5,-

Så kom forbi og gør en god handel eller lån en bog.

Beboerhuset Tousgårdsladen
holder sommerferie i perioden 1 juli til 31 juli begge dage inkusive.

Ladens folkekøkken holder lukket i perioden 1 juli til 8 august begge dage inklusive.
Vi ønsker alle vore brugere en god solrig sommerferie
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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

JULI & AUGUST MENU 2004

Mandag den 5. juli, kl. 17.00: Ribbenssteg med kartofler, sovs og salatMandag den 12. juli, kl. 17.00: L U K K E TMandag den 19. juli, kl. 17.00: L U K K E TMandag den 26. juli, kl. 17.00: Pølser og kold kartoffelsalat

Mandag den 2. august, kl. 17.00: Fiskefrikadeller m. kartofler, persillesovs og gulerodssalaMandag den 9. august, kl. 17.00: Bøf med bløde løg, kartofler, sovs og salatMandag den 16. august, kl. 17.00: Skinke med sommergrøntsagerMandag den 23. august, kl. 17.00: Sammenkogt ret med ris og kartoflerMandag den 30. august, kl. 17.00: Hønsefrikassé

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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TIRSDAG 10 SVENSK PØLSERET
ONSDAG 11 DANSK BØF MED LØG
TORSDAG 12 UGENS FISKERET
FREDAG 13 UNGARSK GULLASH

MANDAG 16 STEGT KYLLING
TIRSDAG 17 SAMMENKOGT RET MED RIS
ONSDAG 18 KARBONADE MED GEMÜSE
TORSDAG 19 OKSEKØD I SUR/SØD SOVS
FREDAG 20 BOLLER I KARRY

MANDAG 23 FORLOREN HARE
TIRSDAG 24 MEDISTER
ONSDAG 25 GAMMELDAWS OKSESTEG
TORSDAG 26 KOTELETTER I FAD
FREDAG 27 UGENS FISKERET

MANDAG 30 STEGT FLÆSK OG PERSILLESOVS
TIRSDAG 31 FRIKADELLER

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

LADENS FOLKEKØKKEN HOLDER LUKKET I PERIODEN 
1 JULI TIL 8 AUGUST -  BEGGE DAGE INKLUSIVE.

Ladens Folkekøkken
Madplan august 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.

SPIL TENNIS I BBT-GELLERUP
Priser for et års medlemskab: 
100 kroner (over 18)
200 kroner (over 18 udenfor boligforeningen)
50 kroner (børn under 18)
100 kroner (børn under 18 udenfor boligforening)

Tilmelding til tennisklubben og nærmere oplysninger fås hos
Helle Hansen, tlf. 4071 8675.
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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 12. AUGUST 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 12. august kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni var

»STIGE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

CHRISTIAN SKOV ANDERSEN
Udsigten 40

8220 Brabrand

TAHANI JAD ENGAHMES
Dortesvej 15, 1., tv
8220 Brabrand

HANA HAMID
Lenesvej 5, 1. th
8220 Brabrand

Løs rebussen!



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:

Erik L. Andersen, tlf. 86 28 90 72
Eran@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 Sprogøe, tlf. 86 28 03 17

olesprogoe@stofanet.dk

AUGUST

Sø 22. 14.00: Sommerfest Gellerupparken side  22

Kulturuge i Kirkenside  30

EFTERÅRETS BEBOERMØDER side  15

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

Ska’ man ta’ ud at rejse....
eller se sport på tv?


