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LEDERENLEDEREN

Normalt er det jo lige omvendt, at man skal lytte til sine sam-
talepartnere, inden man selv taler, så man undgår at afbry-
de, og så man giver hinanden plads til at ytre sig; men i det

forgangne havde det nok været smart at gøre, som ovenfor skrevet.

Jeg tænker helt specifikt på afdelingsbestyrelserne i Gellerup
og på Toveshøj, som – tror jeg – havde fået opbakning på
afdelingsmøderne, hvis de havde orienteret beboerne bedre,

inden afstemingerne.

Der er vel ingen tvivl om, at vi alle har nemmest ved at træffe
en beslutning om noget, hvis vi er godt orienteret om beslut-
ningens konsekvenser for os.

På afdelingsmødet i Gellerupparken, hvor jeg selv kom som
beboer i afdelingen, skulle vi, som for et års tid siden, stemme
om overgang fra den ene vedligeholdelsesordning til den

anden. I øjeblikket har vi den ordning, hvor man flyter ind i og afleve-
rer en nyistandsat lejlighed ved udflytning. Det var afdelingsbestyrel-
sens forslag, at vi skulle skifte til den anden ordning, hvor en lejlighed
har en vedligeholdelseskonto, og fra den trækkes penge til løbende
vedligeholdelse. Forslaget blev som sidst nedstemt med stort flertal,
og jeg undrer mig over, at afdelingsbestyrelsen ikke har forsøgt at
orientere bebeoerne om konsekvenserne af den foreslåede ordning for
eksempel gennem Skræppebladet, eller – hvis det anses for at have
større effekt – ved husstandsomdelte sedler, eller indkaldelse til ori-
enteringsmøder.

Den orientering, der kan gives, og som blev givet, på afde-
linsgsmødet forud for en afstemning, viser sig ofte ikke at
være god nok til, at alle de fremmødte forstår konsekvenser-

ne af et valg; og så er det nemmest og mest oplagt at stemme mod en
forandring.

På afdelingsmødet på Toveshøj i år stemte godt halvdelen af
de fremmødte imod afdelingsbetyrelsens budgetforslag og
dertilhørende huslejestigning til næste år. Det samme skete i

Gellerupparken sidste år; men hvad blev konsekvensen dengang?
Tjah, huslejestigningen blev gennemført alligvel, for Tilsynsrådet i
Kommunen, som skal tage stilling til det foreslåede budget, godkendte
det, og så var den ikke længere, før på dette års møde, hvor afde-
lingsbestyrelsen gav udtryk for, at de havde arbejdet med nogle af de
besparelsesforslag, som beoerne efterfølgende havde opfordret til.
Det samme kan man jo forvente, sker i Toveshøjs tilfælde.

Men det er altså en rigtig god idé at have debatten så tidligt,
at beboerne er klædt på til at stemme, og afdelingsbestyrel-
sen har kunnet afstemme budgettet efter beboerens ønsker

om, hvor man skal bruge penge, eller hvor det er bedst at spare. I
Gellerups tilfælde ville en bedre oplysning sikkert have fjernet be-
boernes usikkerhed om de to ordninger og dered givet dem en reel
baggrund for at stemme.

Med ønske om et smukt efterår til alle,
Sebastian

Man skal tale,
før man lytter!

af Sebastian Adorján Dyhr

K  O  L  O  F  O  N

REDAKTION:
ANTON SØRENSEN, TLF. 86 26 36 36 (AFD. I)
PETER KJELLERUP, TLF. 86 25 09 58 (AFD. II)
SEBASTIAN ADORJÁN DYHR (ANSVH.),

TLF. 86 25 10 50 (AFD. IV)
HELLE HANSEN, TLF. 86 25 97 17 (AFD. IV)
BO SIGISMUND, TLF. 87 38 17 57 (AFD. IV) 
BIRTHE GRAFF, TLF 86 25 20  35 (AFD. V)
JENS SKRIVER, TLF. 86 24 54 19 (AFD. VI)
SVEND AAGE HANSEN, TLF. 86 28 16 13 (AFD. VII/XV)
PETER B. BENDTSEN, TLF. 87 41 50 20 (AFD. 21)
BENT JENSEN, TLF. 86 98 05 96 (AFD. 22)
HANS NIKOLAJSEN, TLF. 86 16 79 03 (AFD. 23)

FOTOGRAF:
HANS GRUNDSØE, TLF. 86 28 28 98
TEGNER:
LONE C. PLATZ, TLF. 51 22 84 29
INTERNET:
SØREN KROGH, TLF. 27 49 64 09
LAYOUT:
JESPER KROGH, TLF. 21 25 84 18
KORREKTUR:
SEBASTIAN ADORJÁN DYHR, TLF. 86 25 10 50
TRYK: 
UNI TRYK A/S

ISSN 0906-267X
Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 26 99. E-post:
skraeppen@mail1. stofanet.dk 
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00
Skræppebladet er beboer- og forenings-
blad for Brabrand Boligforening.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets bestyrelse er den til enhver tid
valgte foreningsbestyrelse.

Bladet udkommer den første uge i hver
måned, undtagen januar og august.

Oplag: 5500 eksemplarer. 

Årsabonnement: 170 kr.

Skræppebladet trykkes på 
100% dansk genbrugspapir.

Indlæg sendes til:
Skræppebladet
Gudrunsvej 2, kld.
8220 Brabrand.
Stof modtages også gerne via e-post.

Sidste frist for aflevering af stof til
november-nummeret er:
torsdag den 14. oktober kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetaling er
onsdag den 6.oktober.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, over-
gives den til retslig inkasso efter 3 dage.



SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
3

O K T O B E R

i n d h o l d

6 VOLDSOMME PROTESTER MOD 
PLANLAGT ANLÆG AF GOLFBANE
Kommunen ville anlægge golfbane ved Holmstrup.

7 NOMINERET TIL ÅRETS 
INTEGRATIONSPRIS
Centerchef Gitte Krogh nomineret til pris.

8 DIN HAVE I OKTOBER/NOVEMBER
Tips til dyrkningen af din have.

9 ASTRONIMIKLUB CAPELLA
Denne gang om  kometer.

12 FOLKEINFORMATION PÅ VEJ IND PÅ
BIBLIOTEKET
Nyt rådgivningscenter søger vejledere.

13 KLAR TIL BYGGERI AF MULTIHAL
Hallen forventes at stå klar om et år.

16 ÅRHUS SØGER GHETTOGYSSER
Søger del af regeringens penge til belastede områder.

17 BERTEL FIK ET NYT SYN PÅ GHETTOEN
Integrationsminister Bertel Harder på lynvisit.

18 BEBOERRÅDGIVNINGEN
Anita tilbage igen.

19 FORENINGEN
Blandt andet om nyt center for iværksættere m.m.

25 LÆSERBREVE
Om »Bøger uden hjul« og Søvangens regnskab

36 AKTIVITETER
Håndbryggerlauget, InterFemina, Gellerup Kirke m.m.

AFDELINGERNE 
Hans Broges Parken 26
Søvangen 28
Gellerupparken 29
Toveshøj 32
Holmstrup 33
Hasselhøj/Hasselengen 34
Sonnesgården 35
Skovhøj 36

Side 4

Side 10

Side 14
FORSIDEN: Kulturuge i Gellerup

Foto: Hans Grundsøe

44
ENDNU EN SAMLER

I GELLERUP

af Sebastian Adorján Dyhr

Det er mere en livsstil end en for-

retning for Jacob, som samler på
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SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
4

ENDNU EN SAMLER I GELLERUP
En ung mand med en gammel dille

En fredag mødte jeg Jakob, som
inviterede mig ind til at snakke
om og lytte til hans store liden-

skab: LP-plader.
Da jeg kommer ind, er Jakob midt i at

sortere sin store samling af LP’er.
Jeg spørger ham, om det er noget han

tit gør?
Og han svarer med et modspørgsmål,

om jeg har set filmemn »High Fidelity«,
hvad jeg ikke har. Pointen i filmen, som
har Iben Hjejle i en siderolle, handler pri-
mært om en mand, der sorterer sine
LP’er på en ny måde, hver gang hans liv
tager en ny drejning.

Det er nu ikke lige Jakobs situation li-
ge nu – derimod er han ved at rydde ud
i sin samling for ikke at have dubletter.

Men hvor er dubletterne kommet fra?
De dukker op, når Jakob køber hele

samlinger for at få fat i de gode eksem-
plarer.

Hvad samler du på?
»Jeg samler på de ting, jeg kan lide«, for-

tæller Jakob, og fortsætter: »det skal helst
være i bedst mulig stand, og i så god en
presning som muligt. Det vil sige origi-
naler; men også sjove presninger, så som
billedpresninger.«

Specielt samler han på alt med Pink
Floyd. Og Jakob uddyber: »Men det er
også sjovt at få nogle ting, som måske
andre synes er sjove, og man så kan byt-
te med dem.«

Er du medlem af en pladebytteklub?
»Der er nogle i Danmark, der er medlem
af sådanne; men for mig er der mere ta-
le om netværk, og om at tage på messer,«
forklarer Jakob.

»Men det er jo ikke som med frimær-
ker, at pladerne er meget værd. Det er da
muligt at finde en samler, der vil give
mange penge for specielle plader,« for-
tæller Jakob, medens han med kritiske
øjne kigger en stor papkasse med flere
gamle plader igennem med henblik på at
finde ud af, hvilke, der skal sælges, og
hvilke der skal beholdes.

Det er så afgjort af lyst og intereesse, at
Jakob samler. Og heldigvis er LP’er ikke
specielt dyre, for Jakob er en fattig histo-
riestuderende, der som så mange andre
studerende burde være igang med at
skrive speciale.

Hvor bred er din musiksmag?
»For fem år siden, blev den bredere og
bredere,« fortæller Jakob; men indrøm-
mer, at den i dag er smallere. Det er pri-
mært 60’er og 70’er rock, som har hans
interesse, selvom han også lytter til Jazz
m.m. Det er nok snarer et ønske om at
høre på gode musikere, end specielt øn-
ske om visse genre, der har bestemt Ja-
kobs pladesamling.

Hvor længe har du samlet på LP’er?
»Et års tid; men tidligere samlede jeg og-
så CD’er;« fortæller Jakob og fortsætter:
»men jeg blev træt af den dårlige CD-lyd;
Og desuden er der jo heller ingen sport i
at samle på CD’er, dem kan man bare gå
ned og købe eller bestille.«

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
FOTO: HANS GRUNDSØE
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Hvordan får du så fat i alle dine
plader?
Jakob fortæller, at der jo ikke bliver trykt
så mange plader mere, selvom det fak-
tisk er på vej fremad. Det er primært
gennem sit netværk af venner og be-
kendte, på plademesser og gennem folk,
han møder, at Jakob har opbygget sin
samling. Så er der nogen, der har en kas-
se gamle plader stående på loft eller i
kælder, som de alligevel ikke bruger til
noget, så køber Jakob dem gerne til sin
samling.

Har du et godt råd til andre, der
gerne vil samle?
Det kommer uden tøven: »Man skal se
sig godt for, lade være med at betale for
meget for tingene g snakke med andre
samlere for at få gode tips om, hvad man
skal gå efter.«

Kan man ikke bare samle efter sin
musiksmag?
»Jo naturligvis,« svarer Jakob; »men der er
stadig ingen grund til at betale mere end
nødvendigt.« Og han uddyber: »Lad være
med at gå ned i en pladebutik og betal
40,- kr for en TV2-plade, når jeg f. eks.
sælger dem for en ti’er.« 

Hvad er rigtigt dyrt lige for tiden?
Det skal Jakob lige forklare lidt nærmere:
»Jo der er tre kriterier, som gør en plade
dyr: For det første skal det være noget,
som nogen går og lytter til, og som no-
gen samler på. Så en gold-edition med
Erik Påske sælger ikke så godt – selvom
den sikkert har lyttere nok, så er der ik-
ke så mange samlere.

Et andet kriterie: det skal være en ori-
ginal presning, trykt i et lille oplag.

Det tredie er, at det selvfælgelig skal
vøre i ordentlig stand. Så ingen ridser.

Et bud på dyre plader er plader med
Beatles, Rolling Stones og Elvis Presley.
Men da det er meget kendte kunstnere,
skal der være noget specielt ved pladen.
Har man feks. en plade produceret i
Mexico liggende af ovennævnte, er den
sjælden, og derfor noget værd.

Jakob synes mere, at det er en livsstil
end en forretning. Han kigger ind i pla-
debutikker, tjekker deres prisniveau, kig-
ger på nettet og snakker med andre sam-
lere. I denne sammenhæng er Jakob, si-
ger han selv, en ren amatør sammenlign-
et med andre samlere i Århus.

Efter en hyggelig stund med god mu-
sik og hyggelig snak, siger jeg tak, vand-
rer hjem gennem aftendiset og  overvej-
er, om jeg også skulle kigge nærmere på
pladesamlingerne i Loppehuset, når der
er loppemarked for at begynde at samle
på LP’er.

Hvis du har fået lyst til at udveksle mu-
sik med Jakob eller har en stabel plader,
du vil af med, kan du kontake ham på
telefon på 2818 6912.
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HOLMSTRUP: VOLDSOMME PROTESTER
MOD PLANLAGT ANLÆG AF GOLFBANE

Kommunen bedyrer hårdt presset, at endelig afgørelse endnu ikke er truffet

Onsdag d. 25/8 om aftenen hav-
de Århus kommune og Ældre-
sagen indkaldt beboerne til mø-

de om anlæg af en golfbane ved Holm-
strupgårdsvej og Grimhøjgård. Dels på
arealerne vest for gården og dels striben
nord for gården og arealet øst for hen til
Haveforeningen Persillerækken. Golfba-
nen er projekteret med 6 huller, og ifølge
Ældresagens hjemmeside mangler pla-
nen kun den formelle godkendelse.

På mødet var Århus Kommune re-
præsenteret af Ole Skou fra naturforvalt-
ningen og Kirsten Laursen fra fritidsfor-
valtningen samt Tove Jørvang og Frits
Tuesen fra Ældresagen. Endvidere var
der indlæg fra den konservative byråd-
skandidat Torben Hartman. Ole Skou
brugte den første time til at fortælle om
kommunens planer for »Skjoldhøjkilen«,
der efter valgte han sig selv til mødele-
der. Det blev understreget, at området
fortsat skulle være åbent. Ældresagen
skulle have forret til banerne 4 dage om
ugen. Derudover skulle de være tilgæng-
elige for alle, der kan spille golf.

Ældresagen præsenterede sig selv og
forklarede, at den havde ældre fra hele
kommunen som medlemmer. Hensigten
med projektet var, at ældre skulle kunne
få motion, og det skulle være muligt at
dyrke golf uden at være medlem af en

dyr klub. Mødet viste imidlertid en over-
vældende modvilje mod projektet blandt
de lokale beboere. Det blev fremført, at
ældre her i området ikke dyrker golf, at
det blev umuligt at lufte hund på area-
lerne, at  golfbaner er farlige – risikoen
for at få en kugle i hovedet vil altid være
til stede – kort sagt, at golfbaner er en
pestilens. Lars Eg sagde: »Gratis gåtur
skiftes ud med betalingsaktivitet«. Det
vigtigste argument var imidlertid, at om-
rådet har stor naturværdi. »For«, som
Niels Jensen fra afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup sagde, »frie arealer laves om
til parker«.  Ikke
mindst på grund
af vandhullerne
var der kommet et
rigt dyreliv. Folke-
tingsmedlem Kjeld
Albrechtsen frem-
førte, at mange
dyr havde fundet
et fristed, da den
intensive dyrkning
af  landbrugsare-
alerne ikke længe-
re levnede dem
plads på landet.
»Den skabte natur
skal bevares«, sag-
de han. »Det er et

fantastisk engareal«. Det var derfor helt i
mødets ånd, når Ragnhild spurgte: »Hvor-
for vil Ældresagen ødelægge området?«.
Der lød også en opfordring til, at Ældre-
sagen fandt et område, hvor beboerne
var interesserede. En anden tungtvejende
anke var, at projektet var blevet trukket
ned over hovedet på beboerne. Ole
Skou skyndte sig at sige, at intet var be-
sluttet endnu. Det viste sig dog, at der
havde været afholdt nabohøring, men vel
at mærke kun med to indkaldte. Den ene
var til stede den aften og erklærede, at
han var mod projektet.

Efter en times debat sluttede Ole Skou
mødet og erklærede, at kommunen ger-
ne modtog skriftlige indsigelser. Han sag-
de videre, at bemærkningerne på mødet
havde gjort et stærkt indtryk. Han havde
ikke vidst så stærke holdninger var til
stede. Det ville han melde tilbage til sine
politiske chefer.

I øvrigt blev overvejelser om udvidel-
ser af motorcrossbanen også luftet på
mødet.

PLANERNE ER NU DROPPET
Kort tid efter forlød det, at naturforvalt-
ningen overvejede at droppe planerne
som følge af de mange protester. Ellers
skal lokalplanen ændres, hvilket i givet
fald kræver et flertal i byrådet.

Allersenest oplyses nu, 15/9, at Ældre-
sagen har opgivet planen og ikke længe-
re ønsker arealet. De mange protester
har altså båret frugt.

AF JENS SKRIVER
FOTO: LARS EG



SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
7

25-ÅRSJUBILÆUM – SKOLELEDER SUSANNE BERG
Skræppebladet ønsker jubilaren til lykke

Susanne har været skoleleder på Gjellerupskolen siden 1999 og før da på Sølystskolen, Hassela-
ger skole og Gyvelhøjskolen i Galten.

/SAD

CENTERCHEF NOMINERET TIL
ÅRETS INTEGRATIONSPRIS

Flot opbakning fra lokale beboerrepræsentanter til centerchef Gitte Krogh, 
som blev nomineret til Århus Kommunes Integrationspris 

Med en stor buket blomster og
mange pæne ord med på vej-
en fra borgmester Louise Gade

blev centerchef Gitte Krogh, Familiecen-
ter Vest, sidst i august nomineret til Årets
Integrationspris i Århus Kommune. 

»Gitte Kroghs indsats i Gellerup kan
nærmest minde om en livsstil,« sagde
Louise Gade, der lagde ud med at slå
fast, at det var en stærk kvinde, der var
nomineret til integrationsprisen. Borgme-
steren kunne også kun være enige med
prisindstillerne i, at Gitte Krogh er en
sand ildsjæl for lokalområdet, som gen-
nem sit virke altid forsøger at være med
til at skabe positive historier fra Gellerup
både inden for den kommunale verden

og i lige så høj grad også til offentlighed-
en gennem pressen og medierne. 

Hele den lokale verdens-
presse, flere byrådsmed-
lemmer, de øvrige nomine-
rede samt en større delega-
tion af repræsentanter fra
Gellerupparkens afdelings-
bestyrelse og Gittes nær-
meste familie fyldte godt
op i byrådssalen på Århus
Rådhus, hvor prisoverræk-
kelsen fandt sted. 

Gitte Krogh var indstillet
til prisen af medarbejdere
fra Familiecentret med
støtte fra flere medunder-

skrivere blandt andre Gellerupparkens
afdelingsbestyrelse, Multikulturel Fore-
ning og Idrætsforeningen InterFemina.

Ud over Gitte Krogh blev blomsterfir-
maet Plantas A/S nomineret til prisen,
der blev uddelt for kun anden gang.
Vinder af Årets Integrationspris 2004 blev
Bilka, der i dag har ni procent ansatte
med anden etnisk baggrund.

AF HELLE HANSEN

Afdelingsbestyrelsen fra Gellerupparken var
med til at indstille centerchef Gitte Krogh,
Familiecenter Vest, til Århus Kommunes
Integrationspris. 

Alle de opstillede stole var besat med
gæster ved prisoverrækkelsen, så flere afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer fik lov at prøve,
hvordan det føles at sidde i en rigtig
byrådsstol.



Efter at vi har haft et mildt vejr i
første halvdel af september, hvor
vi har haft flere dage med tem-

peraturer på op til 25 grader, og hvor
man stadig har kunnet sidde ude i haven
og nyde solen. Ja så begynder efteråret
så småt at banke på, også selv om man
har svært ved at tænke på, at man snart
skal lukke kolonihaven af for vinteren.

Men dagene er aftaget meget og tem-
peraturerne er om natten ved at nærme
sig frysepunktet.

Disse lune dage gør at man har svært
ved at tænke på efterår og vinter. Dog
rummer det lidt fare at udskyde alle de
nødvendige arbejder, der er at udføre,
selv om man ikke bor i haven.

Vi må i alt fald gøre os klart, hvad der
er at lave i haven inden f. eks. udgangen
af november, hvor vi kan risikere, at sne
og frost lægger os uovervindelige hind-
ringer i vejen, og vi må huske, hvilke ar-
bejder der af nødvendige grunde skal
komme før andre.

Derfor en ganske kort oversigt over,
hvad man skal udføre i den have, hvor
der endnu ikke er foretaget andet end al-
mindelig vedligeholdelse, såsom afriv-
ning af blade, græsslåning og lignende.

1. Optagning af Georginer, Canaer, Be-
goniaknolde og Gladiolus efter den
første svage nattefrost; alle stueplanter
skal sættes ind snarest muligt.

2. Lægning af alle slags blomsterløg.
Plantning af stauder og stenbedsplanter
(dog kun i porøs jord), på svær jord bør
plantningen vente til foråret).

3. Plantning af nåletræer, roser, buske
og træer.

4. Staude-, sten- og vandpartier afpud-
ses, idet al vissen plantetop skæres rent
og ordentligt af ned til jorden, herfra er
dog undtaget alle planter, der normalt
overvintrer med grønne blade t. eks.
Iris, Digitalis, Verbascum, m.fl. samt
mange stenbedsplanter, idet sådanne
planter kun afpudses for visne
stængler og blade.

Derpå luges og løsnes
jorden mellem planter
med en greb eller en plante-
gaffel. Brug aldrig en spade, for

derved kan man ødelægge for mange af
planternes rødder; Til sidst drysses der
lidt fint spagnum eller god kompostjord
ud mellem planterne, men uden at dæk-
ke de grønne bladrosetter.

Ved havens vandparti afpudses plan-
terne på samme måde, og ligger bassinet
i nærheden af træer og buske, er det en
god ide at lægge et net over bassinet ind-
en løvfald, så undgår man at der dannes
forrådnelsesgifte i vandet i vinterens løb,
med mulighed for at fiskebestanden vil
dø.

Husk også at rengøre evt. bassinpum-
pe samt at smøre den, inden den stilles
ind for vinteren.

TIPS
Ved at lægge en flamingokasse med
bunden i vejret og holde den på plads
med en vægtklods, kan man ved let frost
undgå at hele bassinet fryser til.

5. Der fladgraves mellem roserne og
samtidig hyppes der lidt jord op omkring
hver plante for at beskytte den mod frost
og udtørrende blæst.

Obs. Dækning af roser med varm frisk
hestegødning er derimod direkte skade-
lig.

6. Når alle blade er faldet af træer og
buske, bør der graves mellem disse, igen
bruges der en greb for at beskytte vækst-
ernes rødder. Rødder der ligger blottede
dækkes med et tyndt lag muld.

Svær og ubekvem jord tilføres vasket
sand, hestegødning eller spagnum, hvil-
ket giver en porøs og mere muldet have-
jord. Er jorden meget sur, kan der tilføres
gødningskalk. Græsplæner vil have godt
af en god gang kalk, da det vil hindre
dannelse af mos

7. Vi er, efter at vi har fået alt dette ar-
bejde udført, måske nået hen under jul
og skal til at tænke lidt på vinterdækning
og beskæring; dette vil jeg komme ind
på i decembernummeret af bladet.

DIN HAVE I OKTOBER/NOVEMBER
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
8



SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
9

I solsystemet findes andre himmel-
legemer end Solen og planeterne.
Fra tid til anden dukker kometer

op. Nogle har været kendt længe, og det
vides nøje, hvornår de igen viser sig. An-
dre bliver nyopdagede. Er man så heldig,
at være den første til at opdage en ko-
met, får man den opkaldt efter sig. Det
gælder f.eks. Halebob og Hyakutake, to
meget markante og synlige kometer, der
dukkede op i 1990’erne. Kometer er sto-
re klumper af is og sten, der bevæger
sig rundt om Solen i stærkt elliptiske ba-
ner med Solen i det ene brændpunkt. De
kan have baner, der fører dem længere
ud end den yderste planet, Pluto, og så
ind tæt forbi Solen. Betragtes en komet i
en håndkikkert, vil dens hale ses tyde-
ligst. Det er is og stenstykker, der falder
af.

KOMETFORSKNING
På det berømte Bayeux-tapet, der skild-
rer normannernes erobring af England
1066, er afbildet en komet. Det er den
såkaldte Halleys komet. Den har navn
efter den engelske astronom Edmund
Halley (1656-1742), hvis forskning i ko-
meter mere end nogen andens blev ba-
nebrydende. Halley observerede en stor
komet i 1680 og en ny i 1682. Han for-
modede, at det var den samme, der var
blevet beskrevet i 1607. Han gik ud fra,

at den bevægede sig rundt om Solen
med en omløbstid på lige ved 76 år, og
den ville blive synlig igen i 1658 eller
1659. Han opsøgte Isac Newton for at
høre om tyngdeloven gjaldt for ellipser.
Det svarede Newton, at han havde
påvist. Problemer var bare, at han havde
forlagt sine notater. Halley overtalte ham
så til at skrive sin PRINCIPIA. Halleys ko-
met dukkede op ved juletid 1758, som
Halley havde forudsagt. Da var han død,
men kometen fik hans navn.

METEORER
På deres færd gennem verdensrummet
efterlader kometerne sig rester af halen i
form af løse sten- og isblokker. Når Jor-
den på sin bane støder på kometrester,
vil de falde ned gennem Jordens atmo-
sfære som stjerneskud eller meteorer.
Større koncentrationer af kometrester vil
føre sværme af meteorer med sig. Disse
mange stjerneskud har fået navn efter de
stjernebilleder, de synes at stamme fra.
Netop nu (d. 21/10) vil meteorsværmen
Orioniderne komme.

KOMETER OG STJERNESKUD
Kometer hører med til solsystemet

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

Husk fremover at du også kan kigge ind 
på vores hjemmeside for løbende nyheder

www.skraeppebladet.dk
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VETERAN FRA EN OVERSET KRIG
Erik Egebak fortæller om sine oplevelser under 2. Verdenskrig

Hos Erik Egebak, der i dag bor i
seniorbofællesskabet Voldbæk-
have, hænger over skrivebordet

et verdenskort, hvor ruterne for hans
sørejser under 2. Verdenskrig er tegnet
ind. Det ses, at han har gjort flere jord-
omsejlinger. Bortset fra en uges ferie i
sommeren 1939 var han ikke hjemme;
men ude at sejle uafbrudt fra april 1939
til julen 1945.

Han har tidligere i et radiointerview
fortalt om sine oplevelser fra de syv ha-
ve, der er lige så spændende som en ro-
man. Her skal blot præsenteres et ud-
pluk af dem.

MED SKOLESKIB
Erik Egebak blev født i 1923 i den lille
stationsby Vrå i Vendsyssel. Udlængsel
drev ham, og det lykkedes ham at få for-
ældrene til at gå med til, at han efter
realeksamen kom med skoleskibet
»Georg Stage«. På skoleskibet herskede
en streng, gammeldags disciplin. Der var
altid en på nakken af drengene, der he-
le tiden skulle lave noget. Erik siger, at
man roligt kunne kalde det en opdragel-
sesanstalt. Han var med på togt gennem
den svenske skærgård til Stockholm og
til Christiansø. I august 1939 fik Erik mu-

lighed for at komme over på skoleskibet
»Danmark«. Det var ved den lejlighed,
han var hjemme på en uges ferie. På
»Danmark« blev der lagt større vægt på at
uddanne gasterne. Det var et krav, at
søfolk, der ville videreuddanne sig som
navigatørerne, havde erfaringer med sej-
lads med sejlskibe. Derfor var nogle af
eleverne på »Danmark« henimod de
tredive. Togtet gik til U.S.A., hvor skole-
skibet skulle repræsentere Danmark ved
Verdensudstillingen i New York. Det tog
30-40 dage at krydse Atlanten med sejl. I
New York blev de overordentlig vel
modtaget både af amerikanerne og dan-
ske repræsentanter på stedet. De blev in-
viteret med til alt muligt, og alle steder,
hvor de kom, blev de fyrsteligt beværtet.

Så snart krigen brød ud i september
1939 med tyskerne invasion af Polen,
blev der malet store dannebrogsflag på
skibssiden, så det blev klart for alle, at
det drejede sig om et skib fra en ikke-
krigsførende nation.

Efter anløb af flere havne på den ame-
rikanske østkyst gik turen til Vestindien.
Under et besøg på de tidligere Dansk
Vestindiske øer mødte de mange dan-
skere. Der var stadig adskillige af dem til-
bage på det tidspunkt. Togtet endte i

Jacksonville i Florida. Her ankom de 1/4
1940 og skulle være sejlet tilbage til Dan-
mark 10/4. Skæbnen ville imidlertid no-
get andet. Ingen om bord på skibet ane-
de noget som helst om, hvad der foregik
derhjemme. Den 9/4 blev de inviteret til
en stor fest i den tysk/amerikanske klub.
Ud på aftenen blev kaptajnen, Knud
Hansen, kaldt til telefonen. Den danske
gesandt i Washington, Kaufmann, ringe-
de og fortalte, hvad der var sket. Kap-
tajnen valgte ikke at sige noget. Festen
fortsatte til over midnat, og først da de
var kommet tilbage på skibet, fortalte
han, at Danmark var blevet besat. Erik
mener ikke, der var mange, som fik so-
vet noget den nat. 

Efter Danmarks besættelse i april 1940
var det meget svært at holde forbindel-
sen til dem derhjemme ved lige. Det blev
kun til et brev gennem Røde Kors i ny
og næ.

I Jacksonville belavede besætningen
sig på at blive i uvis tid. De blev passet i
alle ender og kanter af indbyggerne, der
på mange måder tog sig af dem. En mil-
lionærfamilie sørgede således for nyt tøj
til hele den 120 mands besætning. Det
gamle var blevet godt slidt efter otte
måneders sørejse.

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE
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DANSK HYRE
De kunne imidlertid ikke blive her i det
uendelige, og det meste af besætningen
satsede på at komme ud at sejle med an-
dre skibe. I løbet af 1940 kom næsten al-
le ud at sejle især med norske eller en-
gelske skibe. Selv fik Erik sammen med
tre jævnaldrende drenge hyre på det
danske skib »Norden«. Det tilhørte Damp-
skibselskabet Norden og lå opbragt i
Philadelphia. Det viste sig imidlertid, at
det meste af besætningen havde forladt
skibet. Ligesom tyske og italienske skibe
var danske skibe blevet tilbageholdt.
Nogle af de tyske og italienske besæt-
ninger ødelagde imidlertid deres skibe.
Derfor blev de regulært beslaglagt. Det
samme skete med de danske skibe. Dan-
skere blev da betragtet som reservetys-
kere. Bevæbnede soldater beslaglagde
»Norden«, og de fire drenge blev låst inde
i deres kahyt for natten. Hvis de skulle
på toilettet, blev de ført derhen med en
bajonet i ryggen. Næste dag blev de li-
geledes med bajonetter i ryggen ført til
en immigrationsstation. Her var adskillige
danskere internerede. U.S.A. var da sta-
dig neutral, så det blev ikke sagt direkte,
men de fik valget mellem at blive inter-
nerede permanent eller sejle i allieret tje-
neste, det ville sige at sejle for englænd-
erne. Det var imidlertid ikke til at få hy-
re lige med det samme, og penge havde
han ingen af. Erik har derfor prøvet at
overnatte på et amerikansk herberg. »Det
er ikke en oplevelse, man skal ønske
sig«, siger han. 

BELGISK TANKSKIB
Til sidst kom han ombord på et belgisk
tankskib, der ligesom alle andre opbrag-
te skibe sejlede for amerikanerne under
Panamaflag. Han var med på nogle ture
mellem U.S.A. og Venezuela. Så kom ski-
bet på værft i New York. Besætningerne
fik aldrig besked om, hvor skibene skul-
le hen. Det forlød, at dette skib skulle til
England, men i virkeligheden skulle det

sandsynligvis til Murmansk, så Erik kom
i den farligste situation, han endnu havde
været. Konvojerne, der sejlede forsynin-
ger til russerne nord om Norge, havde så
høje tabstal, at det var nær den visse død
at tage af sted med dem. Erik og et par
andre besætningsmedlemmer ville væk. I
modsætning til tidligere kunne danske
sømænd ikke uden videre afmønstre.
Det måtte de kun, hvis de kunne gå di-
rekte over i et andet skib. Erik og hans
kammerater kunne ikke få kaptajnens til-
ladelse til at skifte skib. Der blev skudt
efter en, som forlod skibet, og stillet be-
væbnede vagter op, men det lykkedes
Erik at komme væk og komme ombord i
»Buchanan«, der tidligere havde været
danskejet. 

ÆGYPTEN
På grund af krigen i Middelhavet sejlede
det syd om Afrika til Port Suez i Ægyp-
ten. U.S.A. var da endnu ikke kommet
med i krigen, så der lastet almindelige
eksportvarer til Ægypten. Nok så be-
mærkelsesværdigt var det imidlertid, at
der i lasten var fly og omkring 100.000
kasser med dåseøl til de engelske solda-
ter i Ægypten. I Port Suez blev de flere
gange udsat for tyske luftbombardement-
er.

SINGAPORE
Skibet fortsatte til Singapore, hvor det an-
kom i december 1941. Det var lige efter
japanernes overfald på Pearl Harbour, og
amerikanernes indtræden i krigen. Japa-
nerne var på ilmarch mod syd, og der
faldt allerede bomber over Singapore.
Buchanan kom til at sejle flygtninge til
Indonesien. Derfra skulle det vende til-
bage til U.S.A. syd om Afrika. Det indiske
Ocean var da stærkt plaget af de såkald-
te hjælpekrydsere. Det var hurtigtgående
handelsskibe, som tyskerne havde arme-
rede og kamuflerede, så det ikke kunne
ses, de var bevæbnede. Buchanan var
hurtigtgående og sejlede ikke i konvoj.
Et australsk krigsfartøj fattede mistanke til
det. Alle kanoner blev rettet mod Bucha-
nan, og en båd med marinere blev sendt
over for at undersøge det. Alt var imid-
lertid i den skønneste orden. Kaptajnen
forærede dem til med en kasse med cloc
likører. Dem fik de sikkert ikke megen
glæde af. Da Buchanan ankom til Cape
Town, fik de at vide, at netop dette au-
stralske fartøj var blevet sænket af en
hjælpekrydser og gået ned med hele sin
besætning.

CALCUTTA
På grund af ubådskrigen var Nordatlan-
ten da det farligste at sejle i. Det lykke-
des Erik at komme til at sejle med et
fragtskib på Stillehavet. I juledagene 1943
var han i Calcutta i Indien med krigsma-
teriel til tropperne i Burma. Her kom han
til at opleve det vistnok eneste japanske
luftbombardement af byen. Flyene måtte

være kommet fra nogle øer ud for Bur-
mas kyst, og ingen havde regnet med et
bombardement. Lige før den første bom-
be faldt, sagde en amerikansk løjtnant:
»Det er nogle af vore egne«. Det værste
var, at de talrige havnearbejdere på ste-
det troede, at alarmen var blevet afblæst
og blev lette ofre for bomberne, der net-
op var beregnet til at slå mennesker ihjel

DANSKE SØFOLK 
UNDER 2. VERDENSKRIG

Straks efter krigsudbruddet i septem-
ber 1939 blev sejlads på verdensha-
vene særdeles farefuld, og omkring
350 danske søfolk mistede livet alle-
rede inden besættelsen af Danmark
9/4 1940. Omkring 1⁄3 af den danske
handelsflåde befandt sig da i danske
farvande og kom til at sejle på Nord-
søen, Kattegat og Østersøen. Resten
befandt sig ude på verdenshavene.
De skibe, der kom i engelsk havn,
blev simpelthen opbragte. Andre
søgte neutral havn. A.P. Møllers skibe
havde forhåndsordre til at søge neu-
tral havn, og Mærsk McKinney Møl-
ler tog til New York for at styre rede-
riet herfra. Skibe i amerikansk havn
fik lov til at passe sig selv indtil juni
1941, hvor de blev beslaglagt af den
amerikanske regering og kom til at
sejle under panamaflag. Størstedelen
af de vel omkring 6.000 danske
søfolk valgte fra starten at sejle for de
allierede. De leverede et meget stort
bidrag til den allierede søtrafik. Dan-
mark blev aldrig officielt anerkendt
som allieret, men de danske søfolk
og skibe opfattedes som allierede.
Danske skibe fik i 1943 lov til at føre
dansk flag.
Tabene var store. Omkring 2.000
danske søfolk mistede livet under kri-
gen. Mange andre fik livsvarige mén,
der måske først blev tydelige mange
år efter eller viste sig ved dårlige ner-
ver eller tilbøjelighed til alkoholisme.
Behandlingen af søfolkene piner Erik
Egebak. Straks efter befrielsen kunne
deltagere i modstandskampen få er-
statning for de mén og skader, de
havde lidt, men der skulle gå 24 år,
inden sømændene kom ind under
den ordning.
Helt glemt er imidlertid de omkring
2.000 danske søfolk, der mere eller
mindre nødtvungent sejlede på tyske
skibe. Dem har der aldrig været
erstatning til. 

Chr. Tortzen: »Handelsflåden« i Be-
sættelsens Hvem-Hvad-Hvor. 1965
og Gads Leksikon om Dansk Besæt-
telsestid 1940-1945. 2002.
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og sprang i småstykker inde mellem de
mange mennesker.

INVASIONEN I NORMANDIET
I marts 1944 fik Erik anvist et skib, der lå
i Boston. Det måtte undre, at skibet sej-
lede i ballast til Cardif i Wales. Derefter
blev det bygget om til troppetransport i
Liverpol, inden det sammen med utallige
andre skibe blev »gemt« i en skotsk fjord.
Det stod nu klart, at en invasion af
Frankrig var i vente. Da skibet sejlede
ned i Den engelske Kanal, var det nær
blevet sprængt af en mine, men det kom
helskindet frem til Southampton på selve
D-dagen 6/6 1944, hvor det straks blev
lastet med 400 soldater med deres køre-
tøjer. Dagen efter selve D-dag kom ski-
bet efter 12 timers sejlads over til Omaha
Beach, hvor der stadig rasede voldsom-
me kampe. Det sejlede så langt ind, det
kunne komme, hvorefter små skibe sej-
lede ud og hentede tropperne og materi-
ellet. Skibet havde lossebomme og svær-
vægtbomme, hvormed tanks kunne læs-
ses ned på mindre skibe. De sejlede i alt
12-15 gange frem og tilbage mellem Eng-
land og Normandiet.

NAVIGATIONSSKOLE
I august 1944 kom Erik med en konvoj
tilbage til U.S.A., hvor han kom på navi-
gationsskole. Officielle navigationsskoler

var forbeholdt amerikanerne, så Erik
kom på et privat kursus, hvor han lærte
nødtørftig navigation. Kurset blev afslut-
tet med en prøve, der gav ham ret til at
sejle som 2.styrmand, men disse stillinger
var forbeholdt amerikanere. Paradoksalt
nok var den amerikanske stat det eneste
sted, Erik kunne få hyre som styrmand.
Resten af krigen sejlede han på Stilleha-
vet med bjærgnings- og transportskibe.

HJEMREJSE
Så snart krigen i Europa var forbi, skrev
Erik et langt brev til dem derhjemme.
Det kom imidlertid retur en måned efter.
Postvæsenet i San Francisco fandt, at der
var for lidt porto på, men derefter var
der regelmæssig forbindelse.

Nu ville han også hjem. Hjemrejsen
blev forsinket af en storm ved Irland.
Men en tåget eftermiddag 23/12 1945
nåede han med skib til Århus. Han har
regnet med, der var en velkomstkomité
på kajen, men ingen syntes at tage notits
af de hjemvendte søfolk. Dagen efter
nåede han med toget til Vrå, så han
genså forældrene juleaften efter mere
end seks års forløb.

EFTER KRIGEN
Herefter kom han på navigationsskole i
Danmark og kom i 1948 ud at sejle som
styrmand med Det forenede Dampskibs-

selskab, hvor han var i fire år, inden han
skiftede til DSB. Her blev det bl.a. til tje-
neste både på Storebælt og ved flyvebå-
dene mellem København og Malmø. Han
afsluttede sin karriere som skibsfører bå-
de på »Peder Pors« og »Niels Klim« på ru-
ten mellem Århus og Kalundborg. I 1987
blev han indhentet af krigstraumerne og
måtte afskediges. Han fik en erstatning,
som han er tilfreds med, selv om han be-
stemt ikke mener, søfolkene blev be-
handlet retfærdigt efter krigen.

FOLKEINFORMATION PÅ VEJ 
IND PÅ BIBLIOTEKET

Nyt rådgivningscenter søger fem vejledere, som kan give gode råd og vise vej

Folkeinformation Gellerup har så
småt slået dørerne op til det nye
vejledningscenter, som om ganske

kort tid flytter ind på Gellerup Bibliotek.
Her går der snart en større ombygning i
gang, som skal skabe plads til folkein-
formationens nye medarbejere.

Samtidig er projektleder Sami Saïdana i
gang med at annoncere efter personalet,
som skal tage sig af rådgivningen. Til det
søger han fem vejledere, som skal ansæt-
tes i fleksjob. Medarbejderne i Folkein-
formation skal kunne yde åben rådgiv-
ning og vejledning og være med til at
styrke informationsindsatsen over for al-
le borgere i Urbanbydelen. Indsatsen er
dog primært rettet mod borgere med
anden etnisk baggrund end dansk.

Formålet er, at Folkeinformation skal
være med til at styrke borgernes kend-
skab til det danske systems opbygning,
og støtte dem i lettere at få adgang til

konkret viden om det danske samfunds
muligheder, pligter, rettigheder samt an-
svar og organisering.

INFORMATIONSMØDE FOR
ANSØGERE
»Dem vi ansætter vil fra starten skulle
gennemgå et grundlæggende undervis-
ningsforløb, som sætter dem i stand til at
løse opgaverne. Og teamet vil løbende
blive undervist, superviseret og tilknyttet
konsulentbistand fra familiecentrene i
Århus Kommune«, fortæller projektleder
Sami Saïdana, som tilbyder de nye med-
arbejdere en arbejdsplads, hvor de vil
komme til at opleve, at de er  i stadig ud-
vikling både fagligt og personligt

»Arbejdsopgaverne kommer til at dreje
sig om at kunne rådgive om social- og
arbejdsmarkedsforhold, om uddannelse,
bosætning, sundhed og lignende. Og så
skal vi også være gode til at oplyse om,

hvad der rører sig herude i vestbyen i
samarbejde med lokale foreninger, insti-
tutioner og medier, fortæller Sami Saïda-
na.

Han understreger, at de nye medarbej-
dere skal kunne yde sproglig bistand for
eksempel i forbindelse med kommuni-
kation med myndighederne. Det er der-
for vigtig, at medarbejderne kan formu-
lere sig på dansk.

»Men hvis man har et andet relevant
sprog som modersmål, så vil det kun
være en fordel. Lige som det også er rig-
tigt godt at have et bredt kendskab til
Urbanområdet« siger han. 

For interesserede vejledere holdes der
et informationsmøde tirsdag den 19. ok-
tober klokken 16.00 - 18.00 i kantinen på
Gudrunsvej 78 over for Gellerup Biblio-
tek. Andre oplysninger kan fåes ved at
kontakt projektleder Sami Saïdana på
tlf 5525 eller 5157 6200.

AF HELLE HANSEN
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KIS ER IKKE HOS OS MERE!
Mindeord i anledning af Kises sygdom og begravelse

Onsdag den 21 august var vi 50
beboere fra afdeling 7 og 15
som ved en enkel og smuk høj-

tidelighed sagde vores sidste farvel til
Krista Wetke (Kis).

I de forløbne 16 år, hvor Kis boede her
i Hasselager, har hun været et stort aktiv
for afdelingernes beboere.

Sammen med hendes tidligere afdøde
mand Arne har hun været igangsætter for
mange af afdelingernes aktiviteter, og
hun var aldrig bange for at yde sit.

Selv da hun blev ramt af en alvorlig
kræftsygdom prøvede hun på at bevare
sit lune og humør og var parat til at give

en hjælpende hånd, når de svindende
kræfter tillod det.

Efter Kises ønske skulle bisættelsen af-
sluttes med gravøl, hvorfor klubberne in-
viterede til en mindesammenkomst i Fæl-
leshuset.

Et er sikkert, der er nogle, som vil føle
et savn og en tomhed, når man fremover
mødes i klubberne uden Kis.

Ære være Krista Wetkes minde.

På vegne af klubberne 
i afdeling 7 og 15

Svend Aage Hansen

KLAR TIL BYGGERI AF MULTIHAL 
Første spadestik til det nye Multiaktivitetscenter bliver gravet onsdag den 6. oktober. 

Huset ventes at stå klart om et år

Efter flere års forberedende arbej-
de med borgerinddragelse og
svære økonomiske puslespil er

Århus Kommune endelig klar til at sætte
spaden i jorden og påbegynde opførel-
sen af det nye Multiaktivitetscenter, der
skal ligge i den grønne kile mellem Åby
Ringvej og Gudrunsvej ved Gelleruppar-
ken. 

Det ca. 3.000m2 store byggeri vil ud-
over en hal til blandt andet idræt og lo-
kaler til andre fritidsaktiviteter også kom-
me til at indeholde en café og en idræts-
børnehave.

Byggeriet af en del af Urbanprogram-
met »Bydel i bevægelse«, som har til for-
mål at skabe en positiv udvikling i de so-
cialt belastede områder i vestbyen.

Byrådet har netop vedtaget en ny lo-
kalplan for området, der blandt andet be-
tyder, at alt tilkørsel til Multiaktivitetscen-
tret skal foregå fra Gudrunsvej.

Hele byggeprojektet koster cirka 29
millioner kroner. 

Multiaktivitetscenteret blev valgt blandt
fem forskellige projekter i en totalentre-
prisekonkurrence udskrevet af Århus
Kommune. Valget faldt på forslaget fra
NCC efter en vurdering af arkitektur,
funktionalitet og kvalitet i forhold til øko-
nomien. 

Multiaktivitetshuset bliver reelt ét hus
samlet under flere tage, der er med til at
markere husets opdeling i forskellige
funktioner som for eksempel aktivitets-
rum og børnehave. Huset bliver bygget i
lyse teglsten med store vinduespartier, og
det vil komme til at ligge på to niveauer,
som følger landskabet lige udenfor.

Onsdag den 6. oktober kl. 14.00 er der
første spadestik til det nye multiaktivitets-
center på den grønne kile mellem Gudruns-
vej og Ringvejen.

AF HELLE HANSEN
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LIVLIG KULTUR I BETONEN
Den første Gellerup Kulturuge blev en festlig uge med masser af forskellige tilbud, 

der var med til at skabe liv og aktivitet i hele området

Den sidste uge i august fejrede
Gellerup for første gang Gelle-
rup Kulturuge med et flot pro-

gram, der ugen igennem bød på masser
af aktiviteter og festlige indslag rundt
omkring i bebyggelsen.

Det var Gellerup Fællesråd, der i sam-
arbejde med naboskaberne var initiativ-
tagere til kulturugen, som nød opbak-
ning fra en lang række institutioner, for-
eninger og enkeltpersoner i lokalområ-
det.

Forberedelserne til kulturugen havde
stået på siden foråret, hvor den succes-
fulde Gellerup Kulturdag, der blev afvik-
let i Laden, gav de mange lokale institu-
tioner og foreningerne mod på at deltage
i kulturugen.

Gellerup Kulturuge bød både på bør-
neteater på biblioteket, åbnet hus i Ba-
sen, fri svømning på AGF’s svømmehold,
legedag med Gellerupbadets Venner,
musikalsk foredrag på lokalcentret og
meget mere. 

Skræppebladet vil med denne billed-
kavalkade forsøge at give et vue over
nogen af kulturugens mange aktiviteter.

RÅDMAND ÅBNEDE KULTURUGE
Søndag den 21. august foretog rådmand
Torben Brandi Nielsen den officielle
åbning af Gellerup Kulturuge. Det fandt

sted i beboerhuset Laden, hvor en lang
række lokale ildsjæle var blevet inviteret
til at dukke op til et mindre special-ar-
rangement en times tid før, kulturugen
officielt blev åbnet.

Rådmanden roste initiativet med en
kulturuge i Gellerup og sagde, at han var
glad for at opleve, at der findes så mange
gode mennesker, der tager ansvar for de-
res eget lokalområde. Han understregede
også, at han udmærket godt ved, at Gel-
lerup er meget andet end det stereotype
billede, som medierne ofte beskriver. Og
rådmanden håbede, at kulturugen ville

komme til at give alle borgerne nogle
rigtig gode oplevelser i ugens løb.

GODNAT GELLERUP
Da Torben Brandi Nielsen officielt havde
åbnet kulturugen gik tæppet for teater-
stykket »Godnat Gellerup«, som er skre-
vet af den lokale kunstner Bilal Abdallah.
Han er selv opvokset og har levet i Gel-
lerup siden midten af firserne. Sammen
med to andre unge skuespillertalenter,
Chadi Aldabas og Zahir Hamid, opførte
Bilal teaterstykket, som de tre gennem
de sidste par år har rejst rundt med i he-
le Danmark. Stykket giver på en tanke-
vækkende måde et underfundigt billede
af, hvor dårligt både danskere og ud-
lændinge i grunden kender hinanden i
dagens Danmark. Og på en meget hu-
moristisk måde bliver det pludselig klart
for publikum, at der findes et utal af for-
domme på begge sider.

Bilal Abdallah fortalte efter opførslen,
at det var sidste gang, at »Godnat Gelle-
rup« ville blive opført. Fra salen lød
prompte en højlydt opfodring til at gå
hjem og skrive en fortsættelse til det in-
teressante stykke.

KONTAKTSTEDET INDBØD TIL
KÆMPE GRILLFEST
Mandag og torsdag aften i Kulturugen
lagde den »Jordiske Freds Plads« foran
Gellerup Kirke rum til to festlige grill-
aftener, hvor Kontaktstedet inviterede al-
le beboerne i Gellerupområdet til  fæl-
lesspisning.

Personalet i Kontaktstedet havde beg-
ge dage forinden haft travlt med at forme
bøffer, snitte salat og lave humus og tza-
tziki. Til det arbejde fik de god hjælp fra
en række frivillige unge fra lokalområdet
blandt andet unge somaliere fra Unge til
Unge.

Om aftenerne blev bøfferne smidt på
grillen, og så var der i flere timer masser
af røg og damp på pladsen. Den skønne
duft var med til at lokke flere til og
blandt nogle af gæsterne var både Secu-
ritas-vagter fra City Vest, en håndfuld
buskontrollører fra Århus Sporveje samt
en stor del af personalet fra familiecen-
tret. Og torsdag aften deltog desuden en
masse af de borgere, der kort tid forind-
en havde deltaget i Gellerup Kirkes
småbørnsgudstjeneste. 

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

& HELLE HANSEN
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Vejret vidste sig ikke altid fra sin bed-
ste side, men grillmiddagen blev reddet
ved, at alle bordene blev flyttet ud under
halvtagene foran biblioteket og lokalcen-
tret.

REGNEN LØB OM HJØRNER MED
KVINDERNE
Et skybrud tvang InterFemina-løbet in-
den døre i Nordgårdhallen. De tunge grå
skyer fik øjensynlig også kvinderne i
Gellerup til at blive hjemme. Kun en lil-
le håndfuld dukkede op for løbe, og de
valgte i stedet løbe distancen indenfor i
hallen, hvor de tre og fem runder, der
skulle have været løbet i Gellerup Skov
(syd for City Vest) blev omregnet til at
være lig henholdsvis 24 og 46 runder
inde i hallen.

Der var pokal til vinderen  af de 24
runder i Nordgårdhallen, som blev Inter-
Feminas næstformand Umaima Jammal
med Lamia Kaddoura på en flot anden-
plads. Mariam Abou-Aoun var hurtigst til
at løbe de 48 runder i hallen, som er lig
med godt 4,5 kilometer, her kom store-
søster Fatima ind på andenpladsen.

PIGEDAG MED DANS OG SANG
Onsdag var der masser af aktiviteter kun
for piger i cirkusteltet på Festpladsen.
Det var PigeLiv, der i samarbejde med

Livsværkstederne og Naboskaberne hav-
de arrangeret dagen, som blandt andet
bød på både en sy- og danseworkshop.
Senere om aftenen kom dansepigerne fra
Bispehaven »All Kinds« og optrådte med
deres danseshow, inden sangerinden Pe-
arl sluttede Pigedagen i Teltet af med en
koncert, hvor drengene også fik lov at
komme ind og lytte med.

GELLERUP KIRKE MED BÅL OG
SANG
Gellerup Kirke deltog i kulturugen med
en lang række arrangementer, som hen-
vendte sig både til de store og små. Der
var blandt andet kirkekoncert, udstilling
spejderarrangementer og småbørnsguds-
tjeneste.

I løbet af ugen blev der flere gange
bagt snobrød ude foran kirken. Mens
mor og far kunne få sig en kop kaffe og
et stykke kage inde i Kirkcaféen, som
var rykket inden døre i regnvejret. 

PANSERNE FIK BANK 3-1
Efter mere end fire års venten lykkedes
det endelig de unge knægte fra ACFC’s
all stars hold at slå holdet fra Århus Poli-
ti i fodbold. Det skete på ACFC’s hjem-
mebane midt i Gellerup, hvor politiet stil-
lede op med et reservespækket hold, der
havde en gennemsnitalder, der lå noget
over tidligere års hold.

ACFC’s hold bestod tværtimod af flere
af de unge spillere, der tidligere år også
har stillet op over for panserne. Og de
unge knægte er efterhånden var at være
voksne, så de kunne derfor byde or-
densmagten god modstand, og der gav
sig efter pausen resultat ved, at drengene
endelig fik hul på bylden og fik bolden i
mål hele tre gange. Holdet fra politiet fik
til sidst i kampen et trøstemål, så resulta-
tet blev en flot 3-1-sejr til Gellerup-gut-
terne. 

Traditionen tro fejrede begge holdene
bagefter kampen med at spise en dejlig
middag sammen i Klubberne i Gellerup.  

ET SPØRGSMÅL OM TRO
Religion, samvær og sprog var overskrift-
en for en spændende debataften i Laden,
som fandt sted i Kulturugen. I debatpa-
nelet sad provst Steen Skovsgaard, imam
Ahmad Akkari og beboer og forenings-
bestyrelsesmedlem Herman Nielsen.
Sidstnævnte, der var initiativtager til de-
batmødet, betragtede sig selv som agno-
stiker, altså som en troende, der ikke be-
kender sig til en bestemt tro. Herman Ni-
elsens ønske og håb med debatmødet
var, at deltagerne ud fra deres religiøse
ståsted skulle snakke og tale sammen,
»fordi det giver os en chance for, at vi
bedre kan forstå hinanden«.

Godt en snes beboere, unge og gamle
med blandt etnisk herkomst, mødte op
for at deltage i debatten. 
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De tre debattører lagde ud med at give
hver deres opfattelse af tro. Og så var
der åben for spørgsmål. 

Herman Nielsen havde inviteret skue-
spilleren Peter Sloth til at være ordstyrer
ved debatten, og han fik på en spænd-
ende måde de fremmødte borgere invol-
veret i debatten ved flere gange at invi-
tere alle ud på gulvet, hvorefter de store
spørgsmål først blev diskuteret mand og
mand imellem, inden forsamlingen i ple-
num gav deres bud på nogle af svarene. 

En særdeles ny og meget levende må-
de at gennemføre et debatmøde på. 

GUDSTJENESTE I CIRKUSTELTET
Vejret viste sig ikke fra den pæne side, da
Gellerup Kirke fredag eftermiddag holdt
gudstjeneste i cirkusteltet på Gellerup
Festplads. Det dårlige vejr har sikkert
holdt en del kirkegængere inden døre, så
der var rigelig plads på lægterne i teltet,
der dannede en spændende ramme om
den lidt anderledes gudstjeneste, som
blev forestået af provst Steen Skovsgaard
og sognepræst Karen Togsverd Hansen.
Meget symbolsk stod Gellerup Kirkes
stenkors placeret ved siden af den store
gule stjerne i centrum Cirkus Tværses blå
manegetæppe.

Kirkekoret og den medbragte musik
var med til at skabe en stemningsfuld
gudstjeneste, som bestemt fortjener at
blive gentaget en anden gang.  

FULDT TELT TIL SODAVANDS-
DISKOTEK
Fredag aften i Kulturuge var store fest-
aften for alle børn i Gellerup, da Kon-
taktstedet inviteret til sodavandsdiskotek
i cirkusteltet på Festpladsen.

Op mod to hundrede drenge og piger
summede rundt i teltet, hvor dj Chadi
sørgede for de fedeste danserytmer. De
små drenge og piger var på skift på dan-
segulvet for at give smagsprøver på deres
kunnen inden for breakdance og hiphop.
Enkelte gamle Cirkus Tværs-børn gav og-
så opvisning i trapezerne, som hang op-
pe under teltdugens loft.

I løbet af aftenen blev der holdt for-
skellige konkurrencer, hvor børnene hav-
de chance for at vinde små præmier. Og
så blev der ellers drukket sodavand i sto-
re mængder.

ÅRHUS SØGER GHETTOGYSSER
TIL TO PROJEKTER I VESTBYEN

Nordgårdskolen og de øvrige syv magnetskoler lægger billet ind 
på nogle af regeringens 100 millioner kroner til belastede boligområder

Da fristen for at søge »Puljen til en
særlig byfornyelsesindsats i pro-
blemramte områder i store byer«

udløb den 10. september havde Århus
Kommune sendt to ansøgninger af sted
til København.

En ansøgningen om »Kvalitetsudvikling
på de otte århusianske skoler, hvor der er
indført et magnetskolekoncept« og en
anden ansøgning, der har titlen »Vestby-
ens Samlingspunkt«, som et nyt idræts-
og kulturprojekt, der er placeret ved El-
lekærskolen.

I ansøgningen vedrørende magnetsko-
lerne står der, at Nordgårdskolen er den
af de otte magnetskoler, der har det mest
omfattende og mest akutte efterslæb,
hvad angår funktionsmæssige krav, æste-
tik og aktivering samt udnyttelse af ude-
areal. Der er derfor et stort ønske om at
prioritere indsatsen vedrørende de fysi-
ske rammer rundt om Nordgårdskolen.

Det foreslås blandt andet, at skolen
skal indrette et multifunktionelt lokale,
som kan anvendes både som bespis-
ningsareal, café, elevarbejdsplads, pro-
jektrum og aktivitetslokale både i og
uden for skoletiden. Dertil kommer, at
en forbedring af forholdene i kantinen
vil være til gavn både for skolen og lo-
kalområdet.

SPÆNDENDE UDEAREALER
Nordgårdskolen fremstår i dag på mange
områder som nedslidt. Det betyder, at
der er behov for et løft i forhold til over-
flader, inventar og belægninger. Der er
derfor også et behov for at højne den
æstetiske standard på skolen, hvis skolen
skal være attraktiv og tiltrække og fast-
holde eleverne fra distriktet.

I ansøgningen slås det fast, at Nord-
gårdskolen har mange potentielle mulig-
heder for at udnytte udearealer både til

undervisning, ophold, fritid og til at stille
faciliteter til rådighed for lokalområdet.
For at udnytte potentialet er det nødven-
digt at skabe et aktiverende og spænd-
ende udemiljø, som kan anvendes både i
og uden for skoletiden. Det kan for ek-
sempel være en legeplads, skateboard-
ramper, en multibane eller forskellige for-
samlingsområder, foreslås der i ansøg-
ning.

HURTIGT BESKED OM STØTTE
Økonomi- og Erhvervsministeriet, der
skal behandle ansøgningerne, lover, at
ansøgerne allerede til november kan for-
vente at få tilsagn om, hvorvidt projektet
opnår at få støtte fra de såkaldte »ghetto-
gysser«. Ministeriet skiver, at det på lands-
plan forventes, at fem til 10 projekter i
problemramte boligområder i store byer
vil opnå støtte fra regeringens pulje.

AF HELLE HANSEN



SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004
17

BERTEL FIK ET EN NYT 
SYN PÅ GHETTOEN

Integrationsministeren og borgmesteren på tre timers lynbesøg i Gellerup, 
hvor de blev præsenteret for en masse af de mange positive ting, der også foregår i Gellerupområdet

Det var ikke lang tid integrations-
minister Bertel Harder havde til
rådighed, da han sammen med

borgmester Louise Gade var på lynvisit i
Gellerupparken tirsdag den 31. august.

Det var et stort presseopbud, der stod
uden foran beboerhuset Laden, hvor fle-
re landsdækkende tv-kanaler stod klar til
at udspørge ministeren om hans hold-

ning til boligforeningens udsmidnings-
sag.

I Laden holdt ministeren og borgme-
steren et møde med et specielt inviteret
hold Gellerup-eksperter, der både bestod
af professionelle skolefolk, familiecenter-
chefen, klubfolk, samt repræsentanter fra
boligforeningen og en række personer
fra det frivillige foreningsliv.

Efter mødet gik Bertel Harder og Loui-
se Gade fra Laden over broen til den hvi-
de gård. De to politikere var på det nær-
meste pakket ind i pressefolk, som skul-
le høre, hvordan mødet var gået.

FARVEL TIL OFFERROLLEN
Inden for i administrationsbygningen
holdt Bertel Harder et ganske kort pres-
semøde, hvor han gav udtryk for, at be-

søget i Gellerup havde gjort et stort ind-
tryk på ham.

»Gellerup er et området, der har sagt
farvel til opgivelse og offertænkningen.
Den møder jeg ellers altid så mange an-
dre steder«, sagde ministeren og slog fast,
at det er vigtig, at man får bekæmpet
håbløsheden.

»Jeg fornemmer, at der er et håb heru-
de, for der er folk, der går foran. Og det
er er vigtigt, at ildsjælene og dem, der
gør en indsats, får prestige og status, så at
de kan blive gode rollemodeller, sagde
Bertel Haarder
og fremhævede
Nordgårdsko-
lens forsøg med
at belønne gode
elever.

På spørgsmå-
let omkring ud-
smidningen af
familierne med
de overfalds-
dømte drenge,
sagde Bertel
Harder, at han

havde respekt for, at Brabrand Boligfor-
ening har besluttet at opsige lejemålet for
de familier, hvis børn har været indbland-
et i overfald på boligforeningens område.
Og han slog fast, at hans jurister gav bo-
ligforeningen ret i, at den er i sin gode
ret til at gøre det.

GHETTOGYSSER TIL NYE TILTAG
Da ministeren blev spurgt om, hvad der
havde været det mest overraskende ved
besøget i Gellerup, svarede han uden
tøven, at han havde oplevet, at der var
en ånd, som gav håb. 

»Her kan ting lade sig gøre«, fastslog
ministeren og sluttede med at gøre op-
mærksom på, at der i »Regeringens stra-
tegi mod ghettoisering« er afsat 100 milli-
oner kroner til at sætte skub i belastede
by- og boligområdet, som præges af so-
ciale problemer.

»Fristen for at søge er 10. september, så
bare kom i gang«, lød opfordringen fra
ministeren, inden han satte sig ind i mi-
nisterbilen og kørte videre ind til Århus.

AF HELLE HANSEN

Bertel Harder mødte blandt andet Iman Yacoub fra Palæstinensisk Kvindeforening, da der
blev holdt møde i Laden med repræsentanter fra Gellerupområdet. De fik sig også en snak
på vej ud ad døren.

Pressen mødte talstærkt op, da integrati-
onsministeren var på besøg i Gellerup. Det
vrimlede med journalister, fotografer og
kamerafolk på broen over Edwin Rahrs Vej.
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Så er det oktober og i
lighed med resten af
landet, så iklædes om-

rådet i nuancer af grønt, gult,
rødt og brunt. Der skrives og
tales meget om Gellerup-områ-
det i offentligheden, men de
positive historier er der langt
imellem bortset fra, når man ta-
ler med beboerne selv. Selv
om de fleste beboere, som vi
har kontakt med, mener, der er
problemer i området, som der
skal tages hånd om, så fortæl-
ler mange også om deres glæ-
de ved at bo og færdes i områ-
det. 

Der sker i disse år mange
ændringer i lovgivning og det
kan være svært at overskue. Li-
geledes forsøges nye veje til at
løfte de udfordringer, som et
område som Gellerup og dets
beboere selvfølgelig står over-
for. 

Vi ser det som glædeligt, at
Vejledningscenteret er blevet
etableret på Dortesvej 23. Her
har beboerne og særligt de
unge mulighed for rådgivning
og sparring om uddannelse og
arbejde. At initiativet så op-
rindeligt er taget af lokale be-
boere, der i samarbejde med
forskelle lokale private og of-

fentlige aktører har udviklet
idéen, er blot ekstra glædeligt. 

Fra kommunal side er man
bl.a. i færd med at oppriorite-
rer »Folkeinformation« – stedet,
hvor borgeren kan henvende
sig for råd og vejledning, samt
få hjælp til udfyldelse af ske-
maer m.m. I Beboerrådgivning-
en oplever vi, at behovet for
denne type af hjælpeforanstalt-
ninger er meget stort, og det er
glædeligt, at Forvaltningen ar-
bejder på at forbedre og ud-
vikle et sådanne tilbud. Det
nystartede Børnehus hilser vi
ligeledes velkommen, da også
vi i dagligdagen oplever famili-
er med børn og unge, der har
brug for et omsorgssted i en til
tider presset dagligdag.   

SOMMERFERIE
En presset dagligdag er også
en af baggrundene for beboer-
rådgivningens ferie-tilbud, hvor
vi søger fondspenge til at give
børnefamilier en mulighed for
at komme lidt væk.

Med de tilskud, vi i år har
fået, har det været muligt at
hjælpe 61 familier med at kom-
me på ferie. I alt har 101 voks-
ne og 177 børn fra afdelinger-
ne været af sted på ferie i Dan-
mark. Her udover har enkelte
familier har haft venner med
på ferien. 

Vi kan oplyse, at 2⁄3 af midler-
ne er givet af Arbejdsmarkeds
Ferie Fond, mens resten af
midlerne kommer fra Socialmi-
nisteriets PUF-pulje, Heinrich
og Laurine Jessens Fond, Giro
413 samt JL-Fonden. 

Vi sender en stor tak til disse
bidragydere og håber på fortsat
støtte i årene fremover, da det
vurderes, at muligheden for at
kunne støtte med et ferieop-
hold til stadighed vil være et
behov.

FRITIDSAKTIVITETER
Børns fritidsaktiviteter er et an-
det forhold, som vi finder vig-

tigt, da det dels er sundt med
motion dels en mulighed for at
få gode oplevelser og kamme-
rater. Vi søger derfor midler
hjem, således at vi kan give en
hjælpende hånd til betaling af
kontingent eller udstyr, hvis fa-
miliens økonomi er presset.
Midlerne kan også søges, hvis
barnet skal deltage i stævne-
eller klub-tur.

Da vi har en lille sum penge
tilbage, der skal bruges inden
den 20. oktober, så kontakt
hurtigst muligt Beboerrådgiv-
ningen, hvis du vil benytte dig
af muligheden.   

ANITA TILBAGE
Igennem det sidste 11⁄2 år har
beboerne mødt Lotte Mulvard,
når de har henvendt sig for råd
og vejledning. Lotte har arbejd-
et i Beboerrådgivningen som
langtids-vikar for Anita Berg-
mann, der har haft orlov til ud-
dannelse. Vi har nu måtte sige
farvel til Lotte, da Anita er
vendt tilbage fra sin orlov den
1. september. Jeg kan fortælle,
at Lotte har givet udtryk for, at
hun har været meget glad for
at arbejde i området, og især
for de mange oplevelser hun
har haft med beboere, så det er
måske ikke utænkeligt, at vi i
fremtiden vil møde Lotte i en
eller anden funktion her i om-
rådet.  

For dig som beboer betyder
det, at du fremover kan benyt-
te Anita eller Jens, hvis du
søger råd og vejledning i Be-
boerrådgivningen. Rådgivnin-
gen har fortsat fast træffetid
tirsdag 10-12 og torsdag 15-18.

Med venlig hilsen
Jens

Beboerrådgiver

eboerrådgivningen
SIDSTE NYT

Mange gode aktiviteter er startet op – til glæde for udsatte og trængende

B
Nyt fra

eboerrådgivningen

Beboerr�dgivningen er et anonymt tilbud

til beboerne i afdelingerne: 

3 Skovg�rdsparken,

4 Gellerupparken, 

5 Tovesh¿j,

6 Homstrup

11 Odinsg�rd og

12 Thorsbjerg.

Du kan henvende dig med sp¿rgsm�l om

sociale forhold, samlivsproblemer, b¿rn

og ¿konomi m.m. p� adressen:

Gudrunsvej 16, 1. th. 

tirsdag 10 - 12 eller

torsdag 15 — 18. 

Du er ogs� velkommen til at ringe til:

Anita 86 25 21 50

Jens 86 25 21 26%
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SIKKER LEGEPLADS
Legepladser under årlig kontrol

Hvert år tjekkes de mange lege-
pladser i Brabrand Boligfor-
enings afdelinger for at sikre, at

børnene kan lege uden at komme til ska-
de på redskaber, der ikke følger sikker-
hedskravene. Det årlige eftersyn gen-
nemføres af eksterne konsulenter.  

Her i foråret blev de godt 90 legeplads-
er efterset af en inspektør godkendt af
Teknologisk Institut. Hver legeplads fik
en rapport, hvor der var påpeget fejl og
mangler, som alle er blevet udbedret.
Teknisk afdeling skønner, at der i år er
lavet forbedringer og reparationer på le-
gepladserne for godt 300.000 kroner for
alle afdelinger. Disse reparationer er gen-
nemført for alle afdelinger her i august.

FAST PROCEDURE
Syn af legepladser følger en helt fast pro-
cedure i Brabrand Boligforening. Grund-
laget er de lovkrav, der er fastsat i Byg-
ningsreglementet og Dansk Standard.
Bygningsreglementet kræver, at lege-
pladsredskaber og lignende skal udfor-
mes og dimensioneres, så der opnås sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstil-
lende forhold mod personskader. 

I Dansk Standard angives de specifika-
tioner, som bør opfyldes, for i videst mu-
ligt omfang at beskytte mod den risiko,
der kan være forbundet med, at børn be-
nytter legeredskaber på legepladser.

Lovkravet er, at der årligt skal gennem-
føres et eftersyn af legepladser. 

AKUT UDBEDRES STRAKS
Legepladseftersyn bestilles hvert år i ja-
nuar/februar ved eksterne konsulenter,
som gennemfører eftersynene i april/maj.
I maj/juni får Brabrand Boligforening
rapporter for de forskellige eftersyn, der
læses af inspektørerne og sendes til var-
memestre og afdelingsbestyrelser.

Er der akutte reparationsarbejder bli-
ver de omgående igangsat og udført.

KONTROL FOR RÅD
Efter uheld på en legeplads på en skole,
hvor en dreng mistede livet, tog Bra-
brand Boligforening kontakt til den eks-
terne konsulent for at sikre, at alle stolper
til legeredskaber er tjekket for råd. Kon-
sulenten kunne fortælle, at stolper er

kontrolleret for råd, men der er ikke gra-
vet fri i jordoverflade for kontrol. Denne
kontrol gennemfører konsulenten her i
september. 

LEGEPLADSER UDVIKLER SIG
Påpeges det ved et eftersyn, at en lege-
plads ikke lever op til gældende sikker-
hedskrav og standarder, sikrer Brabrand
Boligforening, at dette bliver udbedret
med det samme. Dermed tør man godt
konkludere i teknisk afdeling, at lege-
pladserne rundt om i de forskellige afde-
linger er så sikre som muligt, men lege-
pladserne vil altid udvikle sig i form og
kvalitet, og det gør risikomomenterne
større. 

Det betyder også, at sikkerhedskravene
hele tiden strammes op, og der kommer

nye regler, som en fem år gammel lege-
plads måske ikke lever op til. Ifølge lo-
ven skal en legeplads leve op til de lov-
krav, der var gældende, da legepladsen
blev opført. Påpeger inspektionen mang-
ler i forhold til lovgivningen i dag, er det
afdelingens egen beslutning, om der skal
ske forbedringer/udbedringer.

Derfor er det også vigtigt, at afdelings-
bestyrelserne forstår vigtigheden af de
årlige eftersyn og efterfølgende repara-
tioner og forbedringer, da det er den en-
kelte afdeling, der betaler denne udgift.
Det har i nogle afdelinger været svært at
få penge til denne post, og i visse tilfæl-
de har administrationen i strid med be-
kendtgørelsen og beboerdemokratiet
gennemført syn og reparationer, selv om
en afdelingsbestyrelse har sagt nej.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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ORIENTERINGSBREV

»Rigtig varm tak.
Det, der slår mig her er, at det
ikke er håbløst 
Brabrand Boligforenings oplæg
er præget af den rigtige ånd«.

Med de ord sagde integrationsminister
Bertel Haarder tak for et to timers besøg
i Gellerupparken, som rent fysisk fandt
sted på øverste etage i Laden. For første
gang var indholdet i et ministerbesøg ik-
ke en rundtur i området. Brabrand Bolig-
forening havde helt bevidst ønsket at ud-
nytte tiden bedst muligt og give ministe-
ren godt med budskaber med hjem. Og
det lykkedes.

Til Jyllands-Posten sagde Bertel Haar-
der:

»Jeg har i dag modtaget en kaskade af
spændende beskrivelser og stribevis af
initiativer, så jeg har masser af ting at ta-
ge med mig hjem.«

Dagene op til ministerbesøget d. 31.
august var en hektisk affære med en
konstant varm linie mellem Brabrand Bo-
ligforening og Borgmesterens Afdeling.
Det var borgmester Louise Gade, der
havde bedt Brabrand Boligforening være
vært ved Bertel Haarders besøg i et af
landets største boligområder med stor
koncentration af indvandrere. Program-
met ændrede sig løbende i dagene op
til, og planlægningen foregik i et hektisk
tempo. 

Bertel Haarder var ledsaget af borgme-
ster Louise Gade samt kommunale em-
bedsmænd. Fra Gellerup deltog Nord-
gårdskolen, Familie- og arbejdsmarkeds-
center Vest, foreningsbestyrelsen samt re-
præsentanter fra afdelingsbestyrelserne
på Toveshøj og i Gellerupparken. I alt
blev det til et følge på 22 deltagere.

Det var foreningsbestyrelsesmedlem
Henning Woller, der bød velkommen og
gav en kort introduktion til området.

Derefter fortalte skoleinspektøren og
den pædagogiske leder om Nordgård-
skolen som magnetskole. 

Gitte Krogh, som er chef for Familie-
og Arbejdsmarkedscenter Vest, fortalte
om den sociale indsats i området herund-
er Gellerup-modellen – et lokalt organ,
som koordinerer indsatsen og udvikler
den efter behov. Dette organ har samti-
dig en alarmklokke-funktion, som bety-
der, at indsatser kan sættes i gang med

1 times varsel. Det vil sige, at der meget
hurtigt kan reageres på de kritiske situa-
tioner, der evt. kan opstå. 

Torben Overgaard, direktør Brabrand
Boligforening, stod for Brabrand Bolig-
forenings oplæg, der over 15 minutter
gav ministeren disse facts og indtryk:

REGERINGENS STRATEGIPLAN
MOD GHETTOER
Tiltaget med anvisning forudsætter, at der
er en ansøgermasse, man kan sortere i.
Der skal være et marked og en efter-
spørgsel til boligerne. Dette er der ikke,
hvis man ser på udlejningen, hvor man
skal langt ned på ventelisten for at få et
accept til en bolig i Gellerupparken.
Århus Kommunes forsøg med udflytning
til Brabrand Boligforenings nye boliger i
Harlev viser samme tendens. Alle ad-
spurgte har sagt nej til tilbuddet, og her
var Brabrand Boligforenings argument:
Hvem vil flytte til en mindre lejlighed til
en større husleje og uden de faciliteter,
som Gellerupparkens boliger kan byde
på.

Der er behov for en mere bredspektret
indsats, så de belastede boligområder bli-
ver tilpas attraktive til, at der reelt bliver
en efterspørgsel til boligerne. 

SALG AF BOLIGER
Brabrand Boligforening er åben overfor
at tale om salg.

TRYGHED I OMRÅDET
Godt samarbejde med Århus Politi og
Århus Kommune om løsning af konflik-
ter. Både kommunen, politiet og Bra-
brand Boligforening følger samme nul-
tolerance-politik. Senest set ved det åbne
brev til Gellerup-områdets beboere. Men
dette er kun et skridt på vejen, og der er
brug for flere ressourcer til at skabe tryg-
hed i området, så de velfungerende ikke
flygter væk.

Her fulgte citater fra to tidligere aktive
beboere, der begge har boet i området i
over 20 år, men som nu er flyttet:

»Flyttede efter overfald og indbrud. Fik
revet min taske ud af hånden en dag jeg
var på vej ind i min lejlighed. To gange
havde jeg indbrud i lejligheden med 14
dages mellemrum. Jeg havde mange ven-
ner blandt indvandrere. Skal ikke skære
alle over én kam, men til sidst følte jeg
mig som fremmed i mit eget land«

»Blev truet af nabo, fordi jeg klagede
over støjgener. Området var ved at

forsumpe. Personalet kæmpede en brav
kamp for at holde det rent, men der flød
alligevel med affald. Når jeg fik fri for ar-
bejde tænkte jeg ikke med glæde på at
komme hjem. Det var blevet en pestilens
at komme hjem«.

INDSATSER
Oprettelse af et videnscenter, så man på
et videnskabeligt grundlag kan få analy-
seret området.

Højskole-lignende undervisning i om-
rådet.

Informationsstrategi for at skabe større
viden og forståelse for danske regler,
værdier og normer blandt den store
gruppe af indvandrere.

Lade demokratiet fungere i den enkel-
te opgang med mulighed for, at beboer-
ne kan se effekten af det, de selv gør.

Oprettelse af erhvervslejemål i områ-
det.

KOORDINERING
Ministerbesøget fulgtes op af et presse-
møde, som Bertel Haarder, Louise Gade
og Torben Overgaard deltog i. Presseom-
talen den følgende dag var meget positiv.
Hovedtemaet i medierne var dog Bertel
Haarders klare støtte til Brabrand Bolig-
forening i forbindelse med opsigelsessag-
en.

Ministerbesøg i positiv ånd

��
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NYT VARMEANLÆG PÅ ODINSGÅRD
Foreningsbestyrelse undrer sig over rådmands unuancerede udtalelser

I august sagde Århus Byråd ja til
en renovering af Odinsgårdens
varmeanlæg. Det skete efter læn-

gere tids debat og behandling i teknisk
udvalg, hvor sagen måtte forbi hele tre
gange, inden der kunne gives grønt lys til
den renovering, som beboerne på
Odinsgården længe har set frem til.

At det har skullet tage så lang tid at få
en løsning igennem, der helt konkret be-
tyder, at beboerne nu kan få et varmean-
læg, der gør, at de ikke længere skal fry-
se om vinteren, skyldes udelukkende
rådmand Poul B. Skous principielle ind-
vendinger mod den kommunale støtte i
projektet:

»…vi har fået sat gang i en diskussion
af, om det er rimeligt, at en kommune gi-
ver tilskud til en boligforening, bare for-
di andre gør, når boligforeningen er så
velhavende, at den sagtens selv kan be-
tale«, sagde rådmanden til Morgenavisen
Jyllands-Posten og understregede, at han
var glad for, at han havde stukket hånd-
en i boligforeningens hvepserede. 

Hvepsereden handler helt præcist om
boligforeningens egenkapital. Ifølge råd-
manden er den af en sådan størrelse, så
renoveringen på Odinsgård sagtens kun-
ne finansieres med midler fra denne.
Dette uanset, at boligforeningen i forvej-
en bruger egenkapital-midler til at købe
jord for til nybyggeri.

SENDT I UDVALG TRE GANGE
Med byrådets godkendelse af renovering-
en er der dermed også sagt ja til en fi-
nansieringsordning, hvor Landsbygge-
fonden bidrager med 2⁄5 og Brabrand Bo-
ligforening, Realkredit Danmark og
Århus Kommune hver bidrager med 1⁄5. 

En ordning, der har den klausul, at
hvis én af parterne ikke ønsker at være
med, falder hele ordningen på gulvet, og
med rådmand Poul B. Skous forslag om
et nej til Århus Kommunes støtte til pro-
jektet, var det præcis, hvad der var ved at
ske.

I maj blev sagen behandlet i Århus By-
råd, som valgte at sende sagen i teknisk
udvalg, hvor Brabrand Boligforening
nærmest ved et tilfælde fik foretræde, da
Århus Kommune ikke som normalt kom

med en henvendelse om, at sagen var
sendt i udvalg.

Efterfølgende har sagen været sendt til
udvalget to gange, inden den her i au-
gust så endelig blev vedtaget med et fler-
tal i Århus Byråd.

EN UNUANCERET RÅDMAND
Foreningsbestyrelsen i Brabrand Bolig-
forening er i dag stolte over, at det i be-
tragtning af den modstand, der har været,
er lykkedes at få skabt grundlaget for, at
beboerne på Odinsgården nu langt om
længe får nyt varmeanlæg. Men man er
samtidig meget skuffet over rådmand
Poul B. Skous udtalelser til pressen og
hans principielle modstand mod støtte til
de almene boligforeninger med begrun-
delsen, at de har penge nok selv. Udta-
lelser, der efter bestyrelsens opfattelse, er
alt for unuancerede.

Renoveringen i Odinsgård er søgt fi-
nansieret med støtte fra Landsbyggefond-
en, Realkredit Danmark og Århus Kom-
mune på grund af det høje huslejeniveau
i afdelingen. Afdelingens mulighed for
selv at finansiere har været fuldstændig
urealistisk, da det ville få store konse-
kvenser for huslejeudviklingen i afdelin-
gen og dermed også for udlejningen af
boligerne.

Når Brabrand Boligforening har argu-
menteret imod, at finansiere renoverin-
gen med midler fra egenkapitalen, som
rådmanden foreslår, skyldes det:

• Brabrand Boligforening bidrager i
forvejen med finansiering til hele den so-
ciale indsats. Derudover sker køb af jord
til nybyggeri med midler fra boligfor-
eningens egenkapital. 

• Odinsgården er et forsøgsbyggeri,
som Brabrand Boligforening i sin tid blev
bedt om at opføre efter udskrivning af en
arkitektkonkurrence. Allerede dengang
var man klar over, at varmeanlægget ikke
var optimalt, og Århus Kommune gav
udtryk for, at det var et ansvar, de også
ville være med til at påtage sig.

Rådmand Poul B. Skous udtalelser vil
uden tvivl få stor betydning for de øvrige
boligforeninger i Århus nu, hvor der er
lagt op til en bred debat omkring, hvilke

rammer man skal arbejde indenfor. Der
skal nu forhandles om de fremtidige til-
skudsregler, og ifølge rådmanden ventes
der en afklaring omkring årsskiftet.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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NYT CENTER SÆTTER TING I VÆRK
Rådgivning til folk som vil starte for sig selv

Den 1. august i år slog det nye
iværksættercenter NYVIRK døre-
ne op. Opgaven for de fire fast

tilknyttede rådgivere og eksterne specia-
lister er at yde den nødvendige støtte og
rådgivning til folk, som har lyst til at star-
te egen virksomhed. Derudover er et af
formålene også, at de små erhvervsdri-
vende i vestbyen, for eksempel i Bazar
Vest, har et sted at gå hen og få vejled-
ning til, hvordan de kan udvikle deres
virksomhed.

DØRENE STÅR ÅBNE
• Alle er velkomne, siger Steffen Thom-
sen, som er en af mændene bag NY-
VIRK.

• Men det er også vigtigt, at det ikke
kun er nystartede og selvstændige, der
kan komme her. Hvis nogen bare har en
god ide, de trænger til at få vendt, så er
de også meget velkomne, fortæller Stef-
fen Thomsen.

Han og makkeren Shahid Mahmood
fortæller, at der i løbet af centrets første
uger er kommet to, tre nye forbi hver
dag med idéer til virksomheder: restau-
rant, autoværksted, vaskeri og malerfor-
retning er nogle af de idéer, rådgiverne
foreløbig er blevet præsenteret for.

De to lægger desuden meget vægt på,
at døren er åben for alle – også selvom
man ikke bor i urban-området, som
iværksættercentret hører ind under.

AF TERESE WERNER
FællesBladet, september 2004

Fakta om NYVIRK

NYVIRK er til dem, der tænker på at
starte egen virksomhed, er i gang
med at starte virksomhed eller har
startet egen virksomhed. NYVIRK er
for både ledige og erhvervsaktive. for
mænd og kvinder, for danskere og
nydanskere og for unge såvel som
gamle.

NYVIRK er for dem, som har en drøm
om at blive selvstændig, har en god
idé, vil købe en forretning eller har
startet virksomhed med 1 – 5 medar-
bejdere.
Målet for iværksættercentret NYVIRK
er, at det i løbet af de første tre år
skal have været med til at starte 85
nye virksomheder i urban-området. 
Ud over den personlige rådgivning,
som de fire faste vejledere står for er
der to primære aktiviteter i huset:
Mentorordning: Fast sparringspart-
ner, møde erhvervsleder/selvstæn-
dig, der har meget erfaring. Det sto-
re netværk i erhvervslivet kan hjælpe
dem til at finde den helt rigtige
mentor, der kan hjælpe den enkelte
med at udvikle sin forretning..
Iværksættercenter: Workshoppen er
åben hver dag. Her kan man komme
og arbejde med sin ide og sin forret-
ningsplan sammen med rådgivere og
vejleder. De, der kommer, vil også
indgå et netværk med hinanden.
Centret finansieres af Århus Kommu-
ne, Integrationsministeriet og Urban-
projektet. 

NYVIRK bor i undervisningsbygnin-
gen til højre for Bazar Vest på Edwin
Rahrsvej 32. Der er åbent for hen-
vendelse:
Mandag – onsdag 10 – 16
Torsdag 10 – 18
Fredag 10 – 15

Du kan også ringe til NYVIRK i sam-
me tidsrum på 87 40 04 00
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• Vi vil være åbne over for alle. For det
er svært at sige nej til en person, bare
fordi han bor på den forkerte siden af ve-
jen, hvis han står og har brug for hjælp,
fastslår Steffen Thomsen. Dermed vil
centret ikke umiddelbart sætte grænser
for, hvem der kan deltage i workshops,
hvor man kan arbejde på sin forretnings-
plan, få råd og vejledning samt opbygge
et netværk til de andre, der er tilknyttet
centret. Men de to makkere gør op-
mærksom på, at centret alligevel først og
fremmest er til beboerne i Urban-områ-
det.

TAGER HENSYN TIL BEHOV
Rådgiverne i NYVIRK er meget opmærk-
somme på, at de, som henvender sig, har
meget forskellige behov, der skal dæk-
kes. Derfor findes der ikke nogen ska-
belon for, hvordan de skruer forløbet
sammen for den enkelte. I stedet laver de
en plan i forhold til de behov, den en-
kelte har. 

• De, der kommer her, har jo forskelli-
ge kompetencer. Derfor skal de behand-
les individuelt og på deres præmisser.
For eksempel er det forskelligt, hvor hur-
tig udviklingen skal gå, siger Steffen
Thomsen og gør opmærksom på, at alle
samtaler foregår under fortrolighed.

• Som nyopstartet skal man tage stil-
ling til alting selv. Så det er vigtigt, at
man har nogle at spørge til råds. Hele li-

vet her i huset handler jo om at være
selvstændig. Ud over vejledning er det et
fantastisk netværk, de kan få her, siger
Steffen Thomsen.

Shahid Mahmood supplerer:
• Det handler meget om at få afklaret

spørgsmålene omkring risiko og sikker-
hed. Vores forskel er, at vi kan gøre dem,
der kommer her, lidt mere sikre i deres
sag. Ofte er det jo kun familien og ven-
nerne, man snakker med, når man starter
en forretning, og så kan man altså virke-
lig brænde fingrene. Vores erfaring og
mentorerne kan give dem den sikkerhed,
som gør starten af virksomhed mere sta-
bil, siger Shahid Mahmood.

Han lægger for eksempel vægt på, at
forretningsplanen skal se fornuftigt ud og
være helt på plads, inden iværksætteren
for alvor satser hele familiens eksistens-
grundlag. Et aspekt i det at starte forret-
ning, som mange glemmer at tage højde
for.

GOD EFFEKT PÅ LOKALOMRÅDET
Der er over 100 etniske grupper samlet i
hele vestbyen, og det er som bekendt ik-
ke nemt at få et job.

• Det er det område i Århus, hvor der
er flest menneskelige ressourcer, som ik-
ke bliver brugt. Der er mange indvand-
rere, som kommer fra lande, hvor det
nærmest er tradition at være selvstændig.
Det tiltaler dem absolut ikke at være på

bistand, siger Steffen Thomsen.
Og de to herrer er ikke et sekund i

tvivl om, at flere selvstændigt erhvervs-
drivende vil gavne området på flere må-
der:

• Integration er for mig klart et spørgs-
mål om, at folk er erhvervsaktive, så er
man integreret eller på vej til at blive det.
Man møder hele tiden danskere og tving-
es til at tale dansk. Det er bedre end in-
tegrationsprogrammer, siger Shahid Mah-
mood, der heller ikke er i tvivl om, at
succeshistorier vil inspirere andre til at
blive selvstændige.

• Der vil komme flere positive histori-
er om økonomiske og sociale fremskrift
for mennesker, der er blevet selvstændi-
ge, og som det er gået godt. Og det vil
løfte området, fordi andre følger efter, si-
ger han.

Steffen Thomsen supplerer sin kolle-
ga:

• Vi vil gerne være med til at tage hul
på nye brancher herude. Lige nu er det
for eksempel frisører, der starter mange
af. Så ser andre, det er en god forretning
og tænker: Her går det godt, så det tør
jeg også. Det vil helt klart skabe mere liv
og flere arbejdspladser. Nye virksomhe-
der vil naturligt udvikle byen og skabe
mere positivt liv, fastslår han.

Brabrand Boligforening har i dag ophævet 3 lejemål på Toveshøj og i Gellerupparken, hvor der er begået alvorlige kriminelle
handlinger mod andre beboere.

Baggrunden for ophævelserne er en række voldsepisoder og røveriske overfald, som beboere i Brabrand Boligforening har del-
taget i, og som de pågældende er dømt for. 

Brabrand Boligforening har pligt til at sørge for, at der opretholdes god ro og orden i boligforeningens ejendomme, og op-
hævelserne skal ses i lyset af Brabrand Boligforenings politik om ikke at tolerere kriminelle handlinger med den følge, at man
vil kræve en lejlighed fraflyttet, hvis én eller flere beboere i den pågældende lejlighed udøver kriminel adfærd, der er egnet til
at skabe fare eller utryghed i området. Beboerne er orienteret om denne politik via Brabrand Boligforenings beboerblad i no-
vember 2003.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening

OPHÆVELSE AF LEJEMÅL 
I BRABRAND BOLIGFORENING
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FORENINGSBESTYRELSENS 
KORTE BERETNING

Til afdelingsmøderne i efter-
året deltager foreningsbestyrel-
sen med en kort beretning, der
omhandler nogle af de emner,
som bestyrelsen har beskæftiget
sig med det seneste år.

OPSIGELSE AF LEJEMÅL
Den 3. september ophævede Brabrand
Boligforening tre lejemål på Toveshøj og
i Gellerupparken, hvor der er begået al-
vorlige kriminelle handlinger mod andre
beboere. Baggrunden for ophævelserne
er en række voldsepisoder og røveriske
overfald, som beboere i Brabrand Bolig-
forening har deltaget i, og som de
pågældende er dømt for. 

Ophævelserne skal ses i lyset af Bra-
brand Boligforenings politik om ikke at
tolerere kriminelle handlinger. Det bety-
der, at man vil kræve en lejlighed fraflyt-
tet, hvis én eller flere beboere i den
pågældende lejlighed udøver kriminel
adfærd, der er egnet til at skabe fare eller
utryghed i området.

Det er selvfølgelig en alvorlig ting at
opsige et lejemål. Men det er nødvendigt
i denne sag, da hensynet til de beboere,
der opfører sig ordentligt, vejer meget
tungt.

BESØG AF BERTEL HAARDER
Tirsdag d. 31. august havde Brabrand Bo-
ligforening besøg af integrationsminister
Bertel Haarder, som på mødet i klare
vendinger kommenterede ophævelses-
sagen med ordene:

»Jeg har talt med mine jurister, og bo-
ligforeningens skridt er fuldt lovligt«.

Det er selvfølgelig positivt at få opbak-
ning til vores politik. På samme måde
som ministerbesøget forløb ud over vo-
res forventninger. Bertel Haarder mødte

op med en meget positiv indstilling til de
initiativer, der sker her i området. I sær
var han meget overrasket over den posi-
tive ånd, der er i området. For Brabrand
Boligforening er det af stor betydning, at
vi hermed har fået åbnet for dialogen
med Regeringens integrationsminister.
Denne åbenhed vil komme beboerne i
Gellerup-området til gode.

GELLERUP-OMRÅDET
Bestyrelsen har i det hele taget brugt me-
get tid på Gellerup, hvor der har været
stor fokus. I bestyrelsen har vi nedsat et
udvalg – Gellerup-udvalget, som har til
opgave at finde forslag til løsning af nog-
le af de problemer, som området slås
med.

Det kan måske for de andre afdelinger
se ud, som om vi i bestyrelsen ikke be-
skæftiger os med andet end Gellerup,
men vi ser det som vores forpligtelse at
gå ind i problematikken. Derfor har vi
valgt at nedsætte Gellerup-udvalget for
at være sikker på, at der i det ordinære
bestyrelsesarbejde er plads til vores ho-
vedopgave foreningens forhold. 

Det er bestyrelsens holdning i generel-
le vendinger, at forslaget med at skabe
en bedre integration ved at tvangsflytte
beboerne ikke er realistisk. Gellerup-
parkens problemer skal løses gennem
uddannelse og beskæftigelse. Det er den
eneste måde at skabe en bedre integrati-
on og dermed få løst nogle af de mange
sociale problemer, der er i området.

Derudover handler det om konsekvens
over for den lille gruppe, der er med til
at skabe en negativ udvikling og dermed
ødelægger det for den store gruppe af
beboere, der gerne bare vil bo i fred og
ro.

NYE AFDELINGER
I april flyttede de sidste beboere ind i
vores nye afdeling i Hasselager – afd. 24

Skovhøj og dermed har vi fået to nye af-
delinger på Skovhøj i Hasselager og to
nye afdelingsbestyrelser.

I Harlev har vi også fået nye beboere
med opførelsen af den femte etape af
Rødlundparken, hvor 44 boliger stod klar
til indflytning her i juni. Denne nyeste
etape er ligesom alle de andre boliger, vi
har bygget de seneste år, opført i massive
træelementer. Et byggemateriale som vi
kun har gode erfaringer med efter op-
førelse af i alt 213 boliger i træ.

Og vi har flere byggeplaner på bordet.
I Tranbjerg har vi sammen med Aaby-

høj Boligforening og Boligforeningen
Solgaarden fået option på et 10 ha stort
areal. På denne grund forventer vi at
kunne opføre en ny bydel med ca. 300
boliger, som kommer til at bestå af
blandede ejerformer det vil sige: parcel-
huse, andelsboliger og almene udlej-
ningsboliger. Lokalplanen for området
forventes at blive vedtaget i Århus Byråd
i begyndelsen af næste år. Derefter kan
byggeriet gå i gang.

I Hasselager i umiddelbar nærhed af
vore to nye afdelinger har vi sammen
med Boligforeningen Århus Omegn fået
option på en grund, hvor der vil kunne
opføres omkring 350 boliger. Ligesom
Tranbjerg vil der også her være tale om
blandede ejerformer. Næste år skal lokal-
planen for området behandles i byrådet.

RENOVERING AF VARMEANLÆG I
ODINSGÅRD
En anden sag som bestyrelsen har haft
stor fokus på er renoveringen af varme-
anlægget i Odinsgård. Dette emne er om-
talt mere detaljeret i artikel her i bladet,
og emnet er derfor udeladt fra denne
gengivelse af den korte beretning.

Husk også at kigge ind på 

www.bbbo.dk
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S K R I V E RL Æ S E R N E

OM »BØGER UDEN HJUL«
svar til Birgit Lind 
Hvad I end kalder det nye bibliotek på Gudrunsvej, er det sta-
dig et ekstra til dem, som allerede har et. 

Vi som bor i Århus V, som for eksempel på Bronzealdervej,
Jernaldervej, Stenaldervej, Holmstrupgårdvej m. fl. vil også
gerne kunne låne bøger, musik o. s. v.; men det kan kun de
raske og dem, som har bil. Alle handicappede og dårligt gåen-
de (med rollator), kan ikke komme til et bibliotek. 

I må også gerne tænke på os, og ikke kun på beboerne i
Gellerupparken, vi kan også lide at få del i goderne. Vi bliver
som regel glemt, når de uddeles. 

Med venlig hilsen
Ruth Stryhn, Jernaldervej.

SØVANGENS REGNSKAB
Så fik vi regnskabet for Søvangen for 2003, og igen har vi et
kæmpeoverskud på kr. 588.257,32 (2002 kr. 610.407,64), som
udover de ordinære henlæggelser henlægges til planlagt og
periodisk vedligeholdelse. Disse henlæggelser andrager nu
kr. 17.847.386,98. Skriver sytten millioner otte hundrede tu-
sinde. En uhyre sum. Samtidig lader man Søvangen forfalde.
Tage på klyngehusene er utætte og ser forfærdelige ud med
fuglelort og mos, vore papkøkkener kan ikke holde maling,
haveanlægget forfalder og beplantningen trænger til fornyel-
se. Nu har vi i mere end 50 år set på »Rosa rogusa«. og
ukrudtet florerer, og selvsåede træer skyder op (i hvert fald
ved udhusene i vores klynge). Vores stakkels varmemester
har en fast plade på programmet, når vi henvender os til ham
for at få udbedret skader: »Vi har ikke flere penge«. Utætte
gavle, som forårsager fugtskader på indersiden: »det kan I ik-
ke få repareret«. Myrer som underminerer fliserne i vore går-
de: »Vi har ikke flere penge til myregift« osv. Ja men for pok-
ker, giv ham da nogle flere penge at arbejde med. Så længe vi
har 17 millioner stående på vedligeholdelseskontoen er det da
en udgiftsneutral forhøjelse al den stund, at de afholdte ud-
gifter afholdes af henlæggelserne, og vi behøver vel ikke et
overskud på over 1⁄2 million hvert år. Sammenlagt har vi 23
millioner liggende i foreningens kasse. Hvad skal de der?

PS. I sin tid var der noget, der hed afskrivninger på diverse
anlæg. Jeg indrømmer min uvidenhed, men hvad blev der af
dem? 

Mvh
:-) Niels Schjeldahl

Birgittevej 6, DK-8220 Brabrand

Svar til Niels Schjeldahl
Det er nogle gode spørgsmål, som Niels Schjeldahl stiller. Der
er vist mange i Søvangen, der stiller lignende spørgsmål en
gang imellem.

I vores budget (på totalt omkring 20 million  kroner) har vi
afsat omkring 3,7 millioner til planlagt vedligeholdelse, 1,5
million til almindelig vedligeholdelse, og 1,8 millioner til ren-
holdelse. Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse beløber sig
nu ganske korrekt til omkring 18 million kroner; men vi plan-
lægger nu også at bruge omkring 16 millioner i året 2006, som
man kan se i det uddelte informations-materiale til afdelings-
mødet den 7. september. Og bagefter ligger saldoen på et la-
vere niveau. Det er ikke helt korrekt, at vores overskud kom-
mer oven i det normale beløb, som vi bruger til planlagt ved-
ligeholdelse. Efter et år med overskud er henlæggelserne lidt
mindre af den grund.

I øvrigt, at vi har store overskud (omkring 5%), tyder på, at
det er svært at ramme budgettet præcist – så det kan lige så
nemt ske for os, at vi har underskud.

Vores vedligeholdelsesbudget stiger med 8% i 2005, og det
er fordi bestyrelsen og administrationen godt kan se, at det
kniber lidt med de 1,5 million. Det er desværre ikke så nemt
at finde endnu flere penge til vedligeholdelse, uden at vi får
for store huslejestigninger. Så, vi må nok leve med, at vi ikke
kan opfylde alle ønsker, selvom vi nok har råd til lidt myregift
(men der kan være problem med gårdmandenes tidspriorite-
ring selvfølgelig). 

Beboere kan heldigvis selv være med til at prioritere opga-
verne gennem afdelingsbestyrelsen. Det første punkt på vores
dagsorden til afdelingbestyrelsesmøder er »møde med beboe-
re«, og man er mere end velkommen til at møde op, og drøf-
te problemer og ønsker.

PS. Afskrivninger på diverse anlæg findes stadigvæk (på
konto 133).

Mvh Joop de Vries
Afdelingsbestyrelsen
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1 - HANS BROGES PARKEN

AFDELINGSMØDET
TIl Skræppebladets redaktion valgtes Anton Sørensen

Den 6. september 2004 blev der
afholdt ordinært afdelingsmøde
i afdeling 1, Hans Broges Park-

en.
Som dirigent for mødet valgtes Bo Si-

gismund.
Efter at afdelingsmødet og dirigenten

havde godkendt, at reglerne for mødets
afholdelse var i orden, gik vi videre i
dagsordenen.

Formanden, Berit Bramm, berettede
om,  hvad der var sket i afdelingen i det
senest forløbne år og fortalte om de væ-
sentligste ting, som afdelingsbestyrelsen
havde arbejdet med, hvilket blandet and-
et var:

Legepladsen er nu sat i forsvarlig stand,
og der var god hjælp fra frivillige bebo-
ere.

Som det er skik ved færdiggørelse af
sådanne projekter, blev der afholdt ind-
vielsesfest.

Der er blevet afholdt fastelavnsfest,
festudvalget ydede en stor indsats ved
tilrettelæggelse og afvikling. Der var som
sædvanlig god tilslutning til festen.

På Hans Broges Vej er der lavet tra-
fikdæmpning – i form af bump, pullerter
og beplantninger.

Selskabslokalet er blevet »frisket« op,
og der er foretaget små nødvendige ind-
køb.

Der er købt nye vaskemaskiner til såvel
beboerne på Hans Broges Vej som Ud-
sigten.

En fortjent »opsang« undgik vi ikke, da
der var nogle (en) beboer(e), der havde
vasket bøjle-BH’er uden brug af vaske-
pose og en anden efterfølgende beboer
fik sit vasketøj ødelagt.

Formanden kunne ikke forstå, at man
kan finde på, at behandle en hel ny og
dyr vaskemaskine på denne måde og ef-
terfølgende være årsag til, at andres tøj
blev ødelagt.

Formanden pointerede dog, at det
selvfølgelig ikke var nogen af de frem-
mødte, der kunne finde på, at udføre en
så tåbelig handling.

Der er beboere, der ikke har forstået,
at vaskemaskinerne skal gøres rene efter
brug, da der nogle gange ligger sæbe-
klumper i sæbeskålene, og fnugfilteret
ikke er renset

Enkelte parkerer stadig på brandveje-
ne. Hvis dette fortsætter, kan de, som ob-
serverer forseelsen, notere bilnummer og
tidspunktet for overtrædelsen og aflevere
notatet til varmemesteren, der så vil sør-

ge for, at bilejeren får
en hilsen fra politiet.

Skrivelsen fra in-
spektøren om, at der
skulle udskiftes fuger
og murbindere på Ud-
sigten og om beplant-
ning i en afstand på
1,5 m fra husmuren,
kunne bringe beboer-
ne på barrikaderne.

Der blev i den an-
ledning afholdt ekstra-
ordinært afdelingsmø-
de, hvor det blev be-
sluttet, at driftsperso-
nalet ville være be-
hjælpelig med ryd-
ningen af eventuelle
planter mv.

Der har været 6 flyt-
ninger i 2003 svarende
til 5%. Den 1. april
2003 var der 914 på
venteliste til en bolig
og i år 314.

På grund af penge-
mangel er det planlag-
te arbejde med maling

af brystninger på Hans Broges Vej og
indgangspartierne på Udsigten ikke ud-
ført.  

KOMMENTARER TIL BERETNINGEN
Efter den aflagte beretning, som blev
enstemmigt godkendt, var der en del
spørgsmål og kommentarer blandt andet:

Der er for lidt tørrerum på Hans Bro-
ges Vej.

Er det ikke muligt at reparere de huller,
der er i belægningen i garagegården?

Hvorfor skal de sternbrædder, der ikke
trænger til maling, males?

Der bør af sikkerhedsmæssige grunde
opsættes hegn ned til garagegården.

Der er blevet opsat en parabol ved et
af husene, skal den ikke fjernes, da det
ifølge afdelingens ordensregler ikke er
tilladt at opsætte parabolantenner? 

Er der risiko for, at beløbet til fugning
og isætning af murbindere, bliver større
end tilbudet på grund af vejrlig, merar-
bejde og andre uforudsete forhold?

En del af spørgsmålene vil afdelings-
bestyrelsen søge at afklare, inspektøren
gav konkrete svar, som var:

Umiddelbart kan man ikke se på stern-
brædderne, om de trænger til maling.
Det er vurderet, at det bør gøres nu.

Fugningen og isætning af murbindere
bliver udført i henhold til det afgivne til-
bud.

Henning Woller  aflagde beretning for
foreningens forhold – som kan læses på
foreningens sider.

Regnskabschef Grethe Dam gennem-
gik budgettet for år 2005, der indebærer
en huslejestigning på 1,53 procent.

Der var et spørgsmål vedrørende eta-
blering af genbrugsplads.

Budgettet for 2005 godkendt, og regn-
skabet for 2003 blev gennemgået.

Da Berit Bramm og Gunhild Weisbjerg
ikke ønskede at genopstille til afdelings-
bestyrelsen, blev Birger Hansen og Inger
Bloch valgt uden afstemning.

Som medlem til Skræppebladet valgtes
Anton Sørensen uden afstemning.

Flere syntes det var en god ide, at eta-
blere en genbrugsplads.

En beboer foreslog, at salg af boliger
kom på dagsordenen ved næste afde-
lingsmøde.

Anton Sørensen
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AL BEGYNDELSE ER SVÆR
Forhåbentlig har boligforeningen og entreprenøren lært af det første hus

I husene på Udsigten afdeling 1
Hans Broges Parken skal fugerne
udskiftes, og der skal isættes nye

murbindere.
Da arbejdet begyndte i det hus, vi bor

i, vil jeg skrive lidt om, hvordan jeg op-
levede denne proces.

Boligforeningen sendte et brev til alle,
der bor i Udsigten, hvori det blev med-
delt, at fugerne i gårdhusene skulle ud-
skiftes, og at alt beplantning langs mure-
ne i haverne i en bredde af 1,5 meter fra
muren skulle fjernes, samt at adgang til
gårdhaverne ville ske via stisystemet. Det
har nok stået i udbudsmaterialet.

Brevet skabte uro hos beboerne, ikke
at fugerne skulle udskiftes, men det at
det lakonisk blev meddelt, at alt beplant-
ning i en afstand på 1,5 meter fra muren
skulle fjernes, og adgangen til gårdhuse-
ne skulle ske gennem stisystemet, det var
lige groft nok.

Flotte bede med blomster og andre
planter skulle fjernes, nyanlagte såvel
som gamle bede. Eventuelle træer, hæk-
ke og læhegn skulle fjernes.

Da der bor mange ældre i afdelingen,
er det ikke alle, som selv kan klare at
fjerne beplantninger, hække og læhegn.

Der blev sendt kollektive såvel som in-
dividuelle breve til afdelingsbestyrelsen
og boligforeningen, hvori man meddelte,
at der overhovedet ikke blev taget hen-
syn til beboerdemokratiet.

Beboerne ønskede, at der blev afholdt
et afdelingsmøde, hvor det kunne debat-
teres, hvordan arbejdet eventuelt kunne
udføres mere fleksibelt samt et ønske

om, at der blev taget individuelt hensyn
til, hvad den enkelte beboer har af be-
plantning i gårdhaverne.

Der blev afholdt afdelingsmøde om sa-
gen. På grund af ferie var jeg desværre
ikke med, så det jeg skiver om mødet, er
noget, jeg har fået fortalt.

Jeg har forstået, at bølgerne gik højt,
og det blev beklaget, at  vedkommende,
der havde udsendt skrivelsen og er an-
svarlig for arbejdet, nemlig afdelingens
inspektør, ikke var tilstede ved mødet. 

På mødet krævede beboerne, at inden
arbejdet i  haverne  påbegyndes, skal en
person fra entreprenørfirmaet og afdel-
ingens varmemester vurdere, hvor meget
beplantning der skal fjernes.

Ligeledes blev man enige om, at de be-
boere, som ikke selv kan klare fjernelse
af beplantning og læhegn ville få hjælp af
afdelingens varmemester og gårdmænd.

Nu tilbage til vores hus, hvor jeg har et
nøje kendskab til processen.

Dagen oprandt, da vi blev varslet om,
hvornår arbejdet i vores gårdhave skulle
påbegyndes. Jeg blev senere klar over,
at det var entreprenørens formand, der
kom med varslingen. Jeg spurgte ham,
om ikke han kunne bese haven og sige,
hvad der skulle fjernes. Selv om han hav-
de travlt, og det var weekend, indvilgede
han i dette.

Han var overordentligt venlig og for-
stående, og det viste sig, at det slet ikke
var nødvendigt at fjerne beplantningen
1,5 meter fra væggen kun 0,9 meter. Det
var jeg meget glad for, ellers skulle jeg
fælde et træ.

De folk, der skulle foretage udkrasning
af de gamle fuger mødte op otte dage,
før det var varslet.

Jeg havde ikke noget imod, at de be-
gyndte en uge før, det var varslet.

Jeg var klar til, at arbejdet kunne igang-
sættes, og jeg tænkte: desto hurtigere bli-
ver vi jo fri for alt det støv og støj, som
arbejdet forårsager.

Det gik dog ikke, som jeg forventede,
da arbejderne havde udført ca. halvdelen
af arbejdet, og de havde lavet et forfær-
delig svineri, blev arbejdet standset af
varmemesteren, da de ikke holdt sig til
den udarbejdede plan.

Jeg lavede vrøvl til varmemesteren
over, at de havde påbegyndt arbejdet og
ikke havde færdiggjort det. De genoptog
udkrasningen igen så støvplagen kunne
ophøre.

Trængslerne var ikke forbi endnu, da
de folk der skulle foretage isætning af
murbindere og foretage fugning holdt sig
til den oprindelige plan og først påbe-
gyndte arbejdet otte dage efter, at det
kunne have været igangsat.

I brevet fra boligforeningen skrev de,
at arbejdet forventes at vare 4-5 arbejds-
dage, i stedet varede det 11 arbejdsdage.

Jeg er glad for, at arbejdet er færdigt
hos os, og jeg tror, at såvel entreprenør
som boligforening har lært af denne be-
gyndelse og øvelse på vores hus, således
at arbejdet med de næste 59 huse kan fo-
regå gnidningsløst.

Med venlig hilsen
Anton Sørensen 

Kære Anton Sørensen
Vi beklager, at fugearbejdet i din bolig fik
et noget uhensigtsmæssigt forløb, og vi
har stor forståelse for din frustration over,
at noget der skulle vare 4 – 5 dage kom
til at strække sig over endnu flere dage,
hvor du og din familie måtte trækkes
med de besværligheder, der naturligt
følger med, når større reparationsarbejder
skal gennemføres. 

Vi har siden opstart af det store arbejde
på Udsigten med at udskifte mørtelfuger
i gårdhusene fået god respons fra både
afdelingsbestyrelse og beboere, som er
kommet med både kritik og gode forslag
til, hvordan der så vidt muligt kunne ta-
ges hensyn til den enkelte beboers indi-
viduelle behov. Denne respons er taget
med og lagt ind i planlægningen og ud-

førelsen af arbejdet i alle huse på Udsigt-
en. 

Fugearbejdet er tilrettelagt sådan, at de
hold der arbejder på Udsigten med hen-
holdsvis udkrasning af fuger og ilægning
af nye fuger følges ad, så der ikke bliver
uhensigtsmæssige stop i arbejdet hos den
enkelte beboer. Det er årsagen til, at du
desværre kom til at opleve en ufrivillig
pause i arbejdet hos dig, da det ellers vil-
le have medført, at endnu flere beboere
ville være blevet berørt af, at det ene
hold ved en fejl »løb hurtigere« end det
andet. 

Der bliver på Udsigten taget hensyn til
de ønsker og behov den enkelte beboer
har, så arbejdet kan gennemføres med
mindst mulige gener. Derfor har vi også
bedt beboerne kontakte os, hvis der var

tvivl, eller man bare gerne ville have
hjælp til de forberedelser, der skal til for,
at arbejdet kan gennemføres. Både in-
spektør og varmemester tager på besøg
hos de beboere, der ønsker det, og sam-
men finder man så en løsning, der passer
til den enkelte beboer. Varmemester og
gårdmænd er parate til at hjælpe til, de
steder hvor der er brug for hjælp til for
eksempel at klippe beplantning til, så
håndværkerne kan komme til.

Vi håber, at beboerne fortsat reagerer
og kontakter os, hvis der er spørgsmål,
eller noget, de gerne vil have, at vi hjæl-
per dem med. 

Med venlig hilsen 
direktør Torben Overgaard, 

Brabrand Boligforening
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2 - SØVANGEN

BEBOERMØDE I SØVANGEN
Der blev nedsat et udvalg om brugen af et beboerhus

Tirsdag den 7. september 2004 af-
holdt afdeling 2 »Søvangen« sit
årlige beboermøde med ca. 100

fremmødte beboere. Formanden Georg
Nielsen bød velkommen og foreslog til
dirigent af mødet foreningsformanden
Jesper Pedersen, der blev valgt uden
modkandidater.

Efterfølgende afgav Georg Nielsen en
kortfattet beretning over afdelingens for-
hold og fremtidige planlægninger. Gene-
relt havde det været et roligt år med
mange planlæggelser herunder renove-
ring af indgangstrapper og ovenlys, as-
faltering af Louisevej med nye kantsten
samt en udbedret forbedring af de grøn-
ne områder. Inden beretningens god-
kendelse var der forskellige spørgsmål
og kommentarer fra salen, som renove-
ring af kloakken i affaldsrummene. Der
var begyndt at vokse blomster op, og
regnvandet skabte oversvømmelse i af-
faldsrummet. Så var der ellers uenighed
omkring indgangsristene, hvor gummi-
måtterne er blevet fjernet fra. I al sin
korthed blev beretningen taget til efter-
retning.

Forelæggelsen af budgettet for 2005
blev indledt med mindeord om tidligere
bestyrelsesmedlem og afdelingens øko-
nomiske rådgiver Poul Pedersen, der dø-
de i det tidlige forår. Derefter blev regn-
skabet fremlagt til godkendelse med om-
tale af enkelte punkter, som overens-
komstmæssige lønstigninger til driftsper-

sonalet med resultat i en huslejestigning
på 0,95% svarende til en månedlig husle-
jestigning på kr. 30, som et mindre fald i
antennebidraget skulle kompensere lidt
for. Budgetforelæggelsen blev afsluttet
inden godkendelse med enkelte spørgs-
mål og kommentarer til varmeregnska-
bet, hvorfra der vist ventes pæne tilbage-
betalinger generelt.

2 FORSLAG, DET ENE MED DEBAT
Afdelingsbestyrelsens forslag til ændring
af afdelingens råderetsanvisning vedrø-
rende ændringer i boligen i botiden blev
vedtaget uden debat. Derimod manglede
der ikke debat på det andet forslag, som
lød på et nyt beboerhus. Der var mange
idéer fremme om, hvad et sådant bebo-
erhus kunne anvendes til, lige fra børne-
pasning over hyggekrog med fritidsakti-
viteter som vævestue, snedkeri, hobby-
værksted, motionsrum med mere og til
afholdelse af familiearrangementer. Hertil
ville man gerne have et hold frivillige,
og man konkluderede forslagets inten-
tioner ved at nedsætte et udvalg til gen-
optagelse af et nyt beboerhus til senere.
Til dette udvalg blev følgende valgt: Carl
Rasmussen, Lene Betzer, Hartvig Vendel-
boe, Kirsten Loft og Inge Cassøe.

ALLE BLEV VALGT UDEN MOD-
KANDIDATER
Til afdelingsbestyrelse for de næste 2 år
var følgende på valg: Georg Nielsen,
Birthe Wisen. K.M. Frederiksen, Joop de
Vries og Else Høgh. De blev alle genvalgt
med applaus og uden modkandidater.
Som suppleant genvalgtes Birthe Søren-
sen

Til »Skræppebladet« og FAS genvalgtes
Peter Kjellerup Hansen, også uden mod-
kandidater.

Dagsordenens sidste punkt »Eventuelt«
indholdt et debatoplag om afdelingens
fortsatte tilhørsforhold til Antennefor-
ening og STOFA med vægt på individuel
brugerbetaling og valg af de mange TV-
kanaler, som er i udbud. Det afstedkom
en livlig debat med mange meninger om
det uhensigtsmæssige og overflødige ud-
bud der er af ikke-ønskede TV-kanaler.
Der var enigt forslag om en pakke-3
løsning. Den nuværende, som er kon-
traktbindende udløber først ved udgang-
en af 2006, hvor pakkeløsningen så kan
tages op igen.

Efter 21⁄2 times fin mødedisciplin takke-
de dirigenten af, hvorefter der var »sum-
memøde« over en fin buffetspisning med
øl, vin og vand til.

Peter Kjellerup Hansen

HUNDE- OG KATTEHOLD I SØVANGEN
Det er stadig ikke tilladt at holde hund eller kat

Da det er blevet set, at der er be-
boere, som i skumringstimerne
lufter deres hunde, og det samti-

dig er blevet bemærket, at de harer, som
tilforn boltrede sig hen over græsarealer-
ne, ikke er at se mere, hvilket også kan
skyldes, at der også er fritgående katte,
må det indskærpes, at hunde- og katte-
hold i Søvangen ikke er tilladt. Det blev
besluttet for mere end 10 år siden, og
står stadig ved magt, forstået således:

»Husdyrhold er ikke tilladt. Hunde og
katte af enhver størrelse og art dækkes
fuldt ud af denne bestemmelse.«

Samme gælder også ved fraflytning af-
delingerne imellem. Man kan ikke flytte
fra en afdeling i boligforeningen, hvor
hunde- og kattehold er tilladt og regne
med, at hunden/katten automatisk kan
medbringes i den tilflyttede afdeling. Da
er det nødvendigt – før lejemålets ind-
gåelse – selv at undersøge og og selv op-
lyse om ens kæledyr kan flytte med. Der
er dispensationsregler for førehunde og
hunde/katte på kortere plejeophold – op
til 3 uger, forudsat at det oplyses, at man
har de dyr på kortere besøg. Det skal så

oplyses, at de tre uger skal være sam-
menhængende i forlængelse af hinanden.

Overtrædelse vil medføre, at hund-
en/katten vil blive krævet fjernet, alter-
nerende til, at man selv må fraflytte lej-
ligheden.

Peter Kjellerup Hansen
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SOMMERFEST I SOLSKINSREGN
Over 400 beboere til Gellerupparkens sommerfest

Truslen om tunge regnsvejrdråber
holdt ikke beboerne hjemme, da
afdelingsbestyrelsen en søndag

sidst i august inviterede alle afdelingens
beboere til den årlige sommerfest.

Størstedelen af afdelingsbestyrelsen
havde været i gang med forberedelserne
til den store grillfest lige fra morgen-
stunden. Der var hakket salat, skåret løg,
sat kød på spyd og gjort klar til at frem-
stille 400 kebab’er. Andre havde travlt
med at få den store hoppeborg gjort klar,
og der blev også opstillet en volleyball-
bane, så alle, der havde lyst, kunne tage
et spil.

Sommerfesten havde
også besøg af DGI’s
Legepatrulje, der med-
bragte forskellige små
legeredskaber, som
børnene kunne lave
små konkurrencer
med.

Klokken 13.30 åbne-
de pladsen, og folk
strømmede til for at få
udleveret billetter til de
populære kebab’er,
som man begyndte at
lange over disken klok-

ken 14.00. I løbet af en time
var alle 400 kebab’er fortæret,
og det var også slut med so-
davanden – men da var der
stadig sultne beboere på plad-
sen, som ikke havde fået mad.
Afdelingsbestyrelsen måtte
derfor sende en stafet af sted
for at få hentet mere kød og
sodavand til 50-100 personer.
Og efter lidt ventetid kunne
alle tilfredse slå sig på maven
og nyde, at solen igen næsten
havde fået overtaget og sørget
for, at hele sommerfesten ikke
druknede i regn.

Tekst og foto: Helle Hansen

400 kebab’er blev der lavet til sommerfesten

DGI’s Legepatrulje havde medbragt legeredskaber til børnene
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MAN STEMTE ATTER IMOD B-ORDNING
Som på sidste møde nedstemtes overgang til B-ordning

Mødet var som vanligt indkaldt
til kl. 19 – og lige så vanligt
kom folk dryssende det meste

af den næste halve time også. Havde de
så gjort det stille og diskret; men nej.
Knapt et kvarter over tid kunne afdeling-
ens formand byde de omtrent 50 frem-
mødte velkomne. Tidligere naboskaber,
Ove Abildgaard, valgtes med applaus til
dirigent. Da mødet var konstateret lovligt
indvarslet, og et stemmeudvalg udpeget,
skulle dagsordenen godkendes. Den ind-
holdt den mangel, at der ikke var et
punkt med valg til Skræppebladet på, så
de for tiden sidende medlemmer, Helle
Hansen, Bo Sigismund og undertegnede
er stadig i redaktionen. Herefter god-
kendtes dagsordenen.

EN DEL SAGER 
I DET FORGANGNE ÅR
Ingrid Jensen fremlagde afdelingens for-
hold for den sidste periode og fortalte
blandt andet om følgende:

2 gårdmænd forsøges konverteret til
Grønne Gårdmænd, der skal informere
og vejlede beboerne om genbrug og
hjælpe os til at undgå hærværk.

Af samme årsag vil afdelingsbestyrel-
sen informere med skrivelser på flere
sprog omkring hærværk og svineri i om-
rådet.

Der har været en del polemik omkring
forhold ved Multihallen, der opføres ud
mod Ringvejen.

Der er blevet bedre oversigt ved in-
stitutionerne ved de nederste blokke på
Gudrunsvej, og også på opfordring fra

beboerne er aviscontainerne ved de lave
blokke stillet sammen med de øvrige
containere.

Barakken på Gudrunsvej er i så dårlig
stand, at det ikke kan svare sig at reno-
vere den, og en ny er umiddelbart for
dyr.

Der er blevet problemer med hunde-
hold i parken, og en del af disse bruges
tilsyneladende til hundkampe. Begge de-
le er forbudt, og beboerne opfordres til
at melde det til politiet. Ligeledes kan bi-
ler uden nummerplader, der er parkeret i
området meldes til politiet, så de kan bli-
ve fjernet straks.

Bestyrelsen er ved at lave et skema,
som man kan bruge, hvis man skal an-
melde noget ulovligt – det kommer ud
så snart, det er klart.

Der arbejdes videre på at etablere er-
hvervslejemål i området – det ser ud til
at trække ud, for Kommunen ser ander-
ledes på det; men bestyrelsen bliver ved.

NYE KØKKENER KAN FINANCIERES
INDIVIDUELT
Der har tidligere været snak om køkke-
nernes stand, men afdelingen har ikke
råd til en generel renovering eller forny-
else af køkkenerne. Men de beboere, der
ønsker nyt køkken eller blot dele af det
gamle renoveret, vil kunne få det finan-
cieret over huslejen, så det kun er dem
selv, der betaler.

Der har med stor succes været afholdt
en del fester i det forløbne – eneste mi-
nus er, at der generelt er for få voksne
hjælpere.

Sidst i september er der arrangeret en
kæmpe spejderlejr på pladsen ved kæl-
kebakken.
IT-PROJEKTET
På det ekstraordinære afdelingsmøde i
juni blev der bevilget kr. 200.000 til en
forundersøgelse, som ingeniørfirmaet
Niras kommer med en konlusion på se-
nere på året. Der indkaldes til den tid
igen til et møde.

DISKUSSION
Der var herfter en del diskussion af be-
retningen. Blandt andet undrede nogle
sig over, hvorfor der blev spildt så meget
lys i kældergangene om natten; men det
er dyrt at installere automatik, og der vir-
ker betryggende, at der er lys, svarede
Ingrid.

I salen var der en del snakken på
udenlandsk, og det var flere gange nød-
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vendigt for dirigenten at skride ind for at
minde om, at indlæg kun skulle komme
fra talerstolen og på dansk.

Der var en del snak om, om at det er
alles ansvar at holde orden og anmelde
folk, der udefra smider affald i vore con-
tainergårde; ligesom der var flere, der øn-
skede, at det havde været muligt at læse
beretningen på deres eget sprog før mø-
det.

Ingrid fortalte, at man havde forsøgt at
få den oversat, men det ville have taget
en måned, og blev derfor ikke til noget.

Endelig kunne Ingrid fortælle, at bud-
gettet oprindeligt havde været sat til at
stige med 10%; men at man siden have
skåret blandt andet udskiftning af bade-
kar væk; så man nu var nede på omkring
5% stigning.

Herefter fremlagde Søren Løkkegaard
fra foreningsbestyrelsen beretning for for-
eningens forhold – den kan læses på for-
eningens sider i dette nummer.

BUDGETTET VEDTAGET
Helle Hansen fremlagde næste års bud-
get og regnskabet for sidste år. En stor
post er forsikringerne, der igen er steget

med en stor procentdel – ligesom udgif-
terne til renholdelse og vedligehold stiger
kraftigt på grund af hærværk.

Der var lidt snak om budgettet; men
det blev godkendt ved håndsoprækning
og kun 5 stemmer imod.

YGGDRASIL ER SLIDT
Helle fortalte om den snak, der er om-
kring Yggdrasils fremtid som beboerhus i
afdelingen. De nuværende brugere har
slidt meget på det, og vedligeholdelses-
standarden er ikke god. Der er derfor på
afdelingens budget afsat penge til en
husmand, som kan passe huset i det dag-
lige, og det er tanken, at det igen skal
være hele afdelingens hus. Man regner
med, at huset genåbner efter en renove-
ring i begyndelsen af 2005.

A- ELLER B-ORDNING
På dagsordenen var der også et punkt
med valg af A- eller B-ordning.
Det drejer sig kort sagt om, hvilken ved-
ligeholdelsesordning, der skal gælde for
et lejemål. Under den nuværende ord-
ning, A-ordningen, overtager man en ny-
istandat lejlighed, og man skal selv vedli-

geholde den for egne penge i boperio-
den; men afleverer man sin lejlighed i
orden, får man sit depositum igen.

Under den foreslåede B-ordning, ind-
betaler man månedligt til en vedligehold-
elseskonto, som man så løbende kan
trække på, hvis for eksempel vægge eller
lofter trænger maling.

Der var nogle spørgsmål til ordninger-
ne, inden der blev stemt på de udlevere-
de stemmesedler.

Aførelsen blev, at man fortsætter
uændret med A-ordning i Gellerup.
VALG
Der skulle vælges otte personer til afde-
lingsbestyrelsen samt nogle suppleanter,
og det er første gang, at jeg har oplevet,
at der ikke var kampvalg til posterne;
men i år var det sådan, at sekretæren
måtte trække folk til, inden de nødvendi-
ge otte havde meldt sig.

Herfter kunne formand og dirigent af-
slutte mødet, da der ikke blev nogen
brug for punktet eventuelt.

Af Sebastian Adorján Dyhr

HUNDE FORBUDT I GELLERUP

Afdelingsbestyrelsen gør nu en indsats for at oplyse
alle beboere om at hundehold stadig er forbudt i
Gellerupparken og at det medfører opsigelse af leje-
målet hvis man holder hund.

Det er tilladt at have gæster der har hund - dog skal
besøget anmeldes til varmemesteren forinden.

Afdelingsbestyrlen er i øjeblikket ved at få hustands-
omdelt en seddel om at hundehold er forbudt.
Der opfordres til at beboerne kontakter administra-
tionen hvis de er vidne om hundehold.
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BEBOERNE PÅ TOVESHØJ STEMTE NEJ
– budgetstigningen for høj

Der var til afdelingsmødet et pænt
fremmøde af beboere i afdeling
5 den 9. september 2004. Tous-

gårdsladens sal rummede et halvt hund-
rede mennesker alle inkl., og de valgte
Søren Løkkegaard til dirigent.

RIS OG ROS FRA AFDELINGSBE-
STYRELSEN
Susanne Petersen fremlagde beretningen
for afdelingens forhold i perioden siden
sidste møde i foråret. Her var både ris og
ros.

Petanquebanen er åbnet og må hjer-
tens gerne benyttes; der er kommet net
op bag boldbanen så diverse bolde ikke
spolerer præstationerne på nyerhvervel-
sen. Beplantningen er udtyndet, og træer
fældet, nye planter er sat til glæde for
små pilfingre, der tror planterne skal hi-
ves op igen, men det er ikke tilfældet,
planter skal forblive i jorden.

Jimmy Mikkelsen er gået på efterløn,
og Knud Hjelmager er gået på pension,
begge takkedes for deres arbejde hos os
på Toveshøj.

HVAD SKAL DE BRUGES TIL, ALLE
DE SKRALDESPANDE DER ER SAT
OP RUNDT OM I OMRÅDET?
Gårdmænd og rengøringspersonale og
mange beboere er godt trætte af, at om-
rådet bliver brugt som skraldespand.
Derfor anmodes beboerne om at bruge
de skraldespande, der nu engang er sat
op rundt om i området. 

Af afholdte aktiviteter nævntes blandt
andet en båldag, og i nær fremtid er der
efterårsfest med spisning, musik og dans,
senere på året en Tysklandstur, og til
sidst den 12. december er der juleklip i
Laden.

Beboerne er velkomne til at møde op
til afdelingsmøderne, der forgår hver den
4. mandag i måneden på Edwin Rahrs
Vej 16, kælderen til højre, klokken 19.00.
Afdelingsbestyrelsen ønsker, at Toveshøj
skal forblive et attraktivt sted at bo, og
det ønske skal der mange gode kræfter
til for fortsat at virkeliggøre.

En tilbagevendende diskussion var,
hvorvidt det er dyrt eller billigt at bo på
Toveshøj. Endvidere ønsker beboerne at
finde en løsninger på de problemer, der
er, og som kommer i fremtiden. Til det

blev der svaret, at der i årevis er arbejdet
med Gellerups problemer, og at integra-
tionsminister Bertel Haarder og borgme-
ster Louise Gades nylige besøg i området
skal ses i dette samme lys.

Sørens illustration ændrede ikke ved 
beboernes beslutning
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6 - HOLMSTRUP

RUTINEPRÆGET BEBOERMØDE
Betydelige huslejestigninger godkendt uden større diskussion

27 beboere havde fundet vej til det
ordinære budgetmøde i Holmstrup.
I forvejen var der udsendt en skrift-

lig orientering om budgettet. Edvin Juhl
aflagde en mundtlig beretning fra afde-
lingsbestyrelsen. Han kunne berette om
planlagte hensættelser til udskiftninger af
vinduer og altandøre. Hensættelserne vil-
le blive lånefinansierede. På grund af den
megen debat omkring legepladsen ved
Jernaldervej 257, ændres legepladser i
fremtiden efter samråd med omkringbo-
ende. Efter dødsulykken på en af Århus
kommunes legepladser er afdelingens
legepladser blevet synede. Der står ca.
2,5 mill. kr. på  reguleringskontoen. De
kan efter tilladelse fra landsbyggefonden
og tilsynsrådet bruges til renoveringer.
Der er planer for renovering af asfaltere-
de stier og arealerne ved driftskontoret
og selskabslokalerne. Afdelingen havde
købt sig i beboerrådgivningsordningen.

Der føres nøje kontrol med de over-
dækkede altaner.

Der er ved at blive redigeret en ny
folder om B-ordningen, og der udarbejd-
es faste regler for, hvad de indbetalte
midler må bruges til.

Afdelingen har været noget plaget af
hærværk og knallertstøj. Ligesom der har
været nabostridigheder.

Genbrugspladsen fungerede fint. Der
er ansat en person i arbejdstræning, og
Kaj Kofod har genoptaget arbejdet.

Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.

Edvin forelagde også budgettet, der
indebar en stigning på 4,88 % p.a. Det
skyldtes især faktorer, der ikke rigtigt
kunne gøres noget ved. Der skal betales
til beboerrådgivningen, forsikringer sti-
ger, og den fælles El-udgift er steget med
14%. Hertil kommer den almindelige
prisudvikling, og planlagt vedligeholdel-
se stiger med godt 118.000 kr. Desuden
er renteindtægterne væsentligt mindre
end tidligere.

En forhøjelse af bidraget til B-ordning-
en med 2 kr. pr. m2 p.a. blev vedtaget
med stort flertal. Det samme gjaldt det
samlede budget.

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om
ændring af reglementet for udlejning af
selsskabslokalet og  reglementet for af-
faldssortering blev ligeledes vedtaget
med stort flertal. Det samme gjaldt et re-
gulativ for opsætning af paraboler og an-
tenner. Endelig besluttedes at renovere
udearealet ved selskabslokalet.

Under eventuelt var der bl.a. debat om
beskæring af træerne i midterarealet.

Efter mindre end to timers forløb kun-
ne aftenens dirigent, Eva Isachsen, af-
slutte mødet med at takke for god ro og
orden, og deltagerne kunne nyde den
gode mad, der blev stillet frem.

Jens Skriver

5 - TOVESHØJ

Budgettet for 2005 blev fremlagt
af Søren Løkkegaard. Der er varslet
huslejestigning på 7,18%, plus 100
kr. pr. måned som afbetaling for
dørtelefoner. Antennebidraget ned-
sættes med fyrstelige 6,90 kr.

På trods af huslejestigningen er
det stadigt billigt at bo i Toveshøj,
hvilket Søren illustrerede ganske
fornøjeligt.

Når der andre steder betales 700
kr. pr m2. Betaler man i Toveshøj
kun 500 kr. pr m2. Men end ikke
Sørens illustrative forklaring kunne
blødgøre beboerne, der efter en
god debat, stemte nej til budgettet. 

Afstemningen faldt således ud:
Ja til budgettet 26
Nej til budgettet 29
Budgettet vil blive sendt til kommu-

nen, der så skal tage stilling til, om det er
en reel huslejestigning.

Da en huslejestigning skal varsles 3
mdr. forud, vil varslingen alligevel blive
sendt til samtlige lejemål. Hvis kommu-
nen, acceptere beboernes nej, trækkes
varslingen tilbage.

MANGE KOM TIL ORDE UNDER
EVENTUELT
Papirkurvene kan åbnes i bunden så alt
affaldet ryger ud.

Køkkener: Der er sat penge af, så be-
boerne kan låne penge til nye køkkener,
lånet skal afdrages over for eksempel 10
år. Ved fraflytning bliver der en ordning,
så den ny lejer overtager lånet og køkke-
net. Efter den 27. september 2004 kan
interesserede henvende sig i administra-
tionen.

Hunde: Der er problemer med kamp-
hunde i området, det er FORBUDT at ha-
ve hunde, og det er grund til udsmidning
i tilfælde af, at det opdages.

Skræppebladet: Mange har de sid-
ste 1-2 gange ikke modtaget Skræp-
pebladet, der er bude til omdeling.

B-ordningen: Nogle beboere rej-
ste spørgsmålet om ikke Toveshøj
kunne gå over til B-ordningen,
hvortil afdelingsbestyrelsen svarede,
at de vil tage punktet med på for-
årets afdelingsmøde.

En appel til Brabrand Boligfor-
ening – gør noget: Duerne er et
stort problem, ikke så snart er To-
veshøj sluppet af med rågerne, før
duerne indtager deres plads, én be-
tegnede dem »de flyvende rotter«.

Skiltning med »Fodring forbudt« løser gi-
vetvis ikke problemet. 

Containerpladser: Igen problemer med
at udenforstående bruger containerplad-
serne til aflæsning af affald, de kommer
til tider i store biler.

Billig telefoni: Gellerupparken er i
gang med at undersøge billig telefoni,
Toveshøj er interesseret i udfaldet.

Et godt og debatfuldt møde med god
stemning, mødet sluttede kl. 21.30. 

Birthe Graff
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BEBOERMØDET
Referat fra beboermødet i Fælleshuset Hasselhøj 203 den 8. september 2004

Der deltog 53 personer i afdeling-
ernes beboermøde, heraf var de
5 fra administration og drift.

Herman Nielsen fra foreningsbestyrel-
sen blev valgt til dirigent, og han styrede
aftenens møde med sikker hånd: alle
havde mulighed for at komme til orde
med deres indlæg.

AFLÆGGELSE AF BESTYRELSENS
BERETNING
Under aflæggelse af bestyrelsens beret-
ning kom den konstituerede formand
Erik L. Andersen  selvsagt ind på proble-
met, omkring beboernes ringe håndte-
ring af deres affald. 

Bestyrelsen har truffet beslutning om,
at den grønne affaldsplads skal ned-
lægges, derefter følger en fjernelsen af
affaldscontainerne i Hasselengen. Såle-
des at beboerne i vore afdelinger frem-
over skal ringe til storskraldsordningen,
hvis de har større effekter, som de skal af
med, ellers henvises til brug af gen-
brugsstationen.

Hvis der fremover bliver henstillet af-
fald i afdelingerne, vil det blive fjernet,
og regningen sendt til den pågældende
beboer 

Vedrørende stabilitetssagen i afdeling
7 har der været en afstemning omkring
løsning af sagen, beboerne har stemt, der
var 57% som afgav deres stemme. 

Der var 92% som sagde nej, medens
27% stemte ja.

Foreningen har haft sagen forelagt for
tilsynsrådet, det resulterede i en tilladelse
til at gå i gang med arbejdet, hvorfor
samarbejdsgruppen snarest vil blive ind-
kaldt til en orientering.

Afdelingernes legepladser har fået et
sikkerhedstjek.

Der er indkøbt nye borde og bænke til
gårdene, og der blev efterlyst hjælpere,
som vil være med til at samle de reste-
rende af disse.

Bestyrelsens beretning blev efter en
svag debat taget til efterretning.

Herman Nielsen gennemgik forening-
ens forhold siden sidste afdelingsmøde.
Disse er præsenteret på foreningens sider
i bladet.

FREMLÆGGELSE AF AFDELINGER-
NES BUDGETTER FOR 2005 
Kirsten Larsen fremlagde afdelingernes
budgetter og orienterede , at det havde
været nødvendigt at overføre penge fra
konti for henlæggelser for at undgå for
store huslejestigninger i afdeling 7.

Det endelige budgetforslag for afdeling
7 betyder en huslejestigning på 1,69%.

For afdeling 15. vedkommende var det
samme billede, som tegnede sig, og her
var man kommet frem til en huslejened-
sættelse på 0,26%

Begge afdelingers budgetter blev god-
kendt ved flertalsafgørelse.

FORSLAG 
Forslag 1
Første forslag gik på at fjerne forårets af-
delingsmøde, således at vi forholder os til
regnskab og budget samtidig ved efter-
årets afdelingsmøde. Under forlæggelsen
blev der oplyst, at der vil blive holdt
delmøder efter behov.

Forslag 2
Andet forslag fra bestyrelsen gik på indi-
rekte valg af formand.

Begge forslag blev godkendt

VALG
Til afdelingsbestyrelsen valgtes 
Eli Bønding
Kirsten Larsen
Mary Johanne Munkholm
Tove Christensen
Som suppleant valgtes
Renie Andersen

Valg til Kolt/Hassellager Fællesråd
Her valgtes
Svend Aage Hansen
Willy Werel

Referent 
Svend Aage Hansen
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BANKOKLUBBEN FÆLLESHUSETS VENNER
Referat af generalforsamlingen

Der var mødt 22 mødedeltagere
op til den årlige generalforsam-
ling, som blev afholdt i henhold

til klubbens vedtægter, og fandt sted i
fælleshuset den 25. aug. 2004.

1. Valg af dirigent
Her valgtes Lene Christensen

2. Valg af referent
Her valgtes Svend Aage Hansen, som re-
præsenterede Skræppebladet

3. Formandens beretning
Susse Kreiler fortalte i sin beretning, at
det forløbne år havde været et godt år for
klubben.

I årets løb har man afholdt 32 banko-
spil, og på baggrund af de mange delta-
gere til disse spilleaftener havde året gi-
vet et pænt overskud.  På den baggrund
har man givet et tilskud på 1.000,00 kr. til
Klub 97’s sommerudflugt, samt 700,00 kr.
til Dartklubben Hasselpilen. Formanden
kunne også berette, at gælden til FAS var
blevet afviklet med en indbetaling på
2.400,00 kr.

Derudover har man indkøbt 2 stk. ma-
lerier, spotlamper, samt et stort spejl til
fælleshuset.

Klubben har også indkøbt reoler til de-
res lagerrum.

Formanden udtalte, at det er med sorg,
at vi mistede en trofast hjælper og spiller.

Onsdag den 14. juli fik Kis endelig fred
efter længere tids sygdom.

Vi vil alle savne hende, når vi atter star-
ter vores spilaftener onsdag den 15. sep-
tember.

Formanden sluttede sin beretning med
at meddele, at hun af personlige årsager
pr. omgående stopper som formand for
bankoklubben, samt at hun også udtræ-
der af bestyrelsen.

4. Aflæggelse af regnskab
Henning Øgendahl gennemgik det frem-
lagte regnskab, og regnskabet blev god-
kendt enstemmigt uden kommentarer fra
forsamlingen.

5. Vedtægtsændringen af § 7.
regnskabsåret ændres til 1/7 –
30/6
Vedtægtsændringen blev enstemmigt
godkendt

5a. Vedtægtsændringen af § 10.
Tilbageførsel til oprindelig ordlyd
Vedtægtsændringen blev enstemmigt
vedtaget enstemmigt

6. Indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling

7. Valg af bestyrelse og
suppleanter
Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen:

Annelie Elvborn, Else Hansen, Hen-
ning Øgendahl, Inge Lise Kristensen, Kir-
sten Jensen.

Som suppleanter valgtes nedennævnte:
Alice Jacobsen, Jytte Jespersen

8. Til revisor valgtes Kirsten Larsen 
Som suppleant valgtes Bodil Pedersen

9. Eventuelt
Under eventuelt meddelte Kirsten Larsen,
at afdelingsbestyrelsen har flyttet deres
mødedag, således at bankoklubben frem-
over kan råde over dartlokalet på deres
spilledage.

Alice Jacobsen foreslog, at lokalet så
kunne være røgfrit område.

Mødet sluttede med, at bankoklubben
bød på kaffe og en øl og vand.

Svend Aage Hansen

7/15 - HASSELHØJ/HASSELENGEN

NOGLE FÅ OPLYSNINGER FRA SONNESGÅRDEN

Nu kommer der vel en arbejdsbeskrivelse for varmemesteren?

Af afdelingens 95 lejemål var de
54 præsenterede på mødet.
Hvilket må siges at være et

pænt fremmøde.
Der var tre forslag til afstemning; men

det ene blev truket tilbage igen.
Forslag 1: Bestyrelsen ville gerne have

beboernes opbakning til en arbejdsbe-
skrivelse af, hvad en varmemester må la-
ve og ikke lave. Den har afdelingsbesty-
relsen rykket foreningen for i over 3⁄4 år,
uden at der er sket noget, så nu ville man
gerne have beboernes opbakning. Og
det blev vedtaget med stort flertal. Man

håber så, at den endelig kommer.
Forslag 2 blev trukket tilbage, og for-

slag tre omhandlede hegnet ind mod na-
boen. Der var tre forslag: et træhegn, en
fast betonvæg og endelig et trådhegn.
Træhegnet blev vedtaget med 74 stem-
mer.

VALG TIL AFDELINGSBESTYREL-
SEN
De fire, der var på valg, var alle villige til
genvalg, der var kun én, der ønskede at
opstille derudover, og det var Alice Ole-
sen. Stemmerne fordelte sig således:

Gert Brügge 98 stemmer
Kirsten Jensen 92 stemmer
Hans Esmann 89 stemmer
Bent Jensen 70 stemmer
Alice Jensen 43 stemmer, hvil-

ket betyder, at Alice blev suppleant.

Der var også valg til FAS, her blev
Knud Holt genvalgt. Til Skræppebladets
redaktion genvalgtes undertegnede, Bent
Jensen, uden modkandidater.

Bent Jensen

22 - SONNESGÅRDEN

��
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AFDELINGSMØDE I SKOVHØJ
Ny afdelingsbestyrelse valgt

I afdeling 23 holdt vi det ordinære
afdelingsmøde i vores nye fælles-
huset, tirsdag den 7. september

2004. Det var en rigtig hyggelig aften, 44
mødedeltagere var mødt op, heraf var de
3 fra boligforeningens administrationen,
og en fra foreningsbestyrelsen og desu-
den varmemesteren. Det var et rigtig
godt fremmøde.

Poul Snedker indledte med at fortælle,
at kun han er tilbage fra den gamle be-
styrelse. Derefter blev beretningen frem-
lagt.

Der var megen debat. Det er jo godt
for beboerdemokratiet og dejligt at se så

positiv en debat. Grunden til, at der var
mødt så mange op, lå måske i, at der var
varslet en husleje-stigning. Derudover var
der valg af en ny bestyrelse, da den gam-
le gik af af forskellige årsager.

De to kandidater var Kjeld Bo Hansen
og Susanne Mortensen. Begge blev valgt
uden afstemning, og der skulle også væl-
ges 2 supplanter: Michael Middelboe
Hertz fik 30 stemmer og blev 1. supple-
ant, medens Lise Vendelbo fik 22 stem-
mer og blev 2. suppleant.

Derefter var der en livlig debat ikke
mindst om budgettet, der ville medføre
en huslejestigning på 2,25%, men bud-

gettet blev vedtaget alligevel trods stig-
ningen.

Der var også et par indkommende for-
slag om indkøb af stige til vinduespuds-
ning af 1. sals lejlighederne, om indkøb
af trappestige til malerarbejde i lejlighe-
derne, og endelig om indkøb af trailer til
fælles brug; men samtlige forslag blev
nedstemt med et overvældende flertal.

Vi sluttede af kl. 22.00 med et par styk-
ker smørbrød højt belagt. Så det blev jo
næsten natmad, men alt i alt en rigtig
hyggelig aften.

23 - SKOVHØJ

GRØNÆRTEN LAVER KOMPOST 
OG SPARER PÅ GRØNT AFFALD 

Haveforeningens formand laver god muld af grønsagsrester, som eller ville være blevet smidt i skakten

I  to af hjørnerne i Vagn Schmidts
lille have mellem de nederst blokke
på Gudrunsvej har der siden i som-
mer været opstillet to kompostbe-
holdere, som formanden for
haveforeningen Grønærten lige nu
er i fuld gang med at lave god mul-
djord i.
Det sker ved, at Vagns familie nu
sorterer alt det køkkenaffald fra,
som kan blive til kompost. Det dre-
jer sig for eksempel om rester af
frugt og grønt, pasta, kaffegrums
og små stykker brød.
Vagn samler alt det
grønne affald fra oppe i
lejligheden og bærer
det ned i kompostbe-
holderen i stedet for at
smide det i skakten.
En kompostbeholder
passer stort set sig selv.
Det grønne affald fra
køkkenet og den lille
nyttehave bliver til
kompost i løbet af 6-12

måneder. Alt afhængig af mængde
og betingelser i kompostbeholde-
ren, hvor mikroorganismer og
smådyr sørger for at omdanne
affaldet til muld. Det eneste kom-
posten har brug for er luft og var-
me, så sker resten af sig selv. 
Vagn har købt kompostbeholderen
hos Århus Kommunale Værker. Pri-
sen er kun 125 kr. inklusiv køk-
kenspand og beluftningsstok. Kon-
takt Århus Kommunale Værker på
tlf. 8940 1500.

Stor blomst lille formand.  Formanden for havefore-
ningen Grønærten er blevet den lille i konkurrencen
mod hans kæmpe solsikker, som rækker mere end en
meter højere mod himlen end Vagn Schmidt måler.
De flotte solsikker bliver dyrket til glæde for famili-
ens marsvin, som elsker at spise bladene fra den sol-
gule blomst. Og så ser det høje solsikkehegn samti-
dig også utrolig smukt ud og glæder alle beboere,
der lægger vejen omkring den lille nyttehave.  
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VI INVITERER BEBOERE 
I BRABRAND BOLIGFORENING 

TIL AT DELTAGE I KURSUS I ØLBRYGNING

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 til ca. 22: 
Øllet koges, der tilsættes humle og gær.

Tirsdag den 19. oktober kl. 19.30 til ca. 22: 
Øllet fades og sættes til lagring.

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30 til ca. 22: 
Øllet er klar til bedømmelse og til at nydes.

Undervejs på de 3 kursusaftener vil der blive fortalt om ølbrygningen, og der bydes på smagsprøver.

Kurset er for både kvinder og mænd, og der er plads til ca. 10 på kurset, og det er grtis at deltage. 
Tilmelding til oldermand Eli Andersen på tlf: 86 15 91 09 eller 26 44 88 51.

Har du lyst til at brygge øl?

Vi har brygaftner tirsdage i lige
uger og torsdage i ulige uger
kl. 19.30 til ca. 22. Hver den
første lørdag i måneden har vi
også ølbrygning på programmet.
Vi kalder det mæskelørdag, og
det starter kl. 9 og strækker sig
til over middag.

Vi holder til på Edwin Rahrsvej
6 B ved Tousgårdsladen.

Du er velkommen til at kigge
ind og se, om det er noget for
dig.

Bestyrelsen

HÅNDBRYGGERLAUGET AF 1970
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Der er flere forskellige kurser i dagtimerne, og enkelte om aftenen. Der er
tale om begynderkurser i Word og hjemmesidefremstilling, og en enkelt
aften er der vedligeholdelse af portalen www.aarhusvest.dk på programmet

Er man interesseret, kan man bare møde på i Laden i IT-centeret på 1. sal.

/SAD

DER ER STADIG MULIGHED 
FOR EDB-UNDERVISNING I LADEN

IT-Kompetenceløft tilbyder undevisning for alle

· Er du pige mellem 8 og 13 år?
· Synes du dans er helt vildt
cool?

· Har du lyst til at bevæge dig?

Så er InterFeminas nye tilbud måske
lige noget for dig.

Tid: Søndag kl. 15.00 - 16.00. 
Første gang: Søndag d. 3. oktober 
Pris indtil jul 100 kroner
Sted: Nordgårdhallen

Danseraketten er et sam-
arbejde DGI-Århusegnen
og Urbanprogrammet
Yderligere oplysninger
Helle Hansen, tlf. 4071
8675

Gymnastik for kvin-
der i Nordgårdhallen

Tirsdag kl. 17 - 18
Søndag kl. 14-15*
Søndag kl. 15 - 16

Træning 1 gang om ugen:
125 kroner indtil juleferi-
en
Træning 2 gang om ugen:
200 kroner. indtil juleferi-
en
Træning 3 gang om ugen:
250 kroner. indtil juleferi-
en

*Søndag fra klokken 14-
15 har du mulighed for at

tage dine børn med i hallen; men du
har selv ansvaret for, at børnene ikke
forstyrrer gymnastikundervisningen.

Husk at medbringe skiftesko og even-
tuelt en måtte til at lave gulvøvelser
på!

Yderligere oplysninger ring til Helle
Hansen på tlf. 4071 8675

Stavgang for kvinder
InterFemina tilbyder hold i den popu-
lære motionsform med sunde travetu-
re i naturen. 
Stavgang er en ny fysisk aktivitet, som
kan dyrkes af alle – også selv om man
har skavanker. Hele kroppen aktiveres
på en skånsom måde, uden at den
belastes. 
Træningseffekten er høj – uden at det
føles ubehageligt.

Mandag kl. 18.30-20.00

Mødested: Naboskaberne –
Jettesvej 1. st. th.

Kontingent for stavgang indtil jul:
125 kr. (eller 20 kr. pr. gang).
Instruktør Lissi Jensen, tlf. 2629 3650

KOM OG DANS I DANSERAKETTEN
Masser af tilbud fra InterFenuba
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Torsdag den 28. oktober kl. 16.30
inviteres alle til småbørnsgudstjeneste
i Gellerup Kirke.
Gudstjenesten henvender sig til de
mindste og varer omkring en halv
time. Derefter vil der blive serveret let
aftensmad i kirkens underetage. Det
er kun de voksne, der skal betale – og
de slipper med kr. 20,- hver.
Kirken ønsker hjerteligt velkommen
til børn og barnlige sjæle.

GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE
Gellerup kirke inviterer indenfor

Torsdag den 21. oktober indbyder vi
igen alle interesserede til gratis mad,
kaffe, snak og hygge med sang og for-
tælling i Gellerup Kirkes underetage.

Vi har kaffen klar kl. 17, og klokken
18 serverer vi et veltilberedt varmt
måltid mad. Tilmelding er ikke nød-
vendig, så mød bare op.

FÆLLESSPISNING
Kom og spis sammen med andre i Gellerup Kirke

Onsdag d. 13. oktober kl. 14.00
Bankospil, husk brød til kaffen.
Onsdag d 27. oktober kl. 12.00

Efterårsfest
Her kan du selv tage maden med; eller
du kan bestille den ved bestyrelsen.

Da caféen muligvis ikke er åben på
grund af ombygning, er vi behjælpeli-
ge med at skaffe mad.
Der er som sædvanlig en snaps og en
øl eller vand til maden.
Der er gratis kaffe med brød.

På hele bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

Er du mellem 7 og 16 år? 
Kæmper du lidt med vægten? 
Har du lyst til at bevæge dig?
Så er AGF‚s nye svømmehold lige
noget for dig!!

Udover at svømme, skal I lave vandle-
ge, flyde og have masser af sjov.

Tid: 
Drenge hver tirsdag 
fra kl. 17.00 til 18.00
Piger hver onsdag 
fra kl. 17.00 til 18.00 

Sted: Gellerup Badet
Pris: 120 kr. pr. 1/2 år

Instruktørerne hedder Helle og Maria
og vil være der hver gang – skynd dig
derud, de er super søde.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan
du kontakte Knud fra AGF Svømning
på 8625 8253 eller via mail
srvknud@mail1.stofanet.dk 

Venlig hilsen
AGF Svømmeafdelingen 

og Idrætsraketten

NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB

SVØMNING
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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/ellersociale problemer. 

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

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

OKTOBER MENU 2004

Mandag den 4. oktober, kl. 17.00: Bøf med løg, kartofler & surtMandag den 11. oktober, kl. 17.00: Boller i karry, med ris & kartoflerMandag den 18. oktober, kl. 17.00: Brunkål med flæskMandag den 25. oktober, kl. 17.00: Ribbenssteg, med rødkål og kartofler

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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MANDAG 4 KALKUNGRYDE
TIRSDAG 5 OVENSTEGTE STEGEBEN 
ONSDAG 6 FARFARS GRYDERET M/RIS
TORSDAG 7 KOTTELETTER I KARRY
FREDAG 8 SPAGHETTI BOLOGNESE

MANDAG 11 MORTENS AND
TIRSDAG 12 KARBONADER M/ÆRTER-GULERØDDER
ONSDAG 13 SVENSK PØLSERET
TORSDAG 14 BØF M/LØG
FREDAG 15 SKIPPERLABSKOVS

MANDAG 18 GULE ÆRTER
TIRSDAG 19 JUGOSLAVISK FARSBRØD
ONSDAG 20 KALKUNSNITZEL
TORSDAG 21 BRUNKÅL
FREDAG 22 UNGARSK GULLASH

MANDAG 25 PØLSERISOTTO
TIRSDAG 26 GRÆSK FARSBRØD
ONSDAG 27 OKSESTEG
TORSDAG 28 BOLLER I KARRY
FREDAG 29 STEGT KYLLING

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan Oktober 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.
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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 14. OKTOBER 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 14. oktober kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i september var

»STORK«

Vinderne af et gavekort

på 50 kroner blev:

JASMIN KEMPEL CARLSEN

Mandøvænget 24

8382  Tilst

CIHAN AKINCI

Gudrunsvej 8, 6. tv

8220 Brabrand

JOSEF ALI EL-CHATLE

Karensvej 9, 2. th

8220 Brabrand

Hvor gamle er personerne?
Tæl de tal sammen de er
bygget op af.

Prøv selv at tegne tal-
mennesker...



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, Voldbæk Have:
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

OKTOBER

On 13. 14.00: Banko
Gellerup Pensionistklub side  39

To 14. 19.30: Kursus i ølbrygning side  37

To 21. 17.00: Fællesspisning Kirken side  39

On 27. 12.00: Efterårsfest
Gellerup Pensionist side  39

To 28. 16.30: Småbørnsgudstjeneste side  39

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

Gellerup havde »fint« besøg 
den 31. august


