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I regeringens liberalistiske tankegang er boligorganisationerne en
vederstyggelighed. De bygger dog ellers på andelstanken med
hvad den indebærer af selvstyre og demokratisk organisation.
Ydermere skal boligbevægelsen ikke skabe økonomisk gevinst til
sine ejere, hvorfor dens brugere bør kunne opnå en billigere
løsning på de opgaver, de sætter den til at løse. Når det virkelig
viser sig at være tilfældet, opfinder de dertil ansatte vise mænd
argumenter om ,at det er til skade for et frit boligmarked.

Bygherreopgaverne skal udbydes, håndværkerafdelinger er afskaf-
fet, driftsopgaver er gjort momspligtige, og vi er blevet frataget
mere og mere indflydelse på andet end selve udlejningen. Den er
dels reguleret efter et regelsæt, der bygger på sociale behov for 40
år siden eller mere,  dels nøje tilpasset kommunernes behov. Men
de sociale opgaver står naturligvis tilbage – for dem er der ingen
private, der har lyst til.

Hvad ville der ske ved at følge konsekvent op og slippe boligorga-
nisationerne løs i virkelig frit spil? 

Den første tanke er naturligvis at solidariteten ville lide skade, og
socialt svage beboere blive ladt i stikken. Imidlertid er omkost-
ningerne ved de sociale opgaver meget ulige fordelt – ellers var der
ingen, der kunne tale om nedslidning, ghettodannelse og den
slags ting. Hvis den slags opgaver skal løses for alvor, har vi allere-
de nu den erfaring, at det er en samfundsopgave. For 15 år siden
så det – for nogen – ud som lokale fænomener. Nu arbejder vi
med kommunale og EU-modeller (som Urban) for at løse de sta-
digt voksende sociale opgaver. Men man kunne jo gå skridtet
videre og udlicitere den slags opgaver til boligorganisationerne ? 

Hvordan med de tekniske opgaver ? Ja, lige nu ville det være rigtig
godt at have sine egne håndværkere, for med den høje beskæftig-
else bliver ventetiderne lange og priserne stigende. Så havde man
desuden fordelene ved at have kontrol med planlægning, logistik
og lokalkendskabet, for ikke at nævne den (beboer)demokratiske
kontrol med arbejdet.

Hvem bygger interessante udlejningsboliger i dag? Tja, vi kan jo se
på vores naboer i Hasselager, i Harlev, eller på Bronzealdervej. I
henseende til koncepter, udstyr, materialer, beliggenhed eller
fremtidssikring behøver vore nye byggerier bestemt ikke at skam-
me sig. Andre organisationer har også skabt markante og eksperi-
mentelle boliger.

Grænserne for vore muligheder er politisk bestemte, og siden
boligministeriet er nedlagt, er den politiske dialog sygnet meget
hen. Det er en skam, at al almennyttig boligvirksomhed nu kun
betragtes som et socialt tiltag. Det er en vigtig side af den, men
ikke den eneste, og vi bør markere os offentligt med vore andre til-
tag. Selv de unge i forældrekøbte lejligheder er ikke fjender – en
del af dem er fremtidige kunder.

Her i det nye år må det være tilladt at lade tankerne lufte sig lidt;
så kan det være at nogen bliver til visioner – og af og til bliver
nogen til realiteter.

Begrænset fri konkurrence
af Bo Sigismund
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VINTERDEPRESSION – LYS FORUDE
LYSET HAR EN EFFEKT PÅ FORFATTEREN

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

De fleste danskere vil nok foretrække
forår og sommer ud af de fire danske
årstider: Forår, sommer, efterår og vin-
ter. Men nogle danskere gruer mere for
efterår og vinter end normalt. Her nok
i særdeleshed den gruppe der lider af
vinterdepression. Vinterdepression ud-
løses af mangel på lys og lave klima-
temperaturer. Det menes at ca. 10% af
danskere lider af vinterdepression – og
her er langt de fleste kvinder (ca. 75%).
Længere sydpå forekommer vinterde-
pression med mindre hyppighed, og
omkring Middelhavet kendes tilstan-
den faktisk ikke.

Slik giver et kick
Vinterdepression eller vintertræthed,
som det også kaldes, forekommer fra
september til marts og beskrives som
en kombination af træthed, manglen-
de energi, øget søvnbehov, humør-
svingninger og manglende koncentra-
tionsevne. I nogen tilfælde ses også
vægtforøgelse, da kroppen kræver
mere sukker og flere kulhydrater som
slik og chokolade er righoldige på. De
søde sager kan give hjernen et boost
eller kick, så det kan være sværere end
ellers at holde sig fra Ritter Sport,
Matador Mix og den slags.

Lys sommer og vinter
Lysintensiteten er ofte betydelig lavere
om vinteren end om sommeren. På en
mørk vinterdag er lysintensiteten mel-
lem 2.500 lux og 10.000 lux. På en klar
sommerdag kan lysintensiteten nå helt
op på 1000.000 lux. En lyslampe har
normalt 10.000 lux. Lux er en måleen-
hed for lys.

Snyder hjernen
For omkring 10 år siden fandt man ud
af at lave lyslamper til lysterapi, og
daglige lysbade med en slags kunstigt
lys, som kan gå ind og snyde hjernen,
så den tror den får det naturlige lys. De
var dengang temmelig dyre, men nu
kan man få en lyslampe, som er god-
kendt til medicinsk behandling for ca.
2000,- kr. Da jeg personligt er en af
dem, der ikke er alt for vild med den
mørke tid har jeg investeret i en sådan
lyslampe i efteråret 2005. Det har jeg
ikke fortrudt, da jeg er utrolig glad for
den og bestemt synes at kunne mærke
et løft i humør – og energiniveau. Det
tilrådes, at man sidder ved lyslampen
en halv time om morgenen. Man må
ikke sidde og kigge ind i den hele
tiden. Men man skal kigge ind i lyset
kort fra tid til anden. Man kan gå til og
fra lampen, som det passer ind i andre

gøremål, men huske at tage tid så det
bliver til den halve time. Lyslamper
skal tilsluttes en helt almindelig stik-
kontakt. Man kan sagtens sidde og sy,
strikke, skrive eller evt. se tv, imens
man sidder ved lampen. Men den til-
rådede tid ved lampen varierer, alt
efter hvor tæt man sidder på lyslam-
pen. Nogle oplever lidt hovedpine i
starten, som typisk hurtigt fortager sig.
Ved enkelte sygdomme skal man tale
med sin læge inden lysterapi, og det er
meget vigtigt at læse manualen/brugs-
anvisningen igennem, inden man går i
gang med lysbadene.

Depression
Depression og vinterdepression er ikke
det samme. Ved depression ses søvn-
løshed, manglende appetit og mang-
lende livslyst. Her er det normalt ikke
mangel på lys, der udløser tilstanden.

Årstidernes skønhed
Fremover vil jeg ikke grue så meget for
vinterens komme som tidligere. Nu
har jeg min lyslampe, og jeg er sikker
på, at det er den, som har hjulpet mig.
Alle de fire danske årstider er smukke
på hver deres måde, og det er jo også
skønt at kunne nyde vinterens skøn-
hed. Det er jo af stor vigtighed, at man
også sørger for at få alt det lys, der nu
engang er tilgængeligt i naturen i de
mørke måneder. En lyslampe kan være
en måde at gøre noget godt for sig selv
på. At have en følelse af at man selv
prøver at gøre noget ved situationen.
Tager sagen lidt i ’egen hånd’ om man
så må sige. Mange vælger at gå i terapi
eller have samtaler med psykolog, når
der er – eller opstår problemer med
stor og god effekt og gavn. Men i et
blad læste jeg, at man simpelthen ikke
kunne snakke sig til mere lys, og det
var ligesom her jeg tog beslutningen
om at anskaffe mig en lyslampe, som
er blevet mit kære nye eje. Det kan
varmt anbefales. Og held og lykke til
dem, som eventuelt måtte prøve!
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GRØNLAND GENOPLEVET I HOLMSTRUP
MOGENS SKYTTE SER TILBAGE PÅ MINDER FRA FLERE STEDER AF VERDEN

af Jens Skriver

Egentlig er han af gammel fynsk slægt.
Morfaderen havde møllen i Emlev ved
Otterup; selv er han født i Hjallelse og
opvokset på Fyn, men han har siden
været vidt omkring.

Til søs
Efter realeksamen i 1956 kom han ud
at sejle, og har sejlet over hele verden.
Et par år efter blev han radiotelegrafist
og sejlede som sådan med svenske og
norske skibe. Da han var blevet gift,
blev livet som sømand meget uprak-
tisk. Han nåede lige netop hjem og var
med til sit første barns fødsel, men
derefter besluttede han sig at holde op
med at sejle.

Angmagsalik
Familien flyttede til Angmagsalik i
Østgrønland, hvor han fik arbejde som
radiotelegrafist ved en stor radiostati-
on. Her blev der opsamlet vejroplys-
ninger til hele verden. Hans datter blev
født her. Mogens blev bidt af Grønland
og kørte meget med hundeslæde. Han
havde nogle gode hunde. Om somme-
ren sejlede han i sin motorbåd.

Scoresbysund
Efter fem års forløb besluttede parret,
at de ville uddanne sig videre. De skif-
tedes til at forsørge hinanden, mens de

studerede. Mogens læste til social-
rådgiver og arbejdede derefter som
sagsbehandler i Svendborg og Odense,
samtidig med konen uddannede sig til
lærer.
Grønland trak stadig, og de flyttede
denne gang til Scoresbysund, der lig-
ger 1.000 km. nordøst for Angmagsal-
ik. Scoresbysund og Angmagsalik er de
eneste bysamfund i Østgrønland. Sco-
resbysund blev anlagt i 1924 af polar-
forskeren Ejnar Mikkelsen, fordi der
ikke var fangst nok i Angmagsalik.
Byen ligger ved verdens største fjord,
og den har godt 500 indbyggere. Mo-
gens arbejdede som sagsbehandler ved
kommunen, og konen var lærer på

skolen. Også her havde han nogle
gode slædehunde og kørte meget i
hundeslæde. Han tog sønnen Michael
med og lærte ham op til at køre hun-
deslæde. »Vi var glade for at være der«,
siger Mogens.

Aktiv I Danmark
Efter 3 år vendte de tilbage til Dan-
mark. Mogens, der nu var alene med
børnene, arbejdede i Odense og Nr.
Broby. I 1980 var han på årskursus for
socialrådgivere i Århus og lærte da for
første gang Århus og Gellerup at ken-
de. Nogle år efter købte han en koloni-

have syd for Brabrand sø og fik en lej-
lighed i Gellerup til vinterhi. Efter han
var kommet til Århus, tog han et sab-
batår, og derefter var det meget svært
at få arbejde ud over jobtilbud. For en
halv snes år siden fik han førtidspen-
sion.
På Fyn var han meget aktiv fagligt, til-
lidsmand og formand for socialrådgi-
verforeningens fynskreds. Det var også
her engagementet i Fredsbevægelsen
startede. Det fortsatte i Fredsgruppen
for Gellerup-Brabrand, hvor en af hans
mange aktiviteter var at arrangere på-
skemarcher.

Holmstrup
I 2003 solgte Mogens sin kolonihave
og flyttede til Holmstrup. Han savner
ikke kolonihaven, da der hører en have
med til hans lejlighed. Han understre-
ger flere gange: »Du må endelig skrive
jeg er meget glad for at bo i Holm-
strup«. Han fortæller, at her er dejligt
og trygt i modsætning til i Gellerup,
hvor han både havde indbrud og blev
udsat for et røverisk overfald. Kort sagt
følte sig utryk. Han siger, han er faldet
godt til i Holmstrup, og folk er nemme
at komme i kontakt med. Han er
meget glad for at komme i Pensionist-
klubben og Værestedet.

Arven
Sønnen Michael har taget arven op og
engageret sig meget i grønlandske for-
hold. Som ung ernærede han sig 11⁄2 år
som fanger i Scoresbysund. I mange år
boede og arbejdede han på Grønland
og er også meget glad for at køre i
hundeslæde. Han har desuden skrevet
artikler og holdt lysbilledforedrag om
Grønland.  
På spørgsmålet om, hvilken oplevelse
på Grønland der har været den mest
spændende fortæller Mogens Skytte,
at det var den gang han i Angmagsalik
sammen med nogle fangere var med til
at fange og nedlægge en isbjørn.
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SAMMEN SER VI LYSET
IFT-I-IN PROJEKTET SØGER FORANDRINGSAGENTER

af  Sebastian Adorján Dyhr

Under EU programmet Daphne, der er
et program til bevidstgørelse af kvinder
og forebyggelse af vold, fik Somalisk
kvindeforening fik pr. 1/6-2005 bevil-
get tilskud til et projekt med titlen IFT-
I-IN der på somalisk betyder noget i
stil med »at se lyset«. Projektet har
samarbejdspartnere i London og
Amsterdam og formålet er at bevids-
tgøre etniske kvinder for at fremme
deres sundhed og forebygge livsstilsre-
laterede sygdomme.

Teater og agenter
Projektet skal anvende utra-
ditionelle metoder i oplys-
ningsarbejdet, idet der dels
skal produceres en tegnese-
rie dels en teaterforestilling
med deltagelse af etniske
piger og kvinder.
Derudover skal der uddan-
nes nogle »forandringsagen-
ter«, der i hvert af de tre lan-
de kan være med til at ud-
vikle etniske kvinders be-
vidsthed om sundhedsrelate-
rede emner i bred forstand.
Der skal således laves fore-
stillinger og debat-arrange-
menter i Århus, Ålborg og
København og i flere byer i
England og Holland. Projek-
tets styregruppe består i År-
hus af repræsentanter fra År-
hus Kommune, Århus Amt,
Boligselskabet Præstehaven
samt repræsentanter fra et-
niske kvindegrupper.

Pige- kvindegruppen
I efteråret har man koncentreret ind-
satsen om at få kørt projektetorganisa-
tion på skinner såvel i Danmark som i
England og i Holland. Derudover er
der blevet rekrutteret en multietnisk
pige- og kvindegruppe på ca. 20 delta-
gere, der fra november så småt er star-
tet med at udvikle og øve på teater-
stykket. Gruppen mødes hver søndag i
Trivselshuset, ligesom de har haft to
koncentrerede træningssamlinger med

den kendte Somaliske sangerinde Ma-
ryam Mursal Isse, der er tilknyttet fore-
stillingen.

Forandringsagent
Der er tillige planlagt et uddannelses-
forløb over 8 samlinger for »foran-
dringsagenterne«, der skal løbe af
stablen i marts-april 2006. Tanken er,
at de først uddannede forandringsa-
genter, skal gennemføre tilsvarende
forløb i deres egne etniske kvindefore-
ninger, så projektets budskaber kan
brede sig som ringe i vandet.

Forandringsagenterne har som
formål:
At arbejde for at opbygge sociale net-
værk med henblik på social støtte
blandt kvinder med forskellig etnisk
baggrund. 
At arbejde for at fremme kvinders
sundhed og trivsel i eksil
At arbejde for at forebygge vold mod
kvinder og kvindelig omskæring
At arbejde med at få et positivt syn på
egen krop og på sig selv som individ

At arbejde for at fællesskab og solidari-
tet kan hjælpe med at gøre individuelle
problemer til fælles problemer

Til uddannelsesforløbet efterlyses 8
kvinder af forskellig etnisk baggrund.
Forløbet omfatter 2 timer om ugen i 8
uger. Der er start i begyndelsen af
marts, afslutning i begyndelsen af maj.
Tirsdage fra kl. 14-16 i Trivselshuset.
Uddannelsesforløbet forestås af Inge
Wittrup fra Århus Amts Sundheds-
fremme enhed.

For at deltage, bør man
kunne tale dansk på et
rimeligt niveau, samt være
aktiv i en etnisk kvindefor-
ening i Århus. De deltagen-
de skal endvidere kunne
deltage i størstedelen af
samlingerne, og være ind-
stillet på at formidle deres
viden videre til andre kvin-
der i større eller mindre for-
samlinger. Herudover vil det
være fint, om de kan arran-
gere et mini-kursus i deres
egen forening siden hen.
De deltagende brænder for
kvindesagen og ønsker at
medvirke til at bevidstgøre
deres medsøstre om sund-
hedsmæssige forhold, bør-
neopdragelse o.m.m.

For nærmere oplysninger
om program, aktivitetska-

lender for projektet m.m. se:
www.somaliwomen.dk  eller kontakt.
Ambara Hashi Nur – e-post:
Ambara@wanadoo.dk, tlf: 3112.1550
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DET ENKLE LIV PÅ FØRSTE KLASSE
- ELLER PETER PLYS I KOLONIHAVEN?

af Bo Sigismund

foto: Bo Sigismund

En dag sidste efterår, mens det endnu
var varmt, besøgte jeg Hans Esmann,
vores nyeste medlem af foreningsbe-
styrelsen. Hans bor i Sonnesgården,

men råder desuden
over en dejlig, sydvendt
kolonihave bag Vestre
kirkegård.
Det første, jeg fik fore-
vist, var udhuset, hvor
et skilt over døren lyd-
er: »Hr. Sanders«.
Hans ville vide, om det
sagde mig noget ? - øh,
nej, ikke sådan lige...
men efter et par tips
nåede jeg frem til, at
det stammer fra selve-
ste Peter Plys, der i ori-
ginaludgaven har sådan
et skilt over sit hus.
Hans Esmanns datter
stod for idéen.
Og haven bærer præg
af bevidst planlægning
og sans for gode varer.
Frugttræer, højbede og
hyggekroge, samt en
terrasse med udsigt.
Grunden til, at Peter
Plys kom ind i histori-

en, er den, at Hans også holder bier,
ikke i selve haven, men i nabolaget.
At få de omgivelser at se taler altså om
en person, der med enkle midler og

bevidst indsats kan få en rekreativ plet
og gode produkter frem. Og så var vi
parat til en lang snak om vore fælles
interesser. Der viste sig at være en del.
Lige som jeg selv har Hans en fortid i
studenterpolitisk organisationsarbejde
i 1970’-erne (ja, vi er så gamle) - vi har
kendt mange af de samme mennesker
og har parallelle erfaringer. Så mens vi
nød havelivet kunne vi drage mange
paralleller.
Men i modsætning til mig er Hans ny
inden for boligarbejdet.
Hans er i slutningen af 50-erne, single,
har voksne børn og er ingeniør af fag.
Han arbejder nu som konsulent. Med
bolig i Sonnesgården. Altså en ganske
atypisk beboer. Den rolle kender jeg
også, og det fører naturligvis til at
overveje, hvem man repræsenterer, og
hvad man skal bruge mandatet til.
Vi har ikke fået et medlem af fore-
ningsbestyrelsen, der er valgt på en
enkeltsag. Hans er en person, der har
lyst til at lære, diskutere og bruge sin
professionalisme. Og hans visioner
sammenfatter han til at være det gode
liv for beboerne. Konkrete resultater og
præget af kvalitet. Held og lykke med
det. Peter Plys kan stadig inspirere.
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DØDSRIGETS FÆRGEMAND AFSLØRET
PLANETEN PLUTO OG DENS MÅNE CHARON ER SVÆRE AT OBSERVERE

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Vort solsystems yderste planet, Pluto,
er langt væk. Dens kredsløb omkring
solen varer mere end 248 år, og så er
den meget mindre end de andre pla-
neter. Faktisk er den ikke nær så stor
som Jordens måne. Derfor blev den
først opdaget i 1930. Plutos bane rundt
om Solen ligger ikke i samme plan
som de øvrige planeters. Sommetider
befinder den sig inden for Neptuns
bane Der er koldt på Pluto – mellem
minus 220 og 230 graders kulde. Den
fjerntliggende planet i en ugæstfri ver-
den fik navn efter dødsrigets Gud Plu-
to. Da det så sent som i 1978 blev
opdaget, at Pluto har en måne, fik den
naturligt nok navnet Charon efter fær-
gemanden, der sejlede de døde over til
dødsriget. Afstanden mellem Pluto og
Charon er forholdsvis lille, og Charon
er faktisk halvt så stor som Pluto. Der-
for tales om, at de nærmest udgør et
dobbeltstjernesystem. Det seneste nye
er, at Pluto faktisk har yderligere to
meget små måner.

Stjerneformørkelse
Den hidtil bedste måde at observere
disse fjerne og meget små objekter er,
når der opstår en stjerneformørkelse
eller såkaldt okkultation, hvilket vil
sige, at  et af himmellegemerne går ind
foran en stjerne. Tidligere er Pluto ble-
vet undersøgt på den måde, og nu er
det også lykkedes for Charons ved-
kommende. Herved blev månens dia-
meter målt til godt 1200 km. Så den er
mere end halvt så stor som planeten,
den kredser om. Charons massefylde
blev målt til 1,71 større end vands.
Herudfra blev konkluderet, at den
bestod godt halvt af  klippe, mens
resten var is. Det kunne også under-
søges, om der var en atmosfære i den-
ne kolde, fjerne isverden. Det viste sig,
at Charon næsten ingen atmosfære
har, mens Pluto har en meget tynd,
men dog ikke forsvindende atmosfære.

Rumsonde
Pluto og Charon er aldrig blevet obser-
veret fra rumsonder, men det søges der

nu rådet bod på. I skrivende stund for-
ventes rumsonden New Horizons, der
vil være fremme i 2015 eller 2020, op-
sendt. Ankomsten afhænger af, om

den bliver sendt op på et tidspunkt,
hvor den netop vil passere tæt forbi
planeten Jupiter. I så fald vil denne
kunne give sonden et ekstra puf. 

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

PROJEKT TRANBJERG SYD
- KONKURRENCE OM NYT BYGGERI HAR FUNDET EN VINDER

af Bo Sigismund

foto: Bo Sigismund

Ting tager tid, sommetider meget lang
tid. Det her begyndte i 1998 med en
henvendelse fra en gruppe borgere i
Tranbjerg om seniorboliger. Nu er der
så et vinderprojekt – og en lokalplan
klar til byrådet. Måske står der huse
om 2 år?

Vi er i Tranbjerg, hvor byen ender og
har gjort det i mere end 30 år. I mel-
lemtiden er Århus vokset med 25%,
men her er endnu åben mark. Stedet
er Orholt Allé/Ingerslevvej.

Da Århus byråd vedtog at byudvikle og
bebygge i Tranbjerg Syd, gik 3 boligfor-
eninger sammen om at skabe et pro-
jekt, få option på grunden og få udfor-
met lokalplanen. Nu foreligger resulta-
tet af konkurrencen. Den blev vundet
af AI-gruppen og Dissing+Weitling
arkitektfirma A/S. Der har været 5 del-
tagere, flere interessante idéer og pro-
jekter, og vinderforslaget byder på
rækkehuse og gårdhavehuse i moder-
ne design, som fletter sig ind i land-
skabet. Det er tanken, at boligerne skal
fang lytset fra sydøst og syd ved at lig-
ge i vifteform. Som billedet viser, er
arealet temmelig fladt, men der er en
stigning mod sydvest, som kan udnyt-
tes, og det har været en bærende tanke
for forslaget at få optimal udnyttelse

ud af terræn og beliggenhed. Der bli-
ver tale om 2-rums, 3-rums og 4-
rums-boliger.

Blandede boliger
Lokalplanen har nr. 740 og drejer sig
om begge sider af Ingerslevvej helt op
ad bakken, hvor der i dag ligger en
landbrugsejendom. Det er endnu ikke
sikkert, hvordan fordelingen bliver
mellem seniorboliger og almene boli-
ger, men foreningen Tranbjerg Senior-
bo, der har ca. 100 medlemmer, er sta-

dig aktiv og interesseret, og der holdes
stadig fælles møder, for området er
stort nok til flere typer boliger og ejer-
former. Men man må også sige, at de
lokale har været tålmodige!

Stilrent parkbyggeri
Det er AL2-bolig og Brabrand Bolig-
forening, der i fællesskab har afholdt
konkurrencen, og dommerkomiteen
har omfattet ledere og foreningsbesty-
relsesmedlemmer fra begge foreninger
samt professionelle arkitekter. Dom-
merne har været specielt opmærksom-
me på, at byggeriet skal knyttes natur-
ligt til landskabet, og udsagn tyder på
at der er ønske om et byggeri, der vil
vise kvaliteter både i nutid og fremtid.
Efter rapporten at dømme ser det ud
som et smukt og stilrent parkbyggeri

med gode lysforhold, der ikke er domi-
neret af udhuse og parkeringspladser.

Herman fejlciteret
I dommerkomiteens rapport står anført
at Herman Nielsen er uenig i konklusi-
onen. Skræppebladet kontaktede der-
for Herman og fik da oplyst, at Her-
man ikke er uenig i valget af projekt,
men blot havde ønsket at få tilføjet en
mindretalsudtalelse.

Læs mere om dette emne 
på side 17

�



GELLERUP EMNE I TO VINDERPROJEKTER I PRISKONKURRENCE
GELLERUP VAR TEMAET FOR FLERE PROJEKTER I PROGRAMBESTYRELSENS PRISKONKURRENCE »STRA-

TEGIER FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER«

Af Helle Hansen

I foråret 2005 udskrev regeringens Pro-
gramstyrelse en priskonkurrence, hvor
studerende og andre blev inviteret til at
komme med deres bud på, hvordan
der med nye, kreative og tværgående
tiltag kan skabes velfungerende og
mangfoldige boligområder. 
Der indkom 20 forskelli-
ge forslag, og en hånd-
fuld af dem handlede om
forslåede indsatser i Gel-
lerup.
Steffen Klemmensen og
Amjad Al-Musaed, der
begge gennem det sene-
ste års tid har medvirket i
Vestbygruppe 7 – Fra bo-
ligområde til byområde –
havde udviklet projekt-
forslaget »Byliv i bolig-
området – Forslag til fysi-
ske forandringer i Gelle-
rupparken«. Det forslag
blev præmieret med en
delt andenpris på 15.000
kroner.

En ny gade gennem
Gellerup
Byliv i boligområdet præ-
senterer en strategi til at
forbedre Gellerupparkens
fremtid, så den bliver en
mere attraktiv bydel for
både de mennesker, som
bor og arbejder der, og
også for mennesker ude-
fra, som måske har et
negativt billede af områ-
det. 
Det er beboerne i Gelle-
rup, der selv gennem for-
skellige workshop har
været med til at foreslå, at der an-
lægges en bygade, der skal løbe mel-
lem Bazar Vest og City Vest. Bygaden
skal blandt andet indeholde vandpark,
klubber, basar, parker, forretninger,
børnehus, tyrkisk bad, diskotek,
spansk trappe og fitnesscenter. 

Projektet foreslår desuden, at man i
forbindelse med bygaden omdanner
nogle boliger til erhverv, og at der ind-
rettet luksusboliger og hotel i de øver-
ste etager i Gellerupparken, samt at
der placeres flere offentlige funktioner
i området.

Dommerne glade for 
borgerinddragelsen
Dommernes begrundelse for at tildele
projektet en pris lød: »Dommerkomi-
téen har valgt at præmiere projektet,
fordi det anlægger en spændende og
kreativ vinkel. Dog mener dommerne,

at der i projektet lægges for meget
vægt på at skabe events i området frem
for at skabe forbedringer i dagligda-
gen. Projektet lægger sig op af nogle
eksisterende projekter og giver nogle
af de idéer, der i forvejen er arbejdet
med i området, et flot og professionelt

tilsnit. Dommerkomitéen
mener desuden, at det er
yderst positivt, hvordan der
i projektet lægges vægt på
borgerinddragelse.«

Ålborgpiger vil bygge
i Gellerup
Et af priskonkurrencens
vinderprojekter handlede
også om, hvordan Gel-
lerupparken kan fornys.
Projektet har titlen »Gelle-
rup.dk«, og er udviklet af et
ungt arkitektfirma i Ålborg.
I projektet beskrives det,
hvordan man ved at bygge
en række nye ejerboliger
både kan bevarede eksiste-
rende lejerboliger, få nye
beboere trukket til området
og samtidig skaffe kapital
til andre formål, der kan
forbedre området.

Møde med afdelings-
bestyrelsen
Gellerupparkens afdelings-
bestyrelse skal i februar
mødes med begge hold
prismodtagere for at se og
høre nærmere om de
spændende idéer bag de to
projekter, som måske i
fremtiden kan blive mere
eller mindre realiseret i for-

bindelse med Programbestyrelsens
indsat i Gellerupområdet. 
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INTEGRATIONSPRIS TIL GELLERUP-PROJEKT 
UNGE- OG FORÆLDRERÅDGIVNINGEN VANDT INTEGRATIONSPRISEN 2005

I KATEGORIEN SKOLE- OG UDDANNELSE

Af Helle Hansen

På hjemmebane i Århus, men i skarp
konkurrence med projekter fra alle
dele af landet vandt Unge- og For-
ældrerådgivningen om uddannelse og
arbejde i november en flot Integra-
tionspris.
Prisuddelingen fandt sted i Central-
værkstedet, og det var først efter flere
timers uvidenhed, at spændingen om
årets vindere blev udløst, og det blev
offentliggjort, at det var Unge- og For-
ældrerådgivningen repræsenteret ved
projektmedarbejderne Ahmad El Ah-
mad og Iman Yacoub, der løb af med
sejren. 

Pris fra en prinsesse
Vinderprisen – en flot skulptur – blev
overrakt af hendes højhed prinsesse
Alexandra, og efterfølgende var der
håndtryk fra integrationsminister Rik-
ke Hvilshøj. Og så blev der ellers foto-
graferet løs. Så det var to meget
overvældede, glade og rørte personer,
der kom ned fra scenen, hvor der nær-
mest opstod et mindre kaos, fordi
samarbejdspartnere, venner og familie
ville lykønske og give knus og kram,

samtidig med at der også skulle gives
interviews til de mange tilstedeværen-
de journalister – men også denne situ-
ation mestrede Iman og Ahmed til
perfektion.

Rollemodeller fremhævet
I sin begrundelse for at udnævne
Unge- og Forældrerådgivningen frem-
hævede dommerkomiteen, at projektet
var udtryk for et lokalt engagement,
der på forbilledlig vis havde forstået at
involvere både unge og forældre i en
vigtige samfundsopgave, der består i at
sikre unge med anden etnisk baggrund
bedre muligheder for at starte og fast-
holde en uddannelse. Ikke mindst blev
det fremhævet, at projektet havde haft
succes med at oprette frivillige korps af
unge og forældre, der på forskellig vis
kunne bistå vejledningsopgaven.

Glæde hos lokalområdet og
Urban 
Hele Gellerup var stolte over, at det var
lykkedes områdets eget projekt at blive
præmieret med en Integrationspris. Og
fra Urbanprogrammets sekretariat lød
der også et høj hurra og til lykke. Se-
kretariatet udtrykte på alle Urban-pro-
jekternes vegne glæde over prisen,
som ses som et blandt flere eksempler
på, at bydelens image er under foran-
dring.



Plads til 50 siddende
Klokken var nærved de 14, da spænd-
ingen skulle udløses, og de fremmødte
beboere kunne præsenteres for resul-
tatet af det fuldtidsarbejde, nogle få fri-
villige havde sat tid af til at virkelig-
gøre. Hvilken oplevelse. Bygningen,
som nu var indrettet til beboerhus fra
tidligere at have været ungdomshus,
var opdelt i 2 lokaler, hvoraf det største
kunne rumme 50 siddende. Begge
lokaler var lyse og indbydende. Man

følte sig faktisk hjemme. Væggene var
hvidkalkede, kun visuelt afbrudt af
symmetrisk placerede rækker af venti-
lationsskakte, og kronet med gråmale-
de, træbelagte skråvægge. Belysningen

udgjordes af 10 nedhængen-
de rislamper. Foruden de to
beboerlokaler er der et sepa-
rat moderne stort køkken,
som enhver kok måtte trives
ved at arbejde i. Toiletforhol-
dende var opdelt i et stort
handicaptoilet ved indgangs-
døren og to mindre nede i
kældersektion en.

Glögg og æbleskiver
Efter afdelings-
formand Georg
Nielsens vel-
komst var der
juletraktement
bestående af et
glas glögg og
tre æbleskiver
suppleret op
med kaffe og te
med brunkager
og pebernød-
der, samt man-
dariner og æb-
ler. Det nød
man i nogle

smukke, bløde stofbetrukne
blå stole med et lille men ved:
der var alt for lidt benplads –
måske forårsaget af, at det
netop denne dag var en dag

med full-house. Det summende socia-
le samvær, understøttet af svag bag-
grundsjulemusik, hjalp dog vældigt
med til at skabe den hyggelige atmos-
fære.

der skal sættes gardiner op

senere skal kælderen indrettes

der udvælges udsmykning
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SÅ FIK SØVANGEN SIT BEBOERHUS
SØNDAG DEN 27 NOVEMBER 2005 BLEV DØRENE TIL AFDELING 2’S NYE BEBOERHUS PÅ BIRGITTE-

VEJ 3 ÅBNET FOR INTERESSEREDE BEBOERE.

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

PORTRÆT AF AFGÅET UDLEJNINGSCHEF KNUD HØGILD
FRA PAPIR TIL EDB – FRA 8 TIL 21 AFDELINGER

af Jan P. Berthelsen

foto: Hans Grundsøe

For lidt over 20 år siden startede Knud
Høgild sit arbejde i Brabrand Bolig-
forening. Det var dengang ansøgning-
erne til ledige lejemål blev bearbejdet
manuelt, og Brabrand Boligforening
kun bestod af 8 afdelinger, inden ring-
bindene blev erstattet af EDB. Men at
der er indført EDB, betyder ikke, at der

er blevet mindre travlt, for i mellemti-
den er antallet af afdelinger i Brabrand
Boligforenings steget til 21.

Godt; men hårdt
Selv føler Knud Høgild, at han har
været privilegeret i den tid han har
været ansat hos Brabrand Bolig-

forening, selvom han har haft frie ram-
mer i sit arbejde som udlejningschef,
har det altid skulle gå stærkt. »Arbejd-
et«, siger han, »har været godt«, og
han har været glad for det, men det
har også været nedslidende, for det er
ikke altid lige let at stå i første række.
Så for at kunne få noget ud af den
tredje alder, har han valgt at gå på
pension nu.

Tiden skal nok gå
Knud Høgild mener, at han nok skal få
tiden som pensionist til at gå, for der er
nok at se til, med 3 børn og 3 børne-
børn, en Golden Retiver og så et hus,
der skal efterisoleres.
Som han siger: »Jeg går fra en sikker
hverdag, til en mere usikker hverdag
som pensionist.«
Inden Knud Høgild gik på pension, var
han med til at ansætte sin efterfølger.

JOBMESSE FOR UNGE I VESTBYEN
JOBBAZAR’06 PÅ DANISCO SKAL SKABE KONTAKT MELLEM DE UNGE OG VIRKSOMHEDERNE

Torsdag den 16. marts 2006 fra klokken
11.00 – 19.00 holdes JobBaZar ‘06 i År-
hus Vest.

JobBaZar ‘06 er en messe, som tilbyder
unge i vestbyen og deres familier
mulighed for at få kontakt med virk-
somheder, uddannelsesinstitutioner og
andre aktører på jobmarkedet.

Her kan der stilles spørgsmål og knyt-
tes kontakter. Her kan der fås informa-

tion om forholdene på arbejdsmarke-
det og de krav, som virksomhederne
stiller.

På JobBaZar ’06 kan man møde en
række virksomheder. Der er indspark
og oplæg, diskussion og oplysning,
viden og gode tips og meget mere, der
kan bruge på vejen ud på arbejdsmar-
kedet.

JobBaZar ’06 finder sted hos Danisco,
Edwin Rahrs Vej 38 i Brabrand.

Læs mere i næste nummer af
Skræppebladet.

JobBaZar’06 er arrangeret af Kontakt-
stedet JobJagt

af Helle Hansen
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NU KOMMER DER SKILTE VED GLOBUS1
GELLERUP FÆLLESRÅD OG BEBOERNE FÅR OPFYLDT ØNSKE OM SKILTNING PÅ GUDRUNSVEJ

af Helle Hansen

Tre måneder efter, at GLOBUS1 er
åbnet, kommer der nu endelig skilte
op på Gudrunsvej ved indkørslen til
det populære aktivitetscenter.
Lige siden åbningen af
GLBOUS1 i oktober har Gel-
lerup Fællesråd forsøgt af gøre
Vejkontoret i Århus Kommune
opmærksom på, at der er
behov for skiltning på den
nederste del af Gudrunsvej, så
bilisterne dæmper farten.
I første omgang var svaret fra
Vejkontoret negativt. Heller
ikke en henvendelse fra det
lokale nærpoliti om faren for de
bløde trafikanter ved den nye
indkørsel gav et positivt resul-
tat.

Det førte i november til, at Gellerup
Fællesråd tog initiativ til at fremstille
hjemmelavede skilte, som blev slået i

jorden ned langs Gudrunsvej. Skiltene
var ulovlige, men fik umiddelbart lov
til at blive stående. Og mange bilister

har sikkert lagt mærke til de far-
verige store skilte, der opfordre-
de til at dæmpe farten. Samtidig
blev der sat gang i en underskif-
tindsamling i Globus-cafeen - og
de mange underskrifter er senere
blevet afleveret til Vejkontoret.
Midt i januar modtog Gellerup
Fællesråd en ny henvendelse fra
Vejkontoret, som oplyser, at Fæl-
lesrådet og Gellerupområdets
ønske om opsætning af advar-
selstavler på Gudrunsvej nu kan
imødekommes - og at skiltene
vil blive opsat af Trafik og Veje
snarest mulig.
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TEGNINGER FØR OG NU
SKRÆPPEBLADET HAR FÅET NY TEGNER - OG HER SIGER DEN AFGÅENDE FARVEL 

OG DEN NYE GODDAG

af Sebastian Adorján Dyhr

Som det formodentlig  ikke er gået
vore læseres vakse øjne forbi, har
Skræppebladet på det seneste været
illustreret med en noget anden stil end
den, der har været at finde i bladet
igennem de sidste rigtig mange år.

For omkring et år siden fik bladet nyt
layout, dette er tredie nummer, som
bliver  trykt i fuldfarve i stedet for tidli-
gere s/h med en enkelt såkaldt staffage
farve på de første og sidste 8 sider. Og
da vores faste tegner, Lone, i slutning-
en af sidste år besluttede, at tiden måt-
te være kommet til at forlade Skræp-
pebladet, sidder du, kære læser, nu
med et – i udseendet – meget anderle-
des Skræppeblad, end du gjorde for
godt et år siden. Processen med at få
det nye layout til at falde fuldstændigt
på plads er ikke slut, og vi er stadig
åbne over for kritik af såvel positiv som
negativ art.

Inden vi lader Lone forlade Skræppe-
bladet helt, bad jeg hende, og vores
nye tegner, Jesper, fortælle lidt om dem
selv.

Lone
»Jeg hedder Lone Platz og er lærer i
Århus. Jeg har tegnet lige så længe jeg
kan huske, det fylder meget i mit liv og
jeg kan slet ikke lade være med det.
Fritidsarbejdet som tegner på Skræp-
pebladet var mit første faste lønnede
job som tegner og alle de ca. 14 år jeg
har været ansat her har helt sikkert
været et springbræt til andre tegneop-
gaver jeg har haft og har.«

Blyant og tuch
»Jeg kan godt lide at en tegning har
dynamik, balance og tydelighed mel-
lem tyngde og lethed, sort og hvidt,
loose og tight og at den har en sam-
menhængende lukket form, – krop.
Sådan tilstræber jeg at min egen teg-
nestil er. Jeg udvikler min streg og stil
ved konstant at tegne, både frie og
bundne opgaver. Jeg deltager også

jævnligt i kurser, både som elev og
lærer, for jeg synes jeg får meget inspi-
ration af at arbejde sammen med
andre mennesker. Jeg tegner helst med
blyant og tush, fast og flydende, og
blander gerne de to materialer. Jeg
synes tegninger som illustrationer står
flottest i sort/hvid.«

Himmel og hav
»De forbilleder jeg er bevidst om at jeg
har er tegneserietegneren Will Eisner
og de danske billedkunstnere Michael
Kvium og Martin Bigum. Jeg tror også
jeg har ubevidste forbilleder, intuitivt
ved jeg hvornår en tegning/et billede
er godt og hvad jeg tilstræber. Udover
at tegne er jeg også vild med at ekspe-
rimentere med at male, arbejde med
skulptur, sampling, computergrafik og
… kort sagt alt der har med billed-
kunst at gøre. Jeg har også mange
andre interesser, bl.a. inspirationsrej-
ser, men det er helt klart »tegneriet«
der fylder mest. Motiverne i mine teg-
ninger og malerier forandrer sig hele
tiden alt efter hvad der foregår i og
omkring mig, men nogle af mine ynd-
lingsmotiver er mennesker; helfigur og
portrætter både realistiske og karikere-
de groteske. Himmel og hav er nok mit
foretrukne motiv i malerier, og derudo-
ver trænger elementer fra den nordiske
mytologi sig også næsten altid på.«

»Grunden til at jeg har sagt op som
tegner på Skræppebladet er at jeg har
lyst til og brug for nye udfordringer
inden for tegneriet. Jeg vil benytte lej-
ligheden her til at sige tak til alle de
mennesker jeg på den ene eller anden
måde har arbejdet sammen med i
Brabrand Boligforening.«

Vi siger hermed Lone mange tak for hend-
es mangeårige indsats for bladet og ønsker
hende det bedste for hendes fremtidige
virke både som mangesidet kunstner og
lærer.

På samme vis byder vi nu Jesper Ankjær
velkommen på bladet, og glæder os til at
se, hvordan en ny og anderledes streg også
kan passe til alle slags artikler og indlæg. 

Jesper
»Jeg hedder Jesper Ankjær og er 31 år.
Jeg bor i Holbæk og underviser på
Sejergaardsskolen i Tølløse, hvor jeg
har været ansat, siden jeg blev færdig
på Holbæk seminarium i 1998. Jeg har
altid holdt meget af at tegne og male
og valgte da også billedkunst som det
ene af mine liniefag på seminariet. Mit
andet liniefag er musik, og jeg er så
heldig at undervise meget i begge fag.
Udover de to kreative fag underviser
jeg i matematik og er klasselærer i en
meget behagelig 8. klasse.«

Kolorit på matematikken
»Gennem min skole- og uddannelses-
tid har jeg tegnet til de blade, der har
været på institutionerne. På seminariet
var jeg fast tegner på bladet »Bunker-
nyt« i alle fire år, og det var en sjov
udfordring. Min arbejdsplads giver mig
også nogle tegneopgaver ind imellem,
men til daglig bruger jeg mest tegneri-
et til for eksempel at sætte lidt kolorit
på en ellers kedelig matematiktime. 

Når jeg maler, er det i akryl eller akva-
rel. Jeg kan godt lide at male farverige
landskabsmotiver, men jeg har mest
dyrket de sort/hvide nuancer til at
male portrætter af jazzmusikere. Male-
riet har dog ligget stille i et stykke tid,
da det er min anden store lidenskab,
jazzmusik og klaverspil, der optager
mig mest.

Jeg ser frem til samarbejdet med
»Skræppebladet«!«

DIN BYDEL – DIN FREMTID
ALLE VESTBYENS BORGERE INDBYDES TIL DEBAT OM BYDELENS FREMTID, 

NÅR VESTBYSAMLING 2006 FINDER STED I GLOBUS1 DEN 11. MARTS

Af Christian Andersen, 
Urbanprogrammet

Efterårets evaluering af Urbanpro-
grammet var ikke til at tage fejl af.
Rundt om i Gellerup, Hasle og 
Herredsvang spirer drømmene og tro-
en på en bedre fremtid for Vestbyen og
dens beboere.
Det EU-støttede Urbanprogram og de
mange projekter, som har modtaget
støtte gennem programmet, har med-
virket til, at kriminaliteten i Vestbyen
er styrtdykket, at arbejdsløsheden så
småt er begyndt at falde, og at vestby-
borgerne nu i langt højere grad enga-
gerer sig i fritidsliv og foreninger.
Nøglen til Urbanprogrammets succes
har været at lytte til og inddrage vest-
byens borgere og tage deres drømme
og ønsker alvorligt. Og netop derfor er

det også vestbyens borgere, som skal
afstikke kursen for bydelens fremtid.
Alle kan komme til orde
De fire fællesråd i Vestbyen har i sam-
arbejde med Urbanprojekterne udar-
bejdet et forslag til en fælles strategi
for Vestbyen. En strategi, der skal byg-
ge videre på den positive udvikling,
som er sat i gang i bydelen. Visionen
er, at Vestbyen skal være et attraktivt
sted at bo, både for nuværende og
fremtidige beboere, at bydelens multi-
kulturelle islæt udnyttes som en styrke,
at bydelens borgere i højere grad for-
sørger sig selv, og at foreningsliv, lige-
berettigelse og demokrati florerer.
Indtil videre er der kun tale om et for-
slag. For alle borgere i bydelen skal

have mulighed for at give deres
mening til kende og præge udform-
ningen af deres egen bydels fremtid.
Derfor indbydes alle Vestbyens borgere
til Vestbysamling 2006 i Globus1 den
11. marts 2006.
Her vil forslaget til en fælles strategi
for Vestbyen blive debatteret. Samtidig
vil der være et særligt forum for unge
og et for kvinder, hvor netop disse
gruppers ønsker og drømme for frem-
tiden kan diskuteres.

Forslaget til en fælles strategi for Vest-
byen kan ses på Urbanprogrammets
hjemmeside www.urbanbydel.dk. Her
kan du også læse mere om Vestbysam-
ling 2006.
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165 BOLIGER I TRANBJERG
BRABRAND BOLIGFORENING BYGGER NU I TRANBJERG

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Om cirka et år vil Brabrand Bolig-
forening og AL2bolig være klar med
første spadestik til nye boliger i Tran-
bjerg. AL2bolig er det nye navn for
fusionen mellem Aabyhøj Bolig-
forening og Boligforeningen Sol-
sgaarden.

Der bliver tale om 165 boliger, hvoraf
en del opføres som seniorboliger.
Størrelserne på boligerne forventes at
blive:
4-rums på 110 m2

3-rums på 98 m2

2-rums på 70 m2

Det er det københavnske arkitektfirma
AI Gruppen, der vandt arkitektkonkur-
rencen for det store boligareal i Tran-
bjerg Syd ved Ingerslevvej og Osholt
Allé. Det skete d. 12. december, hvor
projektet også blev præsenteret for
offentligheden.

AI Gruppen skriver selv i projektforsla-
get, at man i Tranbjerg gerne vil sætte
fokus på den gode robuste almene
bolig som alternativ til den ekstrava-
gante ejerbolig.

»I en tid hvor
mange har øjnene
rettet mod ejerbo-
ligens fortræffelig-
heder er den
almene bolig og
dens kvaliteter
næsten blevet
glemt. Spørgsmå-
let er, om store
boliger, dyre køk-
kener og ekstrava-
gant bolig-
indretning er for-
udsætning for en
god bolig. Kan vi
ikke forestille os
en enkel og robust

bolig – en bolig til alle, i alle aldre som
værdsætter det basale«.

Boligerne i Tranbjerg opdeles i små
enheder på 4-5 boliger, der består af to
boligtyper: Rækkehuset og det mere
villaagtige gårdhavehus. De forskellige
boligtyper skal appellere til forskellige
menneskers behov og danne grundlag
for en varieret beboersammensætning.
Mangfoldighed i boligtyper giver også
fleksibilitet i opførelsesfasen, hvor der

kan omdisponeres, hvis efterspørgsel
ændrer sig. Dermed fremtidssikres be-
byggelsen, der ved mindre ombyg-
ninger kan ændres efter efterspørgsel.

I projektet er der flere tilkøbsmulighe-
der, så beboeren kan skabe boligen eft-
er individuelle behov. Der kan således
tilkøbes ekstra værelse, tagterrasse
eller ekstra skur. 

Interesserede til boligerne i Tranbjerg
er velkomne til at kontakte udlejnin-
gen i Brabrand Boligforening, hvorefter
de noteres på en liste og dermed får
tilsendt materiale, når det er klar.

I løbet af kort tid vil plancher for pro-
jektet være udstillet i udlejningen i
Brabrand Boligforening.
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ER I BEBOERE TILFREDSE?
DET SPØRGER BB NU BEBOERNE I HASSELAGER OM I EN BEBOERUNDERSØGELSE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

I løbet af februar vil der i postkassen
hos alle beboere i Hasselager ligge et
spørgeskema. Dermed vil afdelingsbe-
styrelserne og Brabrand Boligforening
med beboernes hjælp sætte en under-
søgelse i gang, der skal måle tilfreds-
heden hos beboerne.

Når vi gør det vi gør er det så
det rigtige?
Dette spørgsmål er baggrunden for, at
afdelingsbestyrelserne og Brabrand

Boligforening har
valgt at tage tempera-
turen på tilfredshe-
den hos beboerne.
For kun ved at spørge
beboerne kan man få
svar på om den servi-
ce, som boligfor-
eningen tilbyder nu
også er den rigtige –
eller om den er god
nok.
Kort sagt: Er I beboe-
re tilfredse?

Undersøgelsen gen-
nemføres med hen-
syn til det praktiske af
Brabrand Boligfor-
enings administrati-
on, som udarbejder
spørgeskema og da-

tabearbejder. Den tekniske del af
undersøgelsen foregår via et edb-pro-
gram, der sikrer den fornødne kvalitet i
bearbejdelsen af data, men som også
garanterer beboerne anonymitet.

Fokusgruppe står for indhold
Men selve indholdet og emner i spør-
geskemaet udformes af en fokusgrup-
pe med repræsentanter for beboere,
afdelingsbestyrelsen, foreningsbesty-

relsen og ansatte. Skemaet kommer til
at bestå af en række spørgsmål, hvortil
beboerne skal give deres uforbeholdne
og ærlige mening med hensyn til be-
tydning og tilfredshed. 

Der vil være mulighed for både at
besvare papir-spørgeskemaet og at gå
på internettet og besvare ved brug af et
password.

Formålet med beboerundersøgelsen er,
at Brabrand Boligforening kan give den
service, som beboerne ønsker – og bli-
ve bedre på de punkter, hvor beboerne
ikke er tilfredse. Men for at kunne gøre
det, er det meget vigtigt, at så mange
som overhovedet muligt deltager i
undersøgelsen.

Derfor her en stor opfordring til bebo-
erne i Hasselager til at tage tid til at
give jeres mening til kende. 

Der vil blandt besvarelserne blive truk-
ket lod om en middag for to.

Det er målet, at der i løbet af
2006/2007 gennemføres beboerunder-
søgelse i alle afdelinger i Brabrand
Boligforening.

Kig også ind på

www.bbbo.dk
Læs mere om dette emne 

på side 8
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Mødet med Brabrand Boligfor-
ening – et kulturchok!

af Gert Brügge
medlem af Afdelingsbestyrelsen Sonnes-
gården og repræsentantskabet Brabrand
Boligforening

Først i en sen alder fik jeg kontakt med
Brabrand Boligforening, da jeg for et
par år siden flyttede ind i en af de ny-
opførte seniorboliger i Sonnesgården; i
øvrigt et dejligt sted at bo.

Jeg blev valgt ind i afdelingsbestyrel-
sen, og blev sammen med den øvrige
nyvalgte afdelingsbestyrelse inviteret
til møde med Torben Overgaard og re-
præsentanter for Foreningsbestyrelsen. 
Mødet blev et kulturchok; vi fik på en
pæn måde at vide, at en afdelingsbe-
styrelse ikke kan, ikke skal og ikke må
foretage sig noget som helst. Samtidig
blev det helt tydelig gjort klart for os,
at »administrationen« var den bedste
til at vide, hvad der var godt for bebo-
erne, og hvad beboerne i øvrigt ønske-
de.

Vi gik rystede hjem, men eftersom af-
delingsbestyrelsen i Sonnesgården be-
står af ressourcestærke pensionister,
der hele livet har været vant til, at
»svare enhver sit og feje for egen dør«,
sagde vi til os selv, at vi ikke vil accep-
tere en sådan holdning fra boligfore-
ningens side.
Vi tog sagen i egen hånd og beslutte-
de, at det, vi vil, gennemfører vi, uan-
set »administrationens« modvilje, og
det har »slået gnister« siden hen. 
Vi undersøgte lovgivningen og tog
kontakt til Tilsynsrådet. Flere af vore
idéer blev af »administrationen« afvist
med ordene »det strider mod lovgiv-
ningen« eller »det vil tilsynsrådet
aldrig acceptere«; måske skyldes disse
afvisninger, at »administrationen« ikke
var/er klar over, at beboerne i Sonnes-
gården omfatter alle professioner, lige
fra den ufaglærte til den højt uddanne-
de akademiker, således at der forligger
den fornødne dokumentation for lov-
ligheden af vore tiltag. 

Oplevelser som ovenfor anført, bevir-
ker, at man gør sig tanker om, hvad

der egentlig er galt i Brabrand Boligfor-
ening.
For mig at se, lever Brabrand Bolig-
forening med den opfattelse, at alt er
som i de glade ‘70-ere og ‘80-ere, hvor
boligforeningen fik syndsforladelse for
alt, bare der blev bygget boliger nok.
De, der den gang var så heldige at få
en lejlighed, var så lykkelige, at de
fandt sig i hvad som helst fra
boligforeningens side.

Brabrand Boligforening har slet ikke
erkendt, at den lever i det 21. århun-
drede, hvor der er boliger nok, og hvor
det for en ganske almindelig familie
med 2 jævne indtægter, er billigere at
bo i ejerbolig end i socialt boligbyggeri.
En stor del af de ressourcestærke be-
boere i de almene boliger er på udkik
efter ejerbolig, fordi beboersam-
mensætningen gør, at de er blevet »til
overs«, for nu at sige det pænt. 

Og hvad skal der så gøres?
Der skal gøres op med vanetænkning,
ligesom »betonhovederne« i
foreningsbestyrelsen skal udskiftes
med personer, der ikke er præget af
vanetænkning, men af visioner.
Efter min mening er Torben Overgaard
er en faglig dygtig direktør for boligfor-
eningen, men det kniber med respek-
ten for afdelingsbestyrelserne, og der-
med også med respekten for beboerne.
Man kan let få den opfattelse, at
»beboerdemokrati i Brabrand Boligfor-
ening betyder, at man bare skal gøre
som Torben Overgaard siger«.

En handlingsplan kunne se sådan ud:
- direktion og medarbejderne skal ind-
se, at »administrationen« er til for
beboerne
- afdelingsbestyrelserne skal virkelig
være en bestyrelse for den pågældende
afdeling, og ikke et gummistempel for
en »vi alene vide administration«.
- det er »administrationens« opgave at
tiltrække ressourcestærke beboere for
at undgå, at hele afdelinger ender som
ghetto/slum. (Jeg er godt klar over, at
der er lovgivningskrav, der skal over-
holdes, men meld klart ud, såfremt
lovgivningen bør ændres).
- »administrationen« skal indse, at det
ikke er alle, der søger bolig, som står
med »hatten i hånden« og som blot

skal have »tag over hovedet« for
enhver pris. Mange vil blot bo på en
anden måde, f. eks. i et senior-fælles-
skab. Hvis de historier, beboere i Son-
nesgården fortæller om deres møde
med »administrationen«, står til troen-
de, må man tage sig til hovedet! 
Hele den såkaldte 68-er generation,
der i disse år går på pension, flytter
gerne i lejebolig, når kræfterne ikke
længere er til hus og have. Disse res-
sourcestærke ældre, skal boligforenin-
gen udnytte, for her ligger en »arbejds-
kraft« som kan være med til at give
boligforeningen et løft og et bedre
image. 

Ressourcestærke personer er en mang-
elvare i boligforeningen, men mig be-
kendt har Brabrand Boligforeningen
intet foretaget sig i den anledning.
- der skal udvises nul-tolerance over
for beboere, der ikke kan indordne sig.
Hvis ikke der udvises nul-tolerance, vil
der aldrig komme ressourcestærke be-
boere i afdelinger med »blakket« ry. 
- overordnet må boligforeningen finde
ud af, om den vil fortsætte den
nuværende kurs af »ideologiske« grun-
de, eller om den vil gøre op med gamle
myter om at der skal »bygges gode,
billige boliger til de svage«, og så
iøvrigt være ligeglade med, om bebo-
ersammensætningen bliver så skæv, at
ressourcestærke ikke vil bo i bebyggel-
sen. Boligforeningen må ikke miste sit
sociale sigte, men til gengæld må den
kræve, at de, der flytter ind, udviser
den fornødne pli.

- hvorfor skal det være en »menneske-
ret« at få en god og billig bolig? En god
bolig et valg, man foretager. Vælger
man i en familie at drikke 20 bajere om
dagen, ryge 60 cigaretter og tage på
charterferie flere gange om året, så er
der ikke råd til en god bolig, 
I Danmark anvendes i øvrigt en min-
dre del af den disponible indkomst til
boligformål end i andre lande, vi sam-
menligner os med.
Seniorboligerne i Sonnesgården hører
ikke til de billigste, men beboerne har
foretaget et valg, idet flere beboere har
solgt bilen for at komme til at bo godt.
Hele livet består af fra- og tilvalg; man
kan ikke få det hele!
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NY ADMINISTRATIONSCHEF OG DRIFTSCHEF

NYE ANSATTE

NYE CHEFER EFTER AT KNUD HØGILD OG ERIK VESTERGAARD ER GÅET PÅ PENSION

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Dagen før jul var sidste arbejdsdag for
udlejningschef Knud Høgild og teknisk
chef Erik Vestergaard, der begge har
valgt at gå på pension. Begge fejres i
januar ved en mindre afskedsreception
for medarbejdere og folkevalgte i Bra-
brand Boligforening.

Umiddelbart efter nytår var to nye che-
fer så klar til at tage fat. Vi byder her
velkommen til Jørgen K. Rauch og
Vagn Jensen.

Administrationschef 
Jørgen K. Rauch
Jørgen Kragh Rauch er 39 år og kom-
mer fra en stilling som konsulent i
Boligselskabernes Landsforening. Ind-
en da har han i otte år været udlej-
nings- og administrationschef på Kol-
legiekontoret i Århus. Jørgen K. Rauch
er uddannet civiløkonom.

Driftschef Vagn Jensen
Vagn Jensen er 54 år og kommer fra en
stilling som energirådgiver hos en
større elforsyningsvirksomhed. Inden
da har han flere års erfaring som pro-
jektleder/vedligeholdelseschef i en
større procesvirksomhed. Vagn Jensen
er udlært smed/maskinarbejder og har
bestået maskinmesteruddannelsen.
Derudover har han autorisation som
el-installatør. 

Birgitte Gregersen er
ansat som gårdmand
på Toveshøj

Sebastian Askøe Jen-
sen er ansat som
gårdmand i Hans Bro-
gesparken

Marietta Hvidbjerg
Pedersen er ansat som
kontorbetjent i admi-
nistrationen

Olav Jensen er ansat
som varmemester i
Rødlundparken

Tage Damsbo er ansat
som varmemester i
afdelingerne i Hasse-
lager

Jørgen K. Rauch

Vagn Jensen

�
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mennesker med mange forskellige
holdninger – vi kan ikke alle være eni-
ge, men retten til forskellighed og fri-
hed til at sige og skrive og tegne, hvad
man vil, er en af de grundlæggende
forudsætninger for en meningsudvek-
sling.
Jeg synes måske, at vores sprogbrug i
skrift og tale har undergået en forråel-
se og plathed, der er hindrende for en
god, behagelig, fordomsfri og fremad-
rettet dialog.

Svar på indlæg af Gert Brügge

Av, sikken salve!

af Søren Løkkegaard

Betonhoveder! Os? Hvis det er udford-
reren der vælger våbenart i duellen, så
skulle jeg vel nu hente frækheder fra
barndommen hvor vi drenge på gaden
kunne kalde hinanden grødhoved og
savsmuldshoved, jo, og så fra mit
arbejde hvor udtrykket brokkehoved af
og til høres, men oprigtigt talt så frem-
mer den slags grovheder næppe en
saglig debat. 

Jeg skulle vel også snedigt vende ud-
fordrerens skyts om og spørge om det
er klogt så selvsikkert at udmale bolig-
foreningens angivelige hovmod når
hans tekst selv emmer af selvsamme
vendt mod både foreningsbestyrelsen,
administrationen og i praksis den store
del af beboerne i mange af vores lejlig-
heder som er af fremmed herkomst,
ikke sandt? Men jeg ville hellere bruge
princippet i den børneleg som to børn
udfører med hver en hånd og som kan
kaldes sten saks papir-legen hvor som
bekendt den hårdtslående sten kan
overvindes af – papiret, som så igen
kan besejres af saksen, der ødelægges
af stenen.

Altså, jeg ville hellere med civiliserede
ord kommentere de enkelte konstruk-
tive dele af Gert Brügges indlæg end
indlade mig på gendrivelse af hans
indlægs hårde og krænkende og ufor-
sonlige indhold, måske beåndet af
hans efternavn for betyder det monstro
ikke bro? For hvorfor dog brænde bro-

er af bag sig når vi meget hellere vil
bygge broer mellem forskellige men-
nesker og opfattelser og kulturer? Og
så alligevel kan jeg ikke slippe misfor-
holdet mellem brevets egen tone og
dets påstand om at Brügge viser en
gangbar vej til hvordan vi beboere og
boligforeningen kan gøre det bedre i
det enogtyvende århundrede – sjovt i
øvrigt at århundredskiftet ofte bruges
som argumentationsdel når nogen
misliebig skal efterlades i bagstræbets
og selvtilfredshedens dødvande. 

Misforholdet minder mig for øvrigt om
noget lignende som jeg observerer i
debatterne et andet sted hvor idealet
igen og igen fremføres om en ordentlig
samtale der skal føre os frem til en fæl-
les forståelse af de behandlede sager
og vores stillingtagen til dem (omend
ikke nødvendigvis til en fælles opfat-
telse) men som desværre ofte jordes af
idealisten selv med rent verbale førerg-
reb (efter min forståelse…!) på medde-
battørerne – vær enig med vedkom-
mende eller man er et paphoved!

Nuvel, Brügges indlæg gør med rette
en stor sag ud af det engagement som
beboere i hans egen afdeling udviser
og som forklares med at de er ressour-
cestærke, men, hallo, det engagement
kender vi jo altså også igennem årtier i
de gamle, i indlægget nærmest sped-
alskhedsudpegede områder i Gellerup
og omegn, i dem var og er der et stort
antal dygtige unge og ældre initiativri-
ge mennesker som skaber liv og udvik-
ling hvor de bor og som også kan finde
ud af at skrive til aviser, politikere og
embedsmænd her i byen og i ho-
vedstaden. Beboere i Gellerup yder en
stor indsats i afdelingsbestyrelser, fore-
ninger, aktivistgrupper, lokalråd, sam-
men og i gruppe med offentlige og
halvoffentlige samarbejdsparter osv.
Intet nyt i det, absolut intet nyt, og,
understreger jeg, heller ikke noget pas-
sé og fortidigt. Jeg er stor beundrer af
det arbejde ildsjæle lægger i deres
lokalområde, tag bare afdeling X’s
årligt reviderede tykke beboerhåndbog
– forbilledlig!, og de seneste tivoliar-
rangementer i Gellerup – oj, oj! 

Her i betonbyggerierne er der virkelig
mange mennesker med livsoverskud til

egne og fælles fritidsaktiviteter som
kan være andre til inspiration: over-
skud til at være fodbolddommer, golf-
spiller, bankoarrangør, oplysningsfor-
bundsstifter og -leder, beboerhusaktiv,
førstehjælpsinstruktør, kolonihaveejer
og haveforeningsmedlem, camping-
vognsejer med fast sommerbopæl på
en campingplads, hjemmeværnsmand
(og stadig mener jeg også indvandre-
re), lystfisker, jæger, spejderleder, kir-
keligt og lignende engageret, privats-
kolestifter, mad- og kortklubaktiv osv.
osv. Det ville være en stor fejl over en
kam at udpege beboerne i Gellerup
som ynkværdigt ressourcesvage stak-
ler. 

Der er mange gode kræfter at bygge
på, og de kunne passende selv kom-
mentere Brügges konkrete forslag til
udvikling af boligforeningen: restrikti-
oner på adgangen til at bo i afdelinger-
ne, opdeling af afdelinger i blokafde-
linger, osv. Jeg støtter forslag der hjæl-
per de beboere (ressourcestærke eller
ej) som allerede bor her, især forslag
der styrker foreningsarbejdet, ikke bare
det snævre boligforeningstilknyttede
arbejde; jeg nævner blot i forbifarten
Naboskaberne, de to personer som
afdelinger i Gellerup i mange år har
haft ansat til i samarbejde med admi-
nistrationen og afdelingsbestyrelserne
at være fødselshjælpere til og støtter
for foreningsarbejde og skabelse af
arrangementer.

Et central del af Brügges svada udgøres
af anklagen mod boligforeningen om
en formynderisk optræden. Jeg skal ik-
ke afvise at man har kunnet opleve
eller i hvert fald føle en sådan opførsel
– jeg blev selv i sin tid ond i sulet over
en behandling som min afdelingsbe-
styrelse fik og bandede mig frem og
endte i foreningsbestyrelsen i den
anledning. Det må nok generelt siges
at en konfliktsag der af gode eller
dårlige årsager af en af parterne køres
op i en spids, let får to stødte parter og
ikke kun en (beboerne), som man
ellers skulle tro ifølge Brügges brev og
vel også i sin tid mit og min afdelings-
bestyrelses tilfælde; to parter hvor den
ene eller begge parter i tvekampens
trodsighed sjældent viger fra deres
stædigt fortrædelige standpunkter og
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Jeg har hørt beboerne i Sonnesgården
omtalt som »de rige svin, der ikke har
behov for boliger i socialt boligbygge-
ri«; intet er mere forkert! Flere beboere
har kun deres folkepension og ATP.
Grundet min fortid i finanssektoren,
bruger beboerne mig som konsulent i
økonomiske og juridiske spørgsmål;
jeg har således et godt indblik i bebo-
erne økonomi, og »rige svin« er bebo-
erne bestemt ikke, men de er rige på
anden vis, idet de i Sonnesgården har
gjort det, man bør gøre i andre afdelin-
ger, nemlig at lave en afdeling på de
resursestærkes præmisser; de svage
bliver aldrig ressourcestærke, hvis der
ikke er et mål at stræbe efter.
Vi har i Sonnesgården etableret et res-
sourcestærkt boligfællesskab, hvor vi i
et socialt fællesskab udnytter hinand-
ens evner på en positiv måde.

En af grundene til vor succes er afde-
lingens størrelse; med kun 95 lejlighe-
der kender vi hinanden, og afdelings-
bestyrelsen har ressourcer til, at ind-
drage alle i fællesskabet.  
Det vil givet vis være en god idé, at
dele de store afdelinger op i mindre
afdelinger med max. 100 lejligheder.

Alle kan sikkert ikke kan lide mit ind-
læg, og vil afvise mine tanker med det
sædvanlige »vi er  bundet af lovgiv-
ningen«; men opfat mit indlæg som et
positivt bidrag til debatten om bolig-
foreningens fremtid. 

Fra politisk hold skal vi i boligbevægel-
sen ikke forvente os nogen velvilje, for
over 60% af  befolkningen bor i ejer-
/privat andelsbolig, og politikerne ser
derhen, hvor der er stemmer at hente.
Selv blandt de socialdemokratiske
vælgere bor over 50% i egen bolig.

Vi skal åbent erkende, at fremover skal
vi klare os selv i boligbevægelsen; lad
os starte hos os selv med at omstille
Brabrand Boligforening til det 21.-
århundrede! 

Svar på indlæg af Gert Brügge

af Henning Woller

Det var administrationen, »betonhove-
derne« og repræsentantskabet, der til-
vejebragte det juridiske og økonomiske
grundlag for, at den nye boligform
Sonnesgården kunne bygges, i erken-
delse af, at der var og er behov for
nytænkning. Gert Brügges angivne
juridiske og økonomiske viden vil for-
mentlig tilsige ham, at det næppe for
tiden er muligt at gentage denne pro-
ces. Efter min mening siger Gert
Brügges indlæg mere om Gert Brügge
end om Brabrand Boligforening og de
mennesker, den rummer.

Svar på indlæg af Gert Brügge

Af Jesper Pedersen, 
formand for Brabrand Boligforening

Kære Gert Brügge
Når du så voldsomt langer ud efter
andre, bør du overveje om din verbale
og skriftlige udtryksform er fremmen-
de for en god dialog. Der findes mange
citater; ét af dem er:
»Det er lettere at se splinten i andres
øjne end bjælken i ens eget«.

Boligbevægelsen er indhyllet i snæren-
de bånd. Vi er meget regelstyret, og
skiftende regeringer har gennem
tidens løb strammet grebet. Hvorfor er
det sådan?
Der kan være ideologiske grunde, men
anledningen har som hovedregel væ-
ret, at bestyrelser, afdelingsbestyrelser
eller direktører har haft svært ved at
holde sig på dydens smalle vej.
Som formand tror jeg på forsigtighed i
dagligdagen og kreative visionære tan-
ker om fremtiden.
Forsigtighed praktiserer vi ved en udvi-
det service til afdelingsbestyrelser for
eksempel i form af afdelingssekretærer.
Ved at bestyrelsen har ansat en række
fagligt kompetente personer, der har
overskud og mod til at fortælle os fol-
kevalgte, hvis vi er på vej ud over

lovens rammer… ikke just noget
ansatte bliver populære på.

På det visionære vil jeg gerne benytte
lejligheden til at nævne, at vi har en
ikke uvæsentlig andel i træhusbyggeri-
et. Vi startede med de meget smukke
seniorboliger i Harlev og fortsatte til de
arkitektoniske perler i Hasselager.
Ethvert byggeri vi har opført har gjort
en forskel. Lad os ikke glemme Son-
nesgade – og her vil jeg gerne stille
spørgsmålet: Var det visionært/fremsy-
net at købe en grund i god tid, sælge
den til afdelingen nogle år senere uden
fortjeneste og dermed give et indirekte
tocifret milliontilskud til Sonnesgade?

Var det visionært/fremsynet at forsøge
en helt ny finansieringsmodel »mede-
jerboligen«, hvor førstegangs-indflyt-
tere fik fuld frihed til selv at bestemme
lejlighedsindretning? Som en af de
meget få boligorganisationer fik vi lov
til at prøve modellen.

Hvis du ser på den række af møder og
arrangementer, der gennem tiden har
været gennemført for at drøfte beboer-
nes engagement og beboerdemokratiet
vil du kunne se, at Brabrand Boligfor-
enings afdelingsbestyrelser og repræs-
entantskabet har vendt og flyttet man-
ge sten. Der har gennem tiden været
mange fora til at drøfte fremtiden. Pt.
er foreningsrådet og repræsentantska-
bet stedet. Foreningsrådet ser gerne
invitation fra dig.

Derfor:
Lever et oplæg om fremtiden. Forbered
et 20 minutter indlæg med efterfølgen-
de debat. Jeg skal gerne stå for alt det
praktiske – invitation, lokaler m.v.
Et af emnerne kunne være: Er det
rimeligt, at de gamle slidte afdelinger
skal betale en særskat for at nedbringe
huslejen i det nyere byggeri? Hvordan
fungerer det? Hvem yder…Hvem
nyder?
Et andet emne kunne være: Hvad er
konsekvenserne af en løsrivelse fra
offentlige tilskud?

En udvikling i boligbevægelsen forud-
sætter en bred debat og accept i hele
det beboerdemokratiske system. I
vores forening er der mange forskellige
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synes, er meget forkert, da det jo heller
ikke er deres penge.
Det kunne jo være, man skulle opfor-
dre foreningsbestyrelsen til at arbejde
for at nedlægge Landsbyggefonden. Så
ville det blive mere retfærdigt, eller
måske medvirke til, at vi ikke kun er en
malkeko! Men at vi også selv får en
slat.

Afgørende debat 
om alment byggeri
Af Keld Albrechtsen

Regeringen vil i statsadministrationen
oprette en arbejdsgruppe, som til juli
skal fremlægge en rapport om det
almene byggeris fremtidige økonomi.
Det sker i forbindelse med vedtagelsen
kort før jul af loven om den almene
sektors midler. Her har regeringen
beslaglagt 8 milliarder kr af beboernes
midler i Landsbyggefonden og boligs-
elskabernes dispositionsfonde. Nu kan
der altså efter sommerferien forventes
et regeringsudspil, som kan blive en
særdeles kostbar sag for beboerne i det
almene byggeri, der i forvejen er blevet
frarøvet en stor del af deres fælles
opsparing. Regeringens arbejdsgruppe
skal analysere den almene sektors
mulighed for øget selvfinansiering
(altså hvordan beboerne kan komme
til at betale mere i husleje). Der skal
opstilles forskellige modeller for finan-
siering og huslejefastsættelse.
Når vi ser på de hidtidige erfaringer
med regeringens indgreb over for det
almene byggeri, så betyder disse ord
med stor sikkerhed, at der vil komme
forslag om yderligere statslige bespa-
relser og til gengæld øgede huslejer i
fremtiden i de almene boliger. Der er
altså tale om en helt afgørende debat
for os beboere – og tiden er knap, hvis
der skal udarbejdes et alternativ til de
planer, som nu brygges sammen inde i
ministerierne. Mulighederne for at øve
indflydelse på regeringens arbejds-
gruppe er ringe. Der er ikke repræsen-
tanter for beboerne i gruppen. Dog har
regeringen planer om at oprette en
såkaldt følgegruppe, der på afstand
kan prøve at få indsigt i arbejdet. Det
vil næppe ændre resultatet. Derfor er

det afgørende, at vores valgte repræs-
entanter i boligforeningerne og i
Boligselskabernes Landsforening til
sommer skal være i stand til at rykke
ud med et alternativ til regeringens
planer. Hvis dette alternativ kan få
bred opbakning hos beboerne, så kan
det få betydning, for så vil regeringen
opdage, at dens planer kan koste
stemmer ved et kommende valg. Der-
for er der nu brug for en bred debat
ude i boligområderne.

Landsbyggefonden
Før jul fik regeringen vedtaget en lov,
der lader beboerne i det almene byg-
geri (Landsbyggefonden) betale halv-
delen af statens udgifter til opførelse af
ældreboliger, plejeboliger, ungdoms-
boliger m.v. Denne lov er måske end-
da i strid med Grundloven, fordi man
uden videre beslaglægger penge, som
beboerne har opsparet eller skal indbe-
tale i de kommende år til andre formål
Der er tale om ekspropriation, når sta-
ten inddrager andres værdier og der
skal så ifølge Grundloven ydes erstat-
ning. Pengene skulle bl.a. være brugt
til de nødvendige renoveringer. Ind-
grebet vil altså indebære ekstra husle-
jeforhøjelser, når disse arbejder skal
gennemføres ude i afdelingerne.
Landsbyggefonden er blevet plyndret i
en sådan grad, at den er gældsat helt
frem til 2022. Regeringen tager nemlig
straks flere penge, end der faktisk er i
fonden. Derfor tvinges Landsbygge-
fonden til at låne pengene, som så
betales af beboerne over mere end tyve
år! Og man kan så spørge: hvorfor er
det nu lige, at det specielt er beboerne
i det almene byggeri, der skal betale
for opførelsen af ældreboliger og pleje-
boliger? Disse boliger er til hele
befolkningen, også til dem, der kom-
mer fra et parcelhus. Men hvorfor skal
de, der bor i en ejerbolig ikke være
med til at betale denne fælles sam-
fundsopgave. Svaret er enkelt: De skal
tværtimod hvert år som følge af det
såkaldte skattestop have en betydelig
lettelse – og den er der jo nogen, der
skal betale. Derfor gælder der ikke
noget skattestop for beboerne i det
almene byggeri. Beboernes opsparing
laves tværtimod om til en særskat, som
i de kommende år kan yderlige for-

højes og udbygges. Det er hvad rege-
ringens arbejdsgruppe handler om.

Vores svar
Hvad kan vores svar på dette være?
Hvis regeringens planer ikke stoppes,
så kvæles det almene byggeri, der i dag
sikrer, at vi har anstændige boliger til
en meget stor del af befolkningen. Det
er altså en grundpille i velfærdssam-
fundet, som vakler. Vi må derfor udar-
bejde forslag om en ny finansiering af
det almene byggeri. Jeg tror, at mange
beboere er villige til at vise solidaritet
over huslejen og f.eks. indbetale til de
fælles ordninger, der kan sikre renove-
ringer og penge til de boligafdelinger,
der kommer i nød. Jeg tror også at soli-
dariteten rækker til at diskutere fi-
nansiering af nybyggeriet. Men jeg tror
ikke på, at beboerne vil være med til at
betale for at staten kan spare og forære
pengene til dem, der tjener mest. Sta-
ten må fortsat yde sit bidrag til sikring
af tag over hovedet – også for de
ældre. Derfor må det første krav til
regeringen være: Betal de beslaglagte
midler tilbage!
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ikke bestræber sig synderligt på at se
fordomsfrit på den givne sag, herunder
også set fra den anden ligeledes mere
eller mindre stødte hedspores side. 

Brügge peger for sin del på boligfore-
ningen som den stivsindede og kræn-
kende part, jeg vil så for ligevægtens
skyld pege den anden vej, for hvor kan
beboere og blandt dem beboerdemo-
krater dog være nogle rå børster, vor
herre bevares, som nok ikke ganske
uberettiget sommetider fremkalder
egenskaber hos modparten der ikke er
særligt rare. Disse egenskaber skal
man selvfølgelig gøre ophævelse over
hvis de er grove, over for »boligfore-
ningen« (ligeså vel som over for bebo-
ere og beboerdemoraterne), men vel
ikke år efter år? Altså, der må da virke-
lig være en grænse for hvor længe man
kan suge næring fra en forbitrelse over
en reel eller følt fortrædelig behandling
der som netop beskrevet, ofte er groet
op i en sammensat situation mellem
afdelingsbestyrelser eller bare enkelt-
personer i dem og foreningsbestyrel-
sen og administrationen. Ellers tror jeg
at man let ender som et knarvornt
menneske i den modsatte grøft og får
netop de dårlige egenskaber som man
med rette eller (mener jeg her:) urette
anklager modparten for at have: den
der bedrevidende koster rundt med
modparterne i et falsk virkelighedsbil-
lede. Og hvem gider i længden lytte til
en knarvorn?

Jeg opfordrer til at vi kommer tilbage
til en mere fordragelig tone i debatten.
Og så er flere gode forslag end der
allerede findes til udviklingen af vores
boligforening, meget attråede.

En undren fra afdelingsbestyrel-
sen i afdeling 1. Hans Broges
Parken

af Asger Frederiksen, formand

Så sidder man og læser i Skræp-
pebladets decembernummer: nu har
Gellerupparken igen fået penge, 40
millioner kr. fra landsbyggefonden,
denne gang til renovering af deres
skrælsugeanlæg.
Jeg husker, da de nye arbejdsmiljøreg-
ler trådte i kraft for renovationsarbej-
dere, og vi ikke kunne have vores
skraldespande stående i kælderen
uden en større ombygning og derfor
måtte lukke nedfaldsskaktene, og
Udsigten måtte flytte deres spande hen
for gavlen af hver række. Vi havde ikke
råd til de forandringer, der skulle til. Så
vi måtte lave nogle skraldeøer, hvor vi
må aflevere vores affald.
Vi havde aldrig forstillet os, at man
kunne få landsbyggefonden til at beta-
le, så vi kunne forsætte med det gamle
system. Vi gik ud fra, at penge fra
landsbyggefonden skulle gå til meget
nødvendig renovering af bygninger,
som blev så dyre, at man ikke selv hav-
de råd i de enkelte afdelinger.
Gellerup har vel snart fået sin del af
landsbyggefondens penge. Nu må det
snart være de gamle afdelingers tur. Vi

har i tidens løb betalt et 2-cifret millio-
nbeløb til landsbyggefonten og kun
fået et mindre beløb til nye tage, og det
er så længe siden, at ingen kan huske,
hvornår det var, og hvis der kun gives
til byggerier af dårlig kvalitet, så kan vi
sagtens levere noget af den slags.
Man hører så megen snak om, at man
skal premiere ressourcestærke perso-
ner, som vil bo i almennyttige boliger.
Her nede er vi en del, så længe det
varer! 
Men for at vende til bage til det, det
egentlig handler om: det eneste, vi
beder om, er at blive ligestillet med
Gellerupparken. For de kan vel også
selv at bære deres affald ned, og så
kunne man bruge pengene til nødven-
dig bygningsrenovering de steder, hvor
dette er påkrævet.

Når vi henvender os til Brabrand Bolig-
foreningg og beder om lidt penge fra
Landsbyggefonden, får vi at vide, at
det kan vi ikke, og hvis vi mangler
penge, er det fordi, vi har henlagt for
lidt penge. Hvad med at give Gellerup-
parken den samme besked, så kunne
landsbyggefontpengene også komme
til de gamle afdelinger. Det er jo dem,
der har betalt. Landsbyggefonden er
blevet en malkeko, hvor også regerin-
gen nu vil have sin slat, hvilket, vi også

�
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4 - Gellerupparken

MÅSKE ER DET IKKE SÅ LANGT VÆK NU

Af Michael Horn, Afdelingsbestyrelsen/IT-Udvalget

It-udvalget har gennem længere tid
undersøgt markedet for et godt Inter-
net alternativ til Stofanets dyre flex
løsning!

Den nye leverandør kunne
hedde Digginet
Digginet har tilbudt at installere det, vi
behøver for at kunne få 2mbit/2mbit til
kun kr. 129/måned – med frit forbrug!!
Man kan også få en 6 og 10 mbit for-
bindelse til under kr. 300,- pr måned.
Planen er, at vi i februar indkalder til et
orienteringsmøde for beboerne i Gel-
lerupparken (beboerne i afd. 5 og 3 må
gerne komme med ;-)

Her vil vi så kunne få de resterende
detaljer – om dette meget spændende
projekt.
Til sammenligning kan man i dag ikke
få en 2mbit forbindelse som har sam-
me båndbredde både download og
upload (Download er når man henter.
Upload er når man sender). Dvs. at
man fx kan hente et billede på 1 mb på
4 sekunder. Eller en mp3 fil på 10
sekunder.
Og det er vel og mærke både, når man
vil hente og sende den til venner. Med
6 og 10 mbit kan man se (streame)
video i dvd-kvalitet.
Det bedste af det hele er, at vi ikke selv
skal investere i etablering og vedlige-
holdelse.

Nå man tegner et abonnement (helt
frivilligt), er man kun bundet i 6 måne-
der, som fx ved køb af mobiltelefoner.
Mere information i løbet af februar!!

BILLIGT INTERNET I GELLERUPPARKEN?

GELLERUPPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE LÆGGER PLANER FOR FREMTIDENS INDSATSOMRÅDER

af Helle Hansen

Velkomstmøder for nye beboere. Billig
internet til alle. Sociale viceværter. …
Sådan lyder overskrifterne på en ræk-
ke af de emner, som afdelingsbestyrel-
sen i Gellerupparken har sat på en pri-

oriteringsliste over indsatser, der skal
arbejdes videre med i de kommende
måneder og år.
Målet med de mange forskellige tema-
er er den brede indsats på sigt skal

være med til at gøre Gellerup til et
bedre sted at bo. Og det er planen, at
beboerne i høj grad selv skal være med
til at gennemføre ideerne, som de selv
får høj indflydelse på af bestemme.

GELLERUP TAGER FAT

PRÆSENTATIONEN ER NU FULDSTÆNDIG

af Lise Vendelbo

Den ene af vore beboerrepræsentanter
var desværre »faldet ud« i sidste num-
mer af Skræppebladet. Det var:
Karl-Emil Torp
Skovhøj 255, 1. th.

Karl-Emil er afdelingsbestyrelsesmed-
lem

Jeg beklager fejlen.

BEBOERREPRÆSENTANTER

23 - Skovhøj
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HVEM SKAL NU TAGE VASKETØJET?

Afdelingsbestyrelsen orientrer

Mindre prisstigning
Det bliver fremover lidt dyrere at leje
afdelingens selskabslokale. 300 kr per
gang kommer det til at koste.

Vaskeri eller tøjbutik?
For øjeblikket er afdelingens vaskeri
ved at drukne. Ikke i vand; men i tøj.
Af uransagelige grunde efterlades
vasketøj i vaskeriet. Har folk mon fået

for meget tøj, og så tænkt, at det skal
afleveres i vaskeriet?
Bliver det ikke afhentet, 
vil varmemesteren blive 
nødt til at fjerne det, 
så andre kan komme 
til at vaske deres 
tøj.

NYT FRA SØVANGEN

PRISER OG PLADSER ER NU PÅ PLADS

Afdelingsbestyrelsen, udvalget vedr. beboerhuset

Vi er nu så langt fremme med indret-
ningen af beboerhuset i Søvangen, at
det nu kan udlejes på følgende betin-
gelser:

Leje 1 døgn kr. 600,- incl. rengøring.
(efterfølgende døgn kr. 400,-)
Der skal betales et depositum på 
kr. 500,-

Der er i alt plads til max. 50 personer.

Yderligere oplysninger omkring leje af
huset kan oplyses hos Brabrand Bolig-
forening (udlejningen) på tlf. 8931
7171.

BEBOERHUSET ER KLART

2 - Søvangen

JUL, NYTÅR OG SANGKOR

af Bent Jensen

Den 26. november havde afdelingen
julefrokost, hvor der var 65 beboere
som deltog, vi havde en dejlig aften
med forskellig underholdning, så vi
hyggede os rigtig.

Nytårsaften var der også arrangeret
noget for dem, som sad alene. Der var
der 35 beboere som deltog. Den aften

er der jo mange, som har en tradition,
som man helst ikke vil gå glip af, så
derfor er det godt, at man kan deltage i
sådan et arrangement, når man er ale-
ne, så det sociale samvær eksisterer i
allerhøjeste grad herinde, og det syntes
jeg er godt.

Den 11. januar startede en ny aktivitet
op herinde, vi fik et sangkor stablet på
benene med 11 damer og kun 1 mand,
og det er mig selv, og vi bliver under-
vist af en sangpædagog, og vi håber på
at blive så dygtige, at vi en dag kan
vise vores kunnen for de andre beboe-
re, bare synd at der ikke er nogle flere
mænd, der tør melde sig.

NYT FRA SONNESGADE

22 - Sonnesgården
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NYT FRA LIVSVÆRKSTEDET
MADPLAN, MADKLUB OG BANKO

Mandag den 6. Februar, kl. 17.00:
Forloren hare m. kartofler & surt

Mandag den 13. Februar, kl. 17.00:
Stegt flæsk m. kartofler & løgsovs

Mandag den 20. Februar, kl. 17.00:
Glasseret skinke m. gemüse & kar-
tofler

Mandag den 27. Februar, kl. 17.00:
Karbonade m. kartofler & grøntsager

*************************

Fredag d. 3. Februar, kl. 12.00:
Hvidkålssuppe m. medister & flæsk

Fredag d. 10. Februar, kl. 12.00:
Gullash m. kartoffelmos

Fredag d. 17. Februar, kl. 12.00:
Rullesteg med kartofler

Fredag d. 24. Februar, kl. 12.00:
Grøntsagsgryde m. kartofler

Madklub i Café Vita
Hver tirsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00, har vi 
madklub i caféen, hvor vi laver spændende mad efter 
deltagernes ønsker.
Sidder du alene og har lyst til at lave mad i
fællesskab med andre, og samles og hyggesnakke over
middagen, er du meget velkommen til at kontakte
Køkkenleder Michael Andersen på tlf.: 86 25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer at du som deltager, er med til at lave
maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

Banko i Café Vita
Torsdage i lige uger er der banko i
Café Vita i
Livsværkstederne i City Vest, fra kl.
13 til kl. 15.
Det koster 6 kr. pr. plade,
Kom og vær med i hyggeligt samvær,
med spændende
præmier.

Gellerupparken og Toveshøj inviterer alle
afdelingernes børn og unge under 16 år til at
slå katten af tønden i beboerhuset Laden søn-
dag den 26. februar kl. 11-14.
Der vil være præmier til de bedst udklædte
tøndeslagere og flotte kroner til alle kattekon-
gerne og kattedronningerne.
I løbet af februar vil der blive der husstand-
somdelt tilmeldingssedler, hvor det oplyses,
hvornår der kan købes billetter til juice og slik-
poser.

På gensyn den 26. februar
afdelingsbestyrelserne i Gellerup 

og Toveshøj.

FASTELAVN I LADEN

AKTIVITETERg

g
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GENERALFORSAMLING I TOUSGÅRDENS VENNER
TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR

INTERFEMINAS TILBUD FORÅR 2006
GYMNASTIK, YOGA OG MOTION

Af bestyrelsen Tousgårdens Venner

Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.00
i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin
Rahrs Vej 6 B

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godken-
delse
3. Foreningens regnskab til godkendel-
se, herunder forslag til kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter, på valg er:

Elmer Bech
Esben Trige
Selahattin Demirtas
Susanne Kanstrup

Suppleanter:
Abdullah Demirtas
Torben Fogh

6. Valg af parlamentariske revisorer og
suppleanter

Inga Bech og Karen Faber
Suppleant: Ove Abildgaard

7. Eventuelt

Regnskab kan afhentes i Tousgårds-
laden tirsdag den 21.2.06. i åbningsti-
den kl. 10.00-14.00 eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordnen skal
være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal
kontingentet være betalt senest 3 hver-
dage inden generalforsamlingen.

Støt dit beboerhus, brug det, bliv med-
lem.  Foreningen giver kaffe. Vand og
øl kan købes. Husk medlemskort. 

Medlemskab enkelt-medlem kr. 50,00
Medlemskab børn kr. 10,00
Medlemskab institutioner kr. 300,00

OBS-giver ret til 1 stemme.

Vel mødt

Gymnastik i Globus1
Søndag kl. 14.30 – 15.30  
Instruktør Anne
Onsdag kl. 17.00 – 18.00  
Instruktør Anne

Yoga i Globus1
Søndag kl. 15.30 – 16.30 
Instruktør Paula

Kontingent til påske:
Træning 1 gang om ugen 
koster kr. 175
Træning 2 gange om ugen 
koster kr. 300
Træning 3 gange om ugen 
koster kr. 425
Klippekort 10 klip 
koster kr. 175
Prøvetime kr. 30

Motion med maskiner i InterFe-
mina
I motionsrummet på Lokalcentret Gel-
lerup – indgang fra bagsiden ved Gel-
lerup Kirke.

Mandag kl. 18.30-20.00 
Instruktør Lissi Jensen 
Onsdag kl. 18.30-20.00 

Instruktør Lissi Jensen 

Kontingent til påske:
Træning 1 gang om ugen 
koster kr. 275
Træning 2 gange om ugen 
koster kr. 450
Klippekort 10 klip 
koster kr. 275
Prøvetime kr. 40

Yderligere spørgsmål til Helle Hansen
40718675



Til brugerne

Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.

Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken
med dine færdigheder. Vi har fri-
ske råvarer og friske medarbejde-
re. 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.

Madplan for Februar 2006

Onsdag 1 Forloren Hare
Torsdag 2 Svensk Pølseret
Fredag 3 Hvidkålssuppe

Mandag 6 Boller i karry
Tirsdag 7 Dansk bøf m/løg
Onsdag 8 Sydhavskylling m/ris
Torsdag 9 Paneret Flæsk
Fredag 10 Lasagne m/flûtes

Mandag 13 Vinterferie
Tirsdag 14 Vinterferie
Onsdag 15 Vinterferie
Torsdag 16 Vinterferie
Fredag 17 Vinterferie

Mandag 20 Gule ærter
Tirsdag 21 Stegt medister
Onsdag 22 Karbonader m/grøntsager
Torsdag 23 Brændende kærlighed
Fredag 24 Ugens fiskeret

Mandag 27 Stegt flæsk m/persillesovs
Tirsdag 28 Høns i asparges

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken
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Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71
www.bbbo.dk

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

Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

KÆLDERSHOPPEN
Genbrugsbutik  i Gellerup 

Åben man–fre 10:00–15:00  
eller efter aftale, også weekend.

Søger effekter til genbrug
skal du flytte, rydde op eller bare smide ud

så prøv at ringe til os

Vi rydder - afhenter og sælger

Møbler – Tæpper – El artikler – Porcelæn – 

Køkkengrej – Bøger – m.v.

Så prøv noget nyt – prøv genbrug
Ring 86 25 95 69 / 28 45 22 55

KFUM , Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening samar-

bejder med Livsværkstederne i Gellerup, som Kæld-

ershoppen er  en del af.

Adr.: Edwin Rahrsvej 24 – 26 kld.  8220  Brabrand

Indlæg til Skræppebladet

Har du en god historie om din afdeling?

Er du med i en beboeraktivitet?

Har du en sær hobby?

Har du gemt en skribent i maven?

Har du noget på hjertet?

Kender du et spændende menneske?

Du kan sende os et indlæg –

på papir, diskette eller e-post

Vi kommer gerne på besøg

Henvend dig trygt

skraeppebladet@mail1.stofanet.dk

Gudrunsvej 2, kld, 8220 Brabrand



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 9. februar kl. 19

AKTIVITETERg

g

børnesidez

z
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag 15.00 – 17.00  svømning voksne over 15 år.
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag 16.00 – 18.30 - Svømning kun for piger og kvinder
Tirsdag og torsdag kl. 14.00 – 19.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 – 15.00
(kl. 10.00 – 12.00 AGF babysvømning)

Priser:
Voksne kr. 21,00
Rabatkort voksne 12 bade kr. 210,00
Børn og pensionister kr. 11,00
Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 110,00
Månedskort kr. 190,00
3 måneders kort  kr. 450,00
Depositum til nøgleskab kr.  20,00

Sauna er gratis. 
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.

Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fedag for-
middag.

AGF:
Tilbyder svømmeundervisning. 
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige,
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Badet

Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL

Vinder af julenissekonkurrence:
HANA HAMID

Lenesvej 5, 1. th.
8220 Brabrand

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december var

»JULESNE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

ENVER ØZER
Lottesvej 16, 3. th.

8220 Brabrand

MIRNA ABDE
Janesvej 32, st. mf. 

8220 Brabrand

ABEDALLAH AJJAWI
Gudrunsvej 42, 4. tv.

8220 Brabrand

Bemærk at gavekortene
gælder til G.E.C GADs boghandel



AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

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

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

Afdeling 4, Gellerupparken:
Khaled Mansour, tlf. 86 25 22 08 /

alnour70@hotmail.com

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

roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Sonja E. Jensen, tlf. 26 90 21 56

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, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk 

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet, tlf. 86 12 24 55

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Lise Vendelbo (kontaktperson), tlf. 86 26 22 28

l.vendelbo@mail.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Ib Frandsen, tlf. 86 19 74 81 /ibfrandsen@stofanet.dk

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@stofanet.dk

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

herman.nielsen@stofanet.dk

Hans Esmann Eriksen
tlf. 70 20 07 07

hans@dragsteddevelopment.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, 10, 11, 12, 14, 18, 19:
Bjarne Gaur

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 7, 15, 21, 23 & 24:

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 eller mobil 20 20 22 81

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk

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

Naboskaberne
Tlf. 86 25 10 16 / 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 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Aktiviteter i februar

Søndag 26. 11.00: Fastelavn Toveshøj/Gellerupparken side  27
Tirsdag 28. 19.00: Generalforsamling Tousgårdens Venner side  26


