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At du læser denne tekst, betyder, at du er en af dem, der interesse-
rer dig for andet end størrelsen af huslejen, hvor du bor. Det bety-
der et større eller mindre tilhørsforhold og engagement i din lokale
verden. Det er værd at holde fast i, og det er værd at udvikle.
Familie kan være godt nok for nogen, men verden er stor og
spændende, og det er naturligt at begynde med dens nærmeste
del!

Det er godt at være sammen med nogen om noget. Det, man ska-
ber i fællesskab, giver mere tilbage end summen af de kræfter, der
forbruges. Tænk på livet som en teaterproduktion, så giver det
mening.

I boligbevægelsen har vi store traditioner for at kunne bygge suc-
ceser sammen. Både husene og det der giver dagliglivet indhold.
Men der ser ud til at være for lidt kraft til at afværge politiske
angreb. Salgsplanerne døde jo af mangel på interesse, og ikke fordi
modstanden var for stærk.

Nu i disse dage står vi bare over for en uklar trussel: Thor Pedersen
vil igen til at plyndre Landsbyggefonden - og det er meget påfald-
ende, at der her ikke er nogen, der aner, hvad de skal stille op.
Derfor er der ingen, der siger et kvæk. Ingen presse, ingen sende-
tid, ingen rasende protester. Det er jo politik!

Ærlig talt, det er for sløjt! Det her er andet end buslinier og børne-
haver, det er en regulær regning til vores beboere for at finansiere
skattenedsættelser. For det er dem, der har betalt indeståendet. Da
afdeling 4, 5 og 6 for 10 år siden gennemgik store renoveringspro-
jekter, var det Landsbyggefonden, der var en vigtig kilde.

Det var der nogen beboere i de ældre afdelinger, der var utilfredse
med. Nu skal de penge bruges til noget, som slet ikke kommer
vores sektor ved, men er en offentlig opgave - og ingen proteste-
rer.

Den fjende, der er usynlig i dagligdagen, kan altså pludselig vise
sig at være farlig og stærk.

Så vi er nødt til at blive politiske beboere igen. Hundeslagsmålene
skal naturligvis afvises; vi skal ikke gentage 1970’ernes dumhed
nummer 1, nemlig sekterismen. Men meningsfuld samtale styrker
bevidstheden, og det er det, vi har brug for. For vi er mange nok.
Lad os tale om vore fælles interesser. Liberalisterne er i gang med
næste angreb, og vær sikker på, at det ikke er det sidste. I forvejen
er vi mange steder hårdt belastet af sociale opgaver, der burde
være for hele samfundet. At ændre det er en stor opgave. Den er
politisk.

LEDEREN
DEM OG OS
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GELLERUP BADET OG LADEN LEVER VIDERE
BUDGETFORLIGET REDDER BADET OG BEBOERHUSET, 
OG KLUBBERNE GÅR OGSÅ FRI AF NEDSKÆRINGER

af Helle Hansen

Det var lettelser både i beboerhuset
Laden og i Gellerup Badet, da resulta-
tet af byrådets budgetforlig blev offent-
liggjort fredag den 15. september.
Begge steder havde været med i det
sparekatalog, som byrådet hen over
sommeren har haft lagt ud til debat
blandt borgerne. Og spændingen om,
hvorvidt man var købt eller solgt har
været intens.
Og Klubberne i Gellerup, som har
været i væltet i forbindelsen med
omstruktureringer i Børn og unge-sek-

toren, havde frygtet en nedskæring,
men klubben blev heldigvis holdt fri.
Med hensyn til Gellerup Badet er der
dog et lille hængeparti, da der i forligs-
teksten står skrevet, at det forventes, at
Brabrand Boligforening, der formelt
ejer svømmehallen, skal være med til
at vedligeholde bygningen. Det vil der
i løbet af efteråret skulle forhandles
videre om mellem foreningen og
Århus Kommune.

I Gellerup Badets Venner er man glade
for beskeden om, at svømmehallen
blev holdt uden for spareforliget.
»Vi må finder ud af, hvordan vi kan
fejre det. Måske finder vi ud af senere
at arrangere et store badedag, hvor vi
rigtig kan feste,« siger Marianne Ken-
nild, der er formand for støtteforenin-
gen Gellerup Badets Venner, der tidli-
gere på sommeren samlede over 700
underskrifter ind for at protestere mod,
at badet var røget i sparekataloget.
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KULTURDAG MED FUT I
BØRNENE KASTEDE SIG OVER MINITOGET PÅ GELLERUP KULTURDAG, 

MENS MANGE VOKSNE BLEV HJEMME

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

For en enkelt dag opstod Gellerup
nærbane, da Hammel Minitog på Gel-
lerup Kulturdag oprettede en rute fra
City Vest via Yggdrasil til Toveshøj.
Især børnene tog med begejstring
imod det lille tog, som i pendulfart
kørte frem og tilbage hele dagen med
hujende børn på både for- og bagper-
ronen.
Kulturdagen startede om formiddagen
med indvielse af GLOBUS1’s nye 18
meter høje flagstang, som multiaktivi-
tetshuset fik foræret i åbningsgave af
Brabrand Boligforening.
Det var borgmester Nikolai Wammen,
der som den første fik lov til at hejse
Dannebrog til tops.
»Ved at danne rammen om en kultur-
dag lever GLOBUS1 til fulde op til sit
formål om at være et mødested, hvor
alle på tværs af alder, køn og nationali-
tet kan dyrke en mangfoldighed af fri-
tids- og kulturelle aktiviteter,« sagde
borgmesteren, der roste Gellerup for at
være inde i en positiv udvikling, både
med hensyn til arbejdsløshed og kri-
minalitet. 
»Og det skal enkelte episoder ikke få
lov til at ødelægge,« fastslog Nicolai
Wammen med klar hentydning til bal-
lade på Shell.

Kulturelle fremstød
Umiddelbart efter flaghejsningen fort-
satte gæsterne indenfor i GLOBUS1,
hvor en lang række foreninger og akti-
viteter havde taget opstilling med bo-
der rundt langs væggene i hele hallen.
Her var både kirke, bibliotek, Urban-
programmet, det Musikalske Museum,
Livsværkstederne og mange andre
aktiviteter.
Aktiv Kvindefor-
ening holdt både
loppemarked med
børnelegetøj og
gennemførte et
kunstprojekt med
mosaik i hallen.
I løbet af dagen var
der forskellige
kunstneriske ind-
slag fra scene med
både vietnamesi-
ske, iranske og
palæstinensiske
børnedansere og
der var familieunderholdning med
Kolling og Lillebror. Og midt på efter-
middagen tog Lokalhistorisk Arkiv en
halv snes interesserede borgere med
på byvandring rundt i Gellerup.
Dagen igennem besøgte mellem 150
og 200 gæster GLOBUS1, et antal som

de deltagende aktører i kulturen godt
kunne have ønsket sig større. 
Sideløbende med arrangementet i
GLOBUS1 havde andre også slået
dørene op og inviteret indenfor. Blandt
andet Livsværkstederne, Gellerup Kir-
ke, Yggdrasil og Ungdomsklubben på
Toveshøj – også har var antallet af
besøgende til at overskue. 

Gellerup Kulturdag var arrangeret og
planlagt Naboskaberne, Gellerup Fæl-
lesråd, Gellerup Bibliotek og en lang
række af de deltagende foreninger.  
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DEN SENTIMENTALE MORDER 
OM DOKTOR GLAS AF HJALMAR SÖDERBERG

Af Bo Nake

Har man lov til at slå en led karl ihjel?
Naturligvis ikke, men hvad nu hvis
dette modbydelige menneske plager
livet af sin kone, der kun ville få et
bedre liv, hvis hendes mand ikke var
der længere? Måske den ulykkelige
hustru elsker en anden mand, og
måske hendes sociale stilling er sådan,
at skilsmisse fra den frastødende ægte-
mand, der f.eks. er præst, er umulig.
Den eneste, der står i vejen for kvin-
dens lykke, er ægtemanden, så hvis
man kunne gøre det uden at blive
opdaget, kunne man måske lade for-
nuften råde og lempe et ubehageligt
menneske ud af denne verden.
Det er sådanne tanker, som den en-
somme hovedperson doktor Glas i
Hjalmar Söderbergs roman fra 1905
gør sig, mens han på afstand drømmer
om den ulykkelige præstefrue Helga
Gregorius. Romanen er skrevet i
dagbogsform, doktor Glases dagbog,
og det er Söderbergs mesterskab som
forfatter, at læseren på denne måde
ikke blot lærer lægens inderste tanker
at kende, men også forstår ham bedre,
end han selv gør. 
Set udefra er doktor Glas en respekta-
bel samfundsstøtte med succes, men
gennem dagbogen lærer vi ham at
kende som taber. Skønt han har tilhørt
eliten i skolen, på universitetet og
senere i borgerskabet, er han aldrig
blevet rigtig moden som menneske.
Det viser sig på flere måder. Først og
fremmest ved at han aldrig har været i
stand til at virkeliggøre kærligheden til
et andet menneske. Han har kendt for-
elskelsen som ung, men pigen døde,
og han forstod ikke at lære en ny at
kende. Dernæst viser hans umoden-
hed sig gennem en overdreven for-
nuftsdyrkelse. På dette punkt er lægen
et barn af sin tid. For godt hundrede år
siden satte visse samfundsgrupper for-
nuften så højt, at det udartede til
afgudsdyrkelse. For sådan et menne-
ske er præsteskabet hans naturlige
modstandere, og doktor Glases lede
ved præsten i bogen, pastor Gregorius,
er blindt had. Nu tilhører lægen og

præsten begge borgerskabet; de er
ligestillede og har den samme
omgangskreds. Da lægen må holde på
formerne, kan han kun udtrykke sine
følelser og tanker i ensomhed i dagbo-
gen. Ensomheden er lægens største
problem, og det er også den, der gør
ham til morder. Doktor Glas, der går
tur gennem Stockholm hver dag, lever
reelt så fjernt fra andre mennesker, at
hans moral er skadet. Ordet moral
kommer af det latinske mores, der
betyder sæd og skik eller gode vaner.
Således lærer vi den gode moral at
kende gennem omgang med andre
mennesker, der er vores ligestillede.
Derimod er doktor Glas som den
ensomme diktator, der ikke kan lette
sit hjerte for nogen.  Doktor Glases
kontakt med hans medmennesker er
rent overfladisk. Han lever så isoleret,
at almindelig sund fornuft ikke længe-
re har tag i ham. Men han har derimod
masser af tid til sine indadvendte grub-
lerier og sentimentale drømme om
kvinder, han kun kender på
afstand. 
Da den fortvivlede Helga Grego-
rius henvender sig til lægen, for-
di hendes mands tilnærmelser
eller noget, han kalder »sin
ret«, fylder hende med uover-
vindelig lede, er doktor Glas
straks på hendes side. Han
bilder den hypokondre
præst ind, at dennes hjer-
te er så svagt, at seksuel
afholdenhed og også et
kurophold borte fra
hustruen er nødven-
dig. Dette er natur-
ligvis kun at udsæt-
te en egentlig
løsning. Helga
Gregorius har
også en hem-
melig elsker, og
doktor Glas vil
gerne være
den, der gør
hendes lyk-
ke mulig.

Doktor Glas beslutter sig for at
ombringe præsten. Hvordan lægen
bærer sig ad, skal ikke afsløres her,
men det er overraskende let. Alligevel
er lægen, der råder over liv og død,
ikke nogen gud, for i mellemtiden har
fru Gregoriuses elsker fundet sig en
anden, og ved mandens begravelse
bemærker enken næppe doktor Glas i
kirken. Doktor Glas har derimod tidli-
gere i bogen forudsagt sin egen
skæbne. For selv om hans ugerning
aldrig vil blive afsløret, vil den ensom-
me morders tanker være en »enecelle
for livstid.« 
Doktor Glas er ikke nogen svært til-
gængelig bog, men den er meget rig
med fine person- og miljøskildringer,
og lægens mange tanker og filosofiske
betragtninger føjer sig naturligt ind i
handlingen. Det er en bog, der fortje-
ner at blive læst langsomt.

KOMMENTARENl

l

LANDSBYGGEFONDENS MIDLER

KAMPEN OM BEBOERNES PENGE

Af Keld Albrechtsen,
mdl. af foreningsbestyrelsen

Socialministeriet offentliggjorde 12.
september en rapport om de almene
boligers fremtid. Rapporten skal danne
grundlag for de forhandlinger om
regeringens planlagte tyveri af beboer-
nes fælles opsparing i Landsbyggefon-
den, som går i gang her i efteråret i
forbindelse med finansloven for 2007.

For regeringen er rapporten en ren til-
ståelsessag. Her kan man nemlig læse,
at der er så stort behov for renovering-
er og en boligsocial indsats i de almene
boligkvarterer, at det ganske enkelt vil
få dybt negative konsekvenser, hvis re-
geringen kommer igennem med sine
planer om at lænse Landsbyggefonden
for yderligere tre milliarder kr.
Regeringen har allerede stjålet så man-
ge penge fra beboerne, at Lands-
byggefondens kasse faktisk er tom!
Fonden skal ud at låne penge for at af-
levere dem til finansministeren. Siden
2001 har regeringen ind til nu taget
otte milliarder kr fra beboernes opspa-
ring i Landsbyggefonden og brugt en
masse af disse penge til at dække sta-
tens udgifter til først og fremmest byg-
geri af pleje- og ældreboliger. Tidligere
var det staten, der skød pengene ind i
nybyggeriet, og det var også rimeligt,
for hvorfor er det nu lige, at det er de
vanskeligt stillede lejere og ikke parcel-
husejerne, der skal betale for ældrebo-
liger til velstillede folk i Charlotten-
lund? Beboernes indbetalinger til
Landsbyggefonden er derfor reelt ble-
vet en særskat. 

Skattestoppet gælder ikke for beboer-
ne i alment byggeri. Boligselskabernes
Landsforening har igangsat en række
aktiviteter imod regeringens tyveri af
beboernes penge. I boligafdelinger
landet over foregår underskriftsind-
samlinger, og der er forslag om at skri-
ve læserbreve, indkalde de lokale fol-
ketingsmedlemmer fra ikke mindst
regeringspartierne til lokalt debatmøde
o.s.v.

Også lokale pengeproblemer
Nogle af Landbyggefondens midler
skal bruges til en indsats mod Ghet-
todannelse. Der er en pulje på 600
mio. kr – og her har bl.a. Gellerup-par-
ken, Søvangen og Toveshøj søgt om
midler Der søges om aktivitetshuse,
sociale viceværter m.v. Men her står vi
med et alvorligt problem. For hvad
nytter det, at der forhåbentlig kommer
penge til aktivitetshus fra Lands-
byggefonden, hvis Århus kommune så
fjerner støtten til beboerhuset Tous-

gårdsladen. Det er et af forslagene i det
kommunale sparekatalog – ligesom et
forslag om at lukke Gellerup Badet.
Hvad nytter det at styrke aktiviteterne,
hvis man samtidig lukker en de aller-
mest værdifulde, nemlig badet? Så bli-
ver den samlede virkning jo ikke et
plus. Vi risikerer også forringelser på
bl.a. daginstitutionerne og skolerne i
området. Slutresultatet kan bl.a. blive,
at ghettodannelsen får lov at brede sig

til flere afdelinger. Den kommunale
spareplan kan altså føre til, at det, der
skulle være et samlet løft for hele
området, i stedet bliver en række
dårligt sammenhængende beslutning-
er, hvis virkninger ophæver hinanden.
Derfor er det godt at se, at der i hele
området er stor aktivitet imod disse
spareplaner – bl.a. gennem under-
skriftsindsamlinger. Repræsentanter
for foreningsbestyrelsen har på et
møde 1. september med rådmand
Peter Thyssen fremhævet, at det er

uhyre vigtigt, at de påtænkte sparepla-
ner ikke får et sådant indhold, at de
modvirker den indsats, som skal gøres
i boligområderne bl.a. i forbindelse
med udarbejdelsen af en ny område-
plan for Gellerup-området.



9
SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006

ikke rigtigt når derud og derfor ikke
kastes tilbage af objekterne.

Kompromis
Som led i forvirringen blev der på kon-
gressen i Prag fremsat et kompromis-
forslag, der skulle redde Pluto som
planet. Det blev foreslået, at definere
en planet som et objekt i egen bane
omkring Solen, der er så stort, at det
formes rundt af tyngdekraften. Her-
med ville ikke alene Pluto fortsætte
med at være planet, men Xena og
Ceres kom også med tilligemed Plutos
store måne Charon. Den har en dia-
meter på mindst 1100 km. og udgør
sammen med Pluto en dobbeltplanet.

For øjeblikket tages der udgangspunkt
i, at de i virkeligheden cirkulerer om et
fælles punkt. Det er nok mere kompli-
ceret, da det for nyligt har vist sig, at
der er yderligere to forholdsvis store
måner i systemet.

Dværgplaneter 
Dette forslag faldt, og Pluto betragtes
ikke længere som planet. Den har
imidlertid fået en nyskabt status som
dværgplanet og er blevet prototype på
en dværgplanet. Charon er til gengæld
fortsat en måne. Mindst en halv snes
objekter står for at skulle bedømmes
til, om de kan betegnes som dværgpla-

neter. Det sidste ord i denne komplice-
rede debat er således næppe sagt.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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SMÅPLANETER OG DVÆRGPLANETER
HVEM ER HVAD OG HVORFOR

af Jens Skriver
Astronomiklub Capella

Siden Oldtiden har astronomerne ikke
haft nogen definition af en planet. Da
defineredes en planet som det, der
vandrede på himmelen ud over Solen
og Månen. En international kongres i
Prag med flere tusinde deltagere har
derfor vedtaget en ny definition på en
planet. Astronomerne er glade for det.
For andre er forvirringen ikke blevet
mindre. Alene det, at der blev stemt
om og ikke forhandlet frem til en defi-
nition, tyder på, at tingene ikke er ble-
vet redet ordentligt ud. Der er nu skabt
en ny definition: En dværgplanet. Plu-
to er nu ikke længere en planet, men
degraderet til en dværgplanet. I forve-
jen var der begrebet småplanet. Det
skal derfor forklares først.

Talmagi 
Det var leg med tal, der førte til opda-
gelsen af småplaneter. I 1700-tallet
blev afstanden fra Solen til den fjerne-
ste da kendte planet, Saturn, sat til 100
enheder. Afstanden fra Solen til Mer-
kur blev da 4 enheder, fra Solen til
Venus 7 (4+3), og det viste sig, at hver
gang det andet tal blev fordoblet, nåe-
de man frem til en planet:
Merkur: 4
Venus: 7 (4+3)
Jorden: 10 (4+6)
Mars: 16 (4+12)
? : 28 (4+24)
Jupiter: 52 (4+48)
Saturn: 100 (4+96)

(Det skulle senere vise sig, at tallene
ikke passede for Neptuns og Plutos
vedkommende.) Der er ikke tale om
nogen form for matematisk bevis, men
samtiden hæftede sig ved, at der
manglede en planet ved tallet 28. Den
blev derfor eftersøgt.

Småplaneter
Allerede i 1801 lykkedes det. Man
fandt en lille planet, der blev kaldt
Ceres. Dens diameter er o. 1.000 km.
Enkelte steder angives dens diameter
til over 1.000 km., men den officielle
diameter, der nu tages udgangspunkt i,
er 952 km. Året efter fandt man én
mere, Pallas, med en diameter på godt
600 km. De to er de største småplane-
ter, men siden har man fundet mange
flere, der for langt størstepartens ved-
kommende er meget mindre. Det
antages, der er over 40.000 af dem.
Den eneste, der skulle kunne skimtes
med det blotte øje, er Vesta med en
diameter på godt 500 km., der blev
opdaget 1807. De kaldes nu som regel
planetoider eller asteroider. Langt de
fleste findes på »den tomme plads«
mellem Mars og Jupiter, men nogle
befinder sig tættere på Solen end Mer-
kur. Nogle antages at have en bane,
der bringer dem tættere på Jorden end
Månen er. Tidligere antog astronomer-
ne, at de var rester af en stor planet,

der var eksploderet, fordi den var kom-
met for tæt på Jupiter. Ceres er så stor,
at tyngdekraften har presset den til en
rund form, men som regel har asteroi-
der en helt uregelmæssig form. Nogle
har måner. Astronomer har brug det
uofficielle skel mellem planetoider og
planeter, at objekter med en diameter
på mindre en 1.000 km. ikke var plane-
ter.

Kuiper-bæltet 
I 1930 blev der opdaget en meget lille
planet yderst i vort solsystem, der som
bekendt fik navnet Pluto. Langt senere
drog astronomer dens status som pla-
net i tvivl. Ikke så meget fordi dens
bane er uregelmæssig i forhold til de
øvrige planeters, men fordi den i mod-
sætning til de øvrige planeter ikke er
skabt i forbindelse med dannelsen af
vort solsystem, men er et løsrevet klip-
pestykke, der er blevet indfanget af
Solens tyngdekraft. Problemet blev
yderligere aktuelt, da man i 2003 fandt
nok en planet i Kuiper-bæltet. Den er
tilmed større end Pluto. Den har
arbejdstitlen 2003 UB313. Nogen har
kaldt den Xena, men det navnet kan
ikke accepteres til en planet, da det er

navnet på en skuespillerinde. Astro-
nomerne går ud fra, at der befinder sig
meget mere uden for Neptun og Pluto.
Problemet er bare, at Solens stråler

Ceres

Asteroiden Ida med måne

Pluto og Charon  

GJELLERUPPLANEN I DR2’S TIDSMASKINE
DR2’S NYE ARKIVPROGRAM »TIDSMASKINEN« FORTÆLLER DE STORE BOLIGOMRÅDERS UDVIKLING

GENNEM TRE ÅRTIER MED UDGANGSPUNKT I GJELLERUPPLANEN

af Sebastian Adorján Dyhr

Søndag 1. oktober kl. 21.00 på DR2 er
Gellerupparkens historie et af den
temaerne, som den nye tv-serie »Tids-
maskinen« tager fat på.
Med afdelingsbestyrelsesmedlem Helle
Hansen som fortæller, følges afdelin-
gens udvikling fra starten af 1970’erne
og op til dag. Helle Hansen var kun
otte år gammel, da hun i 1973 flyttede
ind i en lejlighed på Jettesvej. Dengang
var byggeriet nyt og alt var grå beton,
fordi det grønne ikke var vokset til
endnu, men Gellerupparken var den-
gang fyldt med danske kernefamilier
og der var masser at beboeraktiviteter
med blandt andet blokfodbold og
amatørteater.
Med udklip fra gamle arkivstrimler fra
DR’s arkiv fortælles de store almennyt-
tige boligafdelingens historie.

En finger på forandringer
»Verden ændrer sig hele tiden, men
den gør det i så små ryk at vi ikke altid
opdager det. Vi har konstrueret en
tidsmaskine, der vil føre os tilbage i
tiden, så vi kan sætte fingeren på de
forandringer der sker,« står der i DR2
programoversigt. 
Ved hjælp af ord og billeder fra DR´s
omfattende arkiv kan seerne med
deres egne øjne følge, hvordan hold-
ninger i Danmark skifter igennem åre-
ne. Hvert program består af tre histori-
er, som følger danskernes forhold til
eksempelvis opdragelse, rygning eller
miljøet fra 50´erne og frem til i dag. Og
fordi rejsen foregår med en tidsmaski-
ne, kan man hoppe fra ét årti til et
andet uden problemer. 

Udviklingen kan med årene vende
danskerne 180 grader rundt i forhold
til et bestemt emne - f.eks. 'gæstear-
bejderne', der blev til 'de fremmede'.
Omvendt er der visse ting, der aldrig
bliver anderledes, for eksempel at vis-
ne blade på togskinnerne fører til afly-
ste tog. Men begge dele er spændende
fortællinger, hvis man kan gøre udvik-
lingen håndgribelig og levende for
seerne. Og det kan »Tidsmaskinen«. 

»Tidsmaskinen« 
DR2  søndag den 1. oktober 2006
kl. 21.00 
- genudsendelse: DR2 fredag den 6.
oktober 2006 kl. 20.00

Følg med i hvad der sker i Gellerup  -  klik ind på

www.gellerupparken.dk
Se de fire nye farver, som beboerne kan vælge 

til opgangene, når der skal males
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Det bliver rigtig spændende, og for-
håbentlig bliver vores arbejdsindsats i
bestyrelsesarbejde til glæde for alle be-
boerne i Gellerupparken,« håber Helle
Hansen, der ikke selv er på valg i år.
»Men jeg kunne da godt ønske mig
forinden at se at se en bred repræsen-

tation af alle vores beboere i afdelingen
til det næste beboermøde 1. november
– både gammeldanskere, arabere, tyr-
kere, somalier, kurdere, mænd og
kvinder, unge og gamle. Så er jeg sik-
ker på, at den nye afdelingsbestyrelse
nok skal gøre sit ypperste for at gøre

Gellerup til et dejligt sted at bo, for det
er da dejligt at vide, at der er opbak-
ning, til det arbejde man går og laver,«
fastslår Helle Hansen. 
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EFTERLYSER KVINDER OG GAMMELDANSKERNE
AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEM HELLE HANSEN SAVNER BRED OPBAKNING 

FRA BEBOERNE I GELLERUPPARKEN

af Bo Sigismund

Septembers beboermøde i Gellerup-
parken, som måtte suspenderes da fle-
re beboere ikke ville respektere møde-
ordnen, har givet anledning til efterra-
tionalisering hos afdelingsbestyrelses-
medlem Helle Hansen, der er i gang
med sin tredje valgperiode i afdelings-
bestyrelsen.
»Det var da rigtig træls, at vi var nødt
til at suspendere mødet. Men som
tingene udviklede sig, var det tydeligt,
at vi ikke kunne nå at blive færdig med
mødet den aften. Klokken var langt
over 21, og vi manglede stadig flere
punkter med forslag på dagsordnen,
ligesom vi også skulle have valgt 10
medlemmer til afdelingsbestyrelsen,«
siger Helle Hansen.
At debatten udviklede sig så højlydt, så
at dirigenten til sidst smed håndklædet
i ringen, mener Helle Hansen, blot
viser, at de fremmødte beboerne er
engagerede og interesserede i, hvad
der bliver lavet i afdelingen. 
»Men desværre var der flere i salen,
som ikke er ordentligt klædt på i for-
hold til, hvordan vores forenings ved-
tægter ser ud, og de ved ikke rigtig,
hvordan man gennemfører en general-
forsamling«, beklager Helle Hansen.
»Men jeg synes, at det er fint, at folk
møder op og giver deres mening til
kende. Det er da meget bedre, end at
de bliver derhjemme. Som afdelings-
bestyrelse vil vi da helst have, at bebo-
erne giver deres mening til kende. Vi
er jo alle deres repræsentanter i det her
boligforeningsarbejde«.

Hvor er kvinderne og gammel-
danskerne?
»Men når jeg kigger ud over salen, så
er det ikke ret mange kvinder, jeg kan
få øje på. Og det er også rigtig få af de
gammeldanske beboere, som jeg ved
stadig bor i afdelingen, der sidder
rundt ved bordene,« siger Helle Han-
sen, der selv har boet i Gellerupparken
siden 1973. 
»Det er bestemt ikke en kritik af de
mange hovedsagelig arabiske mænd,
der mødte op til beboermødet. Rigtig

mange af dem er trofaste deltagere i
vores afdelingsmøder, som jeg kan
genkende. Og det tager jeg hatten af
for. Men jeg kunne godt savne lidt
engagement og opbakning fra alle de
kvinder, der bor i afdelingen og også
fra de gammeldanskere, der bor her
endnu,« siger Helle Hansen, der selv
har en rigtig god kontakt til mange
kvinder i Gellerup gennem Idrætsfor-
eningen InterFemina, som hun selv
har været med til at stifte.
»Så jeg er nok lidt skuffet over ikke at
se en eneste kvinde med anden etniske
baggrund. De må da meget gerne
møde frem og give deres bidrag til det
beboerdemokratiske arbejde, om ikke
andet for at vise opbakning til det
arbejde, som vi laver i afdelingsbesty-
relsen,« siger Helle Hansen.

Ressourcepersoner kan hjælpe
»Det med opbakningen gælder også
de gammeldanske beboere. Det kan da
godt være, at de ikke gider sidde i
afdelingsbestyrelsen, men de kan da i
det mindste møde op til møde en
enkel aften om året og give udtryk for,
at de er enige i det arbejde, afdelings-
bestyrelsen laver,« fastslår Helle Han-
sen, der anslår, at hun nok bruger ca. 5
timer om ugen på arbejdet i afdelings-
bestyrelsen.

»Jeg ved, at der bor mange folk med
ressourcer og uddannelser i Gellerup,
som afdelingsbestyrelsen ville kunne
have stor glæde af. Sidste år fik vi ind-
valgt Jonas, der var nationaløkonom-
studerende. Han kunne gennemskue
vores store regnskaber og hjalp i høj
grad med til, at vi fik lavet et nyt bud-
get, så huslejen steg knapt så meget i
år, som det først var varslet. Desværre
fik Jonas arbejde i Fredericia, da han i
foråret blev kandidat, så nu er hans
familie flyttet,« fortæller Helle Hansen.

Arbejder med 100 millioner
kroner
»Afdelingsbestyrelsen er et sted for alle
beboere, som er interesseret i at arbej-
de for at gøre Gellerup til et bedre sted
at bo. Og man behøver bestemt ikke at
have en stor uddannelse for at være
med. Men omvendt er det da også rart,
når nogle bestyrelsesmedlemmer har
en større viden på forskellige områ-
der,« siger Helle Hansen. 
»Vi sidder trods alt og administrerer et
budget på over 100 millioner kroner. Vi
er Danmarks største boligafdeling med
1776 lejligheder. Og alle ved jo også, at
hele Danmark har øjne med i, hvad det
er, der foregår i vores boligområde,«
siger Helle Hansen og hentyder til
ghetto-debatten, der hele tiden foregår
i medierne.

Fremtidens ghettoindsatser 
Og i det kommende efterår og i de
næste par år bliver der rigtig mange
boligsociale opgaver for afdelingsbe-
styrelsen at tage fat på.
»Vi går lige nu og venter på resultatet
af vores store ansøgning til Landsbyg-
gefondens midler til ghettoindsatser.
Vi har sendt næsten 10 projekter af-
sted, og vi håber da på at få støtte til at
gennemføre en del af dem. Ikke
mindst vores Meyer-projekt, der går ud
på at ansætte 23 blok-viceværter i
afdelingen«, siger Helle Hansen.
»Så der er nok at ting at tage fat på for
alle os, der efter det næste beboermø-
de sidder i afdelingsbestyrelsen. 

SOMMERFERIEAKTIVITETER 
FOR BØRN/UNGE I GELLERUPOMRÅDET

af Naboskaberne

I samarbejde med All Kinds i Bispeha-
ven, projekt Pigeliv og Naboskaberne
har der været afholdt en række tirs-
dagsarrangementer i sommerferien for
piger i områderne. Der har været 3
hjemmedage. Én med video, én med
makeup og cremer og endelig én med
smykkefremstilling. Kombineret med

fælles snak og hygge. Hjemmedagen
har været hos Naboskaberne i Yggdra-
sil.
Desuden har der været 4 ture ud af
huset. En med overnatning  i Dyngby
Strand, der var kanotur ved Ry, tur til
klatrevæg i Århus; men sejladsen i År-
husbugten blev desværre aflyst på
grund af blæst og bølger.

Derudover har der været 2 uger med
Aktiv Sommerferie hos Naboskaberne.
Støttet af Århus Kommune som et til-
bud til alle skolebørn. 
En uge med keramik og tegning. Hvor
børnene var på Naturhistorisk Muse-

um for at tegne dyr og i de følgende
dage lave tegningerne i ler. 
Underviseren iværksatte et »dukke-
husprojekt« med brugte skokasser. Det
kan ses af billederne.

På kanotur ved Ry

Keramik og tegning af dyr

Projekt »dukkehus«
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KENDSKAB GIVER NABOSKAB 
FÆLLESRÅDENE I GELLERUP OG BRABRAND BAG NYT PROJEKT 

MEDUDGANGSPUNKT I DET FÆLLES POSTNUMMER 8220

af Sebastian Adorján Dyhr

Gellerup og Brabrand er to bydele
inden for samme postnummer – 8220
– men der er mere end en verden til
forskel mellem gammeldanskerne i
vest og nydanskerne i øst. Ukendskab,
fordomme og mistro er med til at ska-
be en usynlig mur ned mellem parcel-
huskvarterene i Brabrand og beton-
blokkene i Gellerup.
Derfor ønsker de to fællesråd med
økonomisk støtte fra Integrationsmini-
steriets Dialogpulje at starte en dialog
på borgernes egen hjemmebane. En
dialog, der skal være med til at sætte
gang i integrationen mellem de to
bydele – en proces, der skal føre til
både kendskab og venskab på mange
forskellige niveauer.
Projektet har fået til huse på et kontor i
City Vest, oven på posthuset. Her skal
alle trådenes samles i løbet af de næste
10 måneder, hvor dialogprojektet er i
gang. 

»Startskuddet for dialogprojektet bliver
en indsamlingsdag med raslebøsser,
søndag den 12. november,« fortæller
projektleder Hanne Marklund, der
sammen med projektassistent Camilla
Hvidbak Abildgaard skal styre projekt-
et i hus. 
»Vi skal ikke ud og indsamle penge,
men derimod idéer og ønsker fra borg-
erne som skal være med til at formule-
re konkrete ønsker og forslag til en
styrket dialog.  Udgangspunktet er, at
der i første omgang udpeges 20 beboe-
re fra hver bydel, som skal være
aktører i den første raslebøsse-runde,
hvor de parvis skal banke på hinand-
ens døre og allerede her starte dialog-
en på dørtrinnet, så at sige,« fortsætter
Hanne Marklund.
»Disse 20 par skal så efterfølgende
hver udpege yderligere 10 aktører, som
så også skal ud med raslebøssen –
således at i alt flere end 100 personer

fra hver af bydelene er involveret i den
indledende dialog og i at indsamle idé-
er«.
»Projektet afsluttes med en stor Dia-
logDag i foråret 2007, hvor alle med-
virkende mødes for at nyttiggøre og
diskutere muligheder for at skabe liv i
al den viden og de idéer, som er op-
stået i processen. Og for at finde frem
til, hvordan idéerne  skal gøre en for-
skel i praksis i den fremtidige dialog de
to bydele imellem«, siger projektleder
Hanne Marklund.
Vil du høre mere om »8220 Kendskab
giver Naboskab« kan du kontakte
Hanne Marklund på mobil 2212 6243
eller e-post hanne@marklund.dk eller
Camilla Hvidbak Abildgaard på mobil
2212 6775.
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TAK DANMARK
HJEMVENDTE DANSKERE TAKKEDE FOR KRISEBEREDSKABET UNDER KRIGEN I LIBANON

af Helle Hansen

Fredag den 15. september blev der
holdt takkefest i GLOBUS1. Det var et
par hundrede af de danske statsborg-
ere, som i sommer var blevet evakueret
ud af Libanon, da krigen brød ud, som
ønskede at takke Danmark og ikke
mindst kriseberedskabet i Udenrigsmi-
nisteriet for den hjælp, de havde ople-
vet.
Takkefesten i GLOBUS1 blev arrange-
ret på initiativ af Aktiv Kvindeforening,
der har mange kvinder med palæsti-
nensisk baggrund som medlemmer. 
Arrangementet bød på personlige taler
af nogle af de borgere, der havde ople-
vet at blive fanget i krigszonen. Blandt
andet Ahmed El Ahmed, leder af

Unge- og forældrerådgivningen, gav
en meget personlig beretning om sin
families flugt fra krigen.
Udenrigsministeriets kri-
seberedskab var inviteret
til at komme og deltage i
arrangementet, men på
grund at en enorm overar-
bejdsbyrde takkede staben
venligst mange gange tak
til at tage rejsen til Århus.
Men man berørt over, at
det var taget initiativ til et
sådan arrangement.
Århus Kommune fik også
en tak for det beredskab,
som havde været klar til at

tage imod og hjælpe de mange hjem-
vendte. Centerchef Gitte Krogh tog
imod takken på vegne af Århus Kom-
mune Socialforvaltning.
Takkefesten program bestod desuden
af en palæstinensisk folkedans, som
blev opført at Aktiv Kvindeforening
dansepiger. Og rapperen Chadi Abdul-
Karim fremsagde et digt om hans
oplevelser af sommerens hændelser.
Aftenens højdepunkt var afsløringen af
en klokkestreg, der var smukt broderet
med ordene »Tak Danmark«. I et fint
skrin blev klokkestrengen pakket ind
for dagen efter at blive sendt med post
til Udenrigsministeriet Kriseberedskab
i København.
Takkefesten sluttede med, at alle tilste-
deværende i kor råbte »Tak Danmark«
i håb om, at hele landet ville høre
råbet.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder

Projektassistent Camilla Hvidbak Abildgaard (tv) og projektleder Hanne Marklund er optaget af, 
hvordan beboerne i de to bydele får mest muligt glæde af dialogen om den mangfoldighed, som kendetegner 8220
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ORIENTERINGSBREV
BRABRAND BOLIGFORENING SEPTEMBER 2006

Beboerne betaler ekstra skat
Med Regeringens finanslovsforslag er
der igen lagt op til, at beboerne i de
danske boligforeninger mister mia. af
opsparingen i Landsbyggefonden.
Dermed vil Regeringen inden for de
næste fire år have taget godt 11 mia.
kroner fra de almene beboeres opspa-
ring.  
Midlerne i Landsbyggefonden indbe-
tales over huslejen, når lånene i en
afdeling er afdraget. Når realkredit-
lånene er betalt ud, fortsætter beboe-
ren således med at betale et beløb over
huslejen, som svarer til den sidste
ydelse på lånet. Halvdelen af disse
penge går til boligorganisationens
lokale dispositionsfond, og den anden
halvdel går til Landsbyggefonden. Det
er disse opsparede midler, som Rege-
ringen konsekvent de seneste år har
inddraget mia. af. 
Ifølge finansminister Thor Pedersen er
»tyveriet« af beboernes penge helt
efter bogen, da de skal bruges til at
finansiere nybyggeri. Men andre kalder
det ren tyveri, hvor Regeringen målret-
tet tager penge fra de fattigste og giver
dem i skattelettelser til de rigeste. 
BL´s formand Henning Kirk Christen-
sen siger: »Hvorfor skal Hr. og Fru
Jensen fra Brøndby Strand have en
særlig forpligtelse til at betale, når der
skal bygges pleje- eller handicapboli-
ger i Gentofte?«
Når beboernes opsparing går i stats-
kassen frem for til styrkelse af de alme-
ne boligområder, så bliver konsekven-
sen færre renoveringer, lavere boli-
gkvalitet og flere problemramte boli-
gområder. Konsekvensen er også, at
helt nødvendige indsatser må finansie-
res direkte over huslejen, og det bela-
ster beboernes privatøkonomi.
For at beskytte beboernes penge i de
lokale dispositionsfonde, har BL frem-
sat et debatoplæg om fonds-systemets
fremtid. Heri foreslår man, at de enkel-
te boligorganisationer overfører deres
lokale opsparinger i dispositionsfonde-
ne til Landsbyggefonden under den
forudsætning, at staten ikke inddrager
disse penge. Målet er et mere retfær-
digt fondssystem, hvor svage afdelin-
ger bidrager med mindre, mens stærke
afdelinger bidrager med mere. I dag er

de lokale fonde ulige fordelt. Boligor-
ganisationer med mange afdelinger fra
1980´erne, som er opført med IS-20 lån
vil komme til at betale mere end afde-
linger fra 1950´erne. 
Et andet spørgsmål er, om den almene
sektor i virkeligheden vil stå stærkere,
hvis den løsriver sig fra offentlig finan-
siering og regulering. Det vil uden tvivl
give organisationerne nogle friheder,
som de ikke har i dag. 
Regeringen har nedsat et udvalg, der
skal se på den almene sektors fremtid.
Det er et tværministerielt arbejdsud-
valg, hvilket betyder, at der ikke delta-
ger repræsentanter fra den almene
sektor. Udvalget skulle inden længe
være på trapperne med redegørelse.

Kommunerne kræver reform af
almen sektor
Færre og mere handlekraftige boligfor-
eninger. Det foreslår Kommunernes
Landsforening i Morgenavisen Jyl-
lands-Posten og lægger dermed op til,
at der gennemføres en reform af den
almene sektor med det mål at få en
bedre styring. Antallet af boligorgani-
sationer skal skæres ned fra 700 i dag
til 250 i fremtiden, så man får mere
handlekraftige boligorganisationer
med en professionel ledelse. Derudo-
ver skal boligforeningerne have langt
større frihed til selv at styre deres øko-
nomi, og der skal ske en omfattende
regelsanering, idet ingen anden sektor
i Danmark er udsat for så mange stats-
lige regler som boligforeningerne.
Artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten
d. 28. august 2006

Områdeplan for Gellerupparken
Århus Kommune ønsker at få lavet en
områdeplan for Gellerupparken i og
med, at der er kommet nye redskaber i
forbindelse med Regeringens strategi
mod ghettoisering. Det handler om
kombineret udlejning, omdannelse af
boliger til erhverv samt salg af boliger. 
Brabrand Boligforenings bestyrelse har
klart givet udtryk for, at de nævnte
værktøjer ikke er brugbare i Gellerup-
parken, hvor der i stedet er behov for
en mere langsigtet helhedsorienteret
plan, hvor der er fokus på bedre koor-
dinering og indførelse af redskaber, der

reelt kan anvendes specielt i Gelle-
rupparken. 
Brabrand Boligforening har først i sep-
tember haft møde med Århus Kom-
mune, Tilsynet for støttet byggeri, om
områdeplanen, og det blev her aftalt,
at Århus Kommune og Brabrand
Boligforening sammen henvender sig
til ministeriet med en fælles plan, hvor
fokus er på beskæftigelse og uddan-
nelse. Der er nu igangsat et omfatten-
de analysearbejde, som skal indgå i
planen. Ad hoc udvalget (det tidligere
Gellerup-udvalget) koordinerer arbej-
det i forhold til bestyrelsen. Ad hoc
udvalgets medlemmer er Henning
Woller, Keld Albrechtsen og Herman
Nielsen.

Administrationschef
Brabrand Boligforening er i gang med
at finde en ny administrationschef,
efter at Jørgen K. Rauch blev udnævnt
til direktør for Randers Boligforening.
Ansøgningsfrist var d. 4. september, og
samtaler starter i uge 37.

Varmeregnskaber
Den 21. september udsendes varme-
regnskaber til beboerne. 

Personale
Jens Brandt er d. 1. juli startet som ny
varmemester på Toveshøj efter Finn
Poulsen.
Amal Ahmad er ansat som rengørings-
assistent i mødelokaler Dortesvej og
Gudrunsvej.
Kim Veje Nielsen er ansat som ejen-
domsservicetekniker i Gellerupparken
og afløser dermed Hans Kurt Johan-
sen.
Erik Simonsen fra BB Service er d. 31.
juli gået på efterløn
Anita Bergmann har opsagt sit arbejde
som beboerrådgiver med virkning fra
31. juli, da hun har fået nyt job.
Lene Drøjdal har opsagt sit arbejde
som Naboskaber med virkning fra 30.
september, da hun har fået nyt job. 

Personalefest i Brabrand Boligforening
er d. 23. september.

FRA FORENINGSBESTYRELSENS BERETNING
SÅLEDES FREMLAGDES FORENIGENS BERETNING PÅ ET AFDELINGSMØDE

af Hanne Løvig

Der har været tilfredshedsundersøgel-
se i afdelinger i Hasselager samt de
nye afdelinger i Skovhøj. Den har
været meget positiv. På spørgsmålet:
»Hvor tilfreds er du generelt som
beboer?«, giver besvarelserne sam-
menlagt et gennemsnit på 3,95 på en
skala fra 1-5, hvor 5 er værdien for den
højeste tilfredshed.
Samarbejdet mellem Brabrand Bolig-
forening og Århus Omegn er jo som
bekendt og beklageligvis ophørt, og
man har kunnet konstatere, at nogen
af afdelingsbestyrelserne i de to fore-
ninger havde svært ved dialogen.
Landsbyggefondens pulje på 600 mil.
søges af 12 afdelinger heriblandt
Gellerupparken, Toveshøj og Søvan-
gen. Ang. instititutionslejemål har en
rådmand villet sætte boligforeningen
under administration, da han mener

disse lejemål strider mod sideaktivi-
tetsbekendtgørelser. At de bør udstyk-
kes og sælges til kommunen.
152 beboere i Gellerup og 62 beboere
på Toveshøj har fået nyt køkken. I alt
er der renoveret køkkener for godt 6
mil. kr.
Kriminaliteten falder stadig i Gellerup-
parken. I Morgenavisen Jyllands
Posten nævnes det åbne brev om
ophævelsessager som årsag til, at der
har været en god udvikling med min-
dre kriminalitet. En undersøgelse har
vist, at folk der flytter fra almene boli-
ger er gode ambassadører. Selv om de
flytter, så er de så glade for at bo
alment, at de gerne anbefaler det til
andre.
For at skabe en bedre kommunikation
mellem afdelingerne og driftsafdeling-
en er afdelingssekretærene tilknyttet

driftsafdelingen som en stabsfunktion
med reference til driftschefen. Med
placering i samme lokale vil der samti-
dig i højere grad hurtigt kunne blive
fulgt op på de enkelte opgaver, og alle i
driftsafdelingen vil i et levende miljø
løbende være orienteret om, hvad der
sker i de enkelte afdelinger og dermed
også drage nytte af gensidig erfarings-
udveksling. Flere opgaver i den nye
organisering er flyttet fra inspektøren
til varmemesteren. Målet er, at flere
opgaver skal løses hurtigst muligt ved
‘det første kompetente led’, så opga-
ven ikke skal turnere rundt i driftsafde-
lingen, inden den løses. Der er et over-
skud i regnskabet på små 2 mil., hvil-
ket er ok. Det skal helst balancere. Ved
underskud kan der ses huslejestigning,
især hvis renten stiger samtidig.

FARVEL TIL LENE DRØJDAL
NABOSKABER SØGER NYE UDFORDRINGER

af Helle Hansen

Naboskaber Lene Drøjdal i Gellerup
har sagt farvel boligforeningen for at
søge nye udfordringer i Silkeborg.
Lene havde sidste arbejdsdag fredag
den 22. september, hvor hun var med
til at stå for en stor lege/idrætsdag med
Arbejderidræt, som fandt sted på
Toveshøj. Lene og hendes altid smi-
lende og optimistiske væsen og hendes
ivrighed for at være med til at hjælpe
vil blive savnet af rigtig mange beboere
i Gellerupområdet.
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MEGET ROLIGT MØDE TRODS VARMT EMNE

af Hanne Løvig

Mandag d. 4. september var der det
årlige afdelingsmøde i afd. 1. Mødet
fandt sted i Skovgårdsparkens Sel-
skabslokaler. Omkring 40 mennesker
var mødt op til mødet.
Bo Sigismund var dirigent og kunne
konstatere, at mødet var lovligt ind-
kaldt. Man mærkede hurtigt en god og
hyggelig stemning. Beboerne i afd. 1
kender hinanden godt, er på fornavn,
og de fleste har boet i afdelingen i
mange år.

Beretninger
Der blev aflagt mundtlig beretning fra
afdelingsbestyrelsen. Der er opsat 3
nye bænke. Kvaliteten kan diskuteres,
men de står der da. Der er plantet
hybenroser langs garagerne så børn
ikke længere kan løbe på taget. Afd. 1
har fået ny gårdmand. Der er kommet
flere parkeringspladser, og den økono-
miske situation ser lidt lysere ud. Klub
Hans Broge er den eneste beboerakti-
vitet. Alle opgange er malet og ende-
væggene med farve på. Bestyrelsen har
ikke haft tid til at male på legepladser-
ne. Fastelavnsfest har været det eneste
arrangement. Det var til gengæld godt
og vellykket. Der er plan om ny stry-
gerulle. Boligforeningen tilbyder lejere

at låne op til kr. 50.000 til nyt køkken
på et 10-års lån. Det vil koste omkring
kr. 450,- om måneden. Ingen bad om
ordet efter beretning, og der var ingen
kritik. Beretning godkendt.
Herefter var der mundtlig beretning fra
foreningsbestyrelsen ved formand Jes-
per Pedersen, som selv bor i afd. 1.
Regnskabschef Grethe Dam kunne
fortælle at der i år er et overskud på kr.
108.000. i afdelingen. 

Forslag
Sidste år var der et underskud på kr.
42.000, så det er der blevet rettet op på.
Der var i år et par
indkomne forslag.
Det ene var ændring
til og justering af or-
densreglementet, da
sådan et jo bliver for-
ældet engang imel-
lem. Det forløb i en
sådan fred og fordra-
gelighed så dirigenten
sagde: »Det er da u-
troligt med jer. Det
her er ellers noget der
kan få folk op af sto-
lene!«

Det andet forslag handlede om hårde
hvidevarer, og der gik det også stille og
roligt med at blive enige efter nogen
snak frem og tilbage.
Afdelingsbestyrelsen blev valgt, og der
blev taget billeder.
Der var ingen, der var interesserede i
at være med i Skræppebladets redak-
tion. Heller ingen ønskede at være
repræsentant i FAS. Det kan skyldes,
at de forskellige i afd. 1 har taget deres
tørn dér. Under evt. var der lidt snak
om brændenælder og fliser.
Og dirigenten sluttede med at sige tak
for et særdeles hyggeligt møde i god ro
og orden.

AFEDLINGSMØDE I AFD.1
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Røgfri
På det ordinære Afdelingsmøde i afd.
XVI Voldbækhave, blev der taget ende-
lig beslutning angående rygepolitik i
fælleshuset.
Ved afstemningen herom blev resulta-
tet 33 for røgfrit fælleshus og 19 mod.
Vi er glade for resultatet, det er i tråd
med samfundets holdning til rygning
og erkendelse af, at rygning er sund-
hedsskadelig. Vi tror det bliver al-
mindeligt fremover i bofællesskaber at
holde fælleshusene røgfrie.

Venlig hilsen
Børge Larsen & Grethe Otiri

Voldbækhave

1 - Hans Broges Parken
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NY OMRÅDEPLAN FOR GELLERUP-TOVESHØJ
SKAL DER VÆRE BUTIKKER, SÆLGES LEJLIGHEDER ELLER…

Af Keld Albrechtsen
mdl. af foreningsbestyrelsen

Århus kommune har meddelt, at der
skal laves en ny områdeplan for Gel-
lerup-området (Toveshøj og Gellerup).
Efter foreningsbestyrelsens mening er
det en god ide, hvis der kan udarbej-
des en områdeplan, som samler en
række positive forslag til forbedringer i
området, så det kan udvikle sig som et
fredeligt, indbydende og levende kvar-
ter i tæt kontakt med den øvrige by.
Derfor fik en delegation fra forenings-
bestyrelsen efter ønske et møde d. 1.
september med rådmand Peter Thys-
sen og hans embedsmænd, hvor det
blev aftalt, hvordan dette arbejde kan
komme i gang. Dette skal selvfølgelig
ske i kontakt med de to afdelingsbe-
styrelser. Og alle interesserede er
meget velkomne til at fremkomme
med forslag og indlevere dem til med-
lemmerne af foreningsbestyrelsen eller
afdelingsbestyrelserne. Vi er nu helt i
starten af dette arbejde, og intet er
besluttet, og da det jo kan blive svært
arbejdskrævende, har vi i foreningsbe-
styrelsen nedsat et lille midlertidigt
udvalg (kaldet ad-hoc-udvalget), som
skal prøve at koordinere tingene. Det
består af Henning Woller, Herman
Nielsen og Keld Albrechtsen. Dermed
skulle vi også gerne sikre, at forenings-
bestyrelsen ikke forsømmer sine øvrige
opgaver!
Vi sagde til rådmand Thyssen, at det
allermest afgørende må være indsatsen

for at sikre, at den opvoksende genera-
tion i Gellerupområdet får uddannelse,
arbejde og et godt fritidsliv. Kun på
den måde kan man gennem en
målrettet indsats sikre, at vi i de kom-
mende år undgår problemer som f.eks.
slagsmål, sammenstød med politiet
o.lign., som der desværre har været
tilfælde af i år. Rådmanden var enig i,
at dette er et meget vigtigt spørgsmål,
og derfor håber vi, at der sammen med
kommunen kan udarbejdes gode initi-
ativer. Da kommunens kasse jo er luk-
ket, så må vi anmode regeringen om at
yde støtte til gennemførelsen af den
nødvendige indsats.
Regeringen har ønsket, at vi skal
undersøge mulighederne for at
udstykke og sælge lejligheder i områ-
det. Men det vil efter foreningsbesty-
relsens opfattelse ikke gavne udviklin-
gen, men derimod kun skabe nye van-
skelige problemer. Derfor har vi aftalt
med rådmanden, at boligforeningen
udarbejder en nøjere analyse af dette
forslag og dets konsekvenser. Det er vi
i gang med. Vi vil også undersøge
andre muligheder. F.eks. kan der
måske være brug for et opdele nogle af
de store lejligheder eller tage nogle lej-
ligheder ud til butiks- og håndværks-
formål. I den forbindelse har vi sagt til
kommunen, at det vil være meget
uheldigt, hvis en plan om at udvide
Bazar Vest kommer til at blokere for

indretning af butiksarealer i Gellerup-
området. Hvis Bazar Vest får godkendt
udvidelsen, så vil det nemlig opsluge
hele det resterende tilladte butiksareal
i området. Der er nemlig i kommune-
planen loft over butiksarealet. Derfor
har vi gjort indsigelse mod udvidelsen
af Bazar Vest og sagt, at der ikke bør
træffes beslutninger, som kan hindre
gennemførelsen af forslag til den ny
områdeplan.
Områdeplanen skal også ses i sam-
menhæng med udviklingen i naboom-
råderne, altså de ældste afdelinger i
boligforeningen samt Holmstrup
Mark. Her skal der overvejes initiativer,
som kan hindre, at der opstår ny kon-
centration af sociale problemer. I nogle
afdelinger indebærer dette også, at der
skal gennemføres betydelige renove-
ringer. Alle disse ting må ses i sam-
menhæng, så vi ikke risikerer at flytte
rundt på problemer i stedet for at løse
dem. Vi vil løbende orientere afde-
lingsbestyrelserne og beboerne, når
der er nyt i dette arbejde – og som
nævnt opfordrer vi alle i området til at
fremkomme med gode idéer.

Kig også ind på

www.bbbo.dk

FORENINGENt

t
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3 - Skovgårdsparken

HØJHUS, VASKEHAL, LÅSE OG KØKKENER BLANDT EMNERNE

af Hanne Løvig

Torsdag d. 7. september fandt det årli-
ge afdelingsmøde i afd. 3 sted. Det
foregik i Skovgårdsparkens Selskabslo-
kaler. Omkring 50 mennesker var
mødt frem denne aften.
Keld Albrechtsen valgtes til dirigent,
og han kunne konstatere at mødet var
rettidigt og lovligt indkaldt.
Afdelingsbestyrelsen aflagde mundtlig
beretning og startede med at sige at
der ikke var sket så forfærdelig meget
siden sidst. Der har været 3 fester:
pensionistfest, julefest og fastelavns-
fest. Alle vellykkede. Varmemester
Kent Hansen har i en periode været
udlånt til Hasselager. Jan O. Petersen,
som er gårdmand, har været på kursus
nogle måneder. Der har i stedet været
en medhjælp. Der er kommet nyt beta-
lingssystem i vaskeriet, som fungerer
godt. Afdelingsbestyrelsen har været
noget ‘underbemandet’, da to med-
lemmer er gået ud af bestyrelsen, og
formanden har været syg i en lang
periode. Hun er nu heldigvis i god
bedring.
Afdelingsbestyrelsen erkender, at den-
ne skal være bedre til at informere om,
at der faktisk ikke er noget at informe-
re om. Beretning godkendt.

Foreningsbestyrelsens beret-
ning ved Keld Albrechtsen.
Der er et overskud i afd. 3 på 6008.000,
som er henlagt til betonrenovering.
Der er huslejestigning på 0.69% og
fald i antennebidrag kr. 1.60,- om
måneden.
Sagen om renovering af højhuset har
været lidt af en varm kartoffel. Højhu-
set er i en meget dårlig forfatning, og
der er ligesom tre mulige modeller:
Den billige udgave, som vil koste om-
kring 45 mil., den noget dyrere (og
selvfølgelig også bedre) til ca. 80 mil.
Eller simpelthen at jævne det med
jorden og bygge op igen. Men her bli-
ver 120 mennesker altså hjemløse og
skal genhuses i meget lang tid.

Der var tre indkomne forslag
Det ene handlede om vaskehallen,
hvor der bliver vasket lidt rigelig man-
ge biler på den lidt lyssky måde. Og
vand er jo ved at være ret dyrt, da der
ikke er uanede mængder rent vand til
rådighed. Det vil blive besværligt og
dyrt at lave nyt betalingssystem og
anden adgang til vaskehallen. Forsla-
get blev forkastet.
Det andet forslag var udskiftning af
låse til det mere sikre system. Kent
Hansen kunne fortælle, at det efter-
hånden var få, der manglede at blive
skiftet til det nye system. Derfor er det
hverken særlig dyrt eller særlig bes-
værligt at skifte de sidste. Forslaget
blev vedtaget.
Det tredje forslag var ang. finansiering
af individuelle køkkenmoderniseringer.
Som et tilbud kan man låne op til kr.
50.000 af boligforeningen på et 10-års
lån. Det vil være en udgift på ca. kr.

450 om måneden. Det er den enkeltes
eget valg, og ved fraflytning overgår
lånet til ny lejer (som jo også frit kan
vælge til og fra et lejemål på de betin-
gelser ). Forslaget vedtaget.
Afdelingsbestyrelsen blev valgt.
Under evt. var der lidt snak om due-
og mågeproblemer. Disse fugle har det
med at vække beboere kl. 5 om mor-
genen med fuglelarm. Men fugle er jo
som bekendt frie og meget svære at
styre, så det endte lidt ud i sjov og hyg-
gesnak.

Til sidst takkede Keld Albrechtsen for
et godt møde.

AFDELINGSMØDE I AFD. 3
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DET BLEV EN LANG; MEN HYGGELIG AFTEN

af Lise Vendelbo

foto: Hans Grundsøe

Ordinært afdelingsmøde onsdag den 3
september 2006 mødedeltagelsen er
rigtig god både fra boligforenings- og
afdelingsside, vi var ialt 34 delagende,
hvoraf de 4 var fra boligforeningen og
varmemesteren, mødeleder er Bo
Sigismund. 
Mødet indledes med en gennemgang
af dagsordnen, som er varslet korrekt,
derefter fremlagde Lise Vendelbo
beretning fra året der gik, det var en
lang beretning, men der er jo også sket
en masse i det forgangene år. Derefter
blev der kort orienteret om en grunde-
jerforening, der er megen debat om
fremlæggelsen, da der er sket meget
siden sidst her i afdelingen.

Efter en kort pause, for at folk kunne
komme ud og ryge og på wc fortsatte
vi mødet med punkterne; der er nok at
tage fat på.
Henning Woller fra boligforeningen
fremlagde forholdene omkring bolig-
forening planer med at bygge nye
ældreboliger ude i Tranbjerg. Efter
Hennings orientering var turen kom-
met til vores budget, det ser  lidt skidt

ud, da der er tilkommet nogle udgifter
der ikke var taget højde for. Derfor er
der varslet en husleje stigning på
5,44%, efter megen
debat blev budgettet
vedtaget med meget
stor enighed om, at det
er en voldsom stig-
ning.

Så er vi nået til punkt
5, orientering om for-
dele og ulemper ved
eventuelt ophævelse af
55+ klausulen. Man
mente ikke, at det ville
give nogle konsekven-

ser, og man har da også taget unge
mennesker ind i afdelingen.
Stemningen er god, og vi er næsten
halvvejs i aftenens program; der er sta-
dig megen debatlyst trods klokken er
ved at være lidt over 21. Der er rejst
forslag om at udvide afdelingsbestyrel-
sen fra 3 til 5 medlemmer. Forslaget
blev vedtaget med et overvældende
flertal. Så er vi kommet til et forslag,
om at holde 1 hund i afdelingen, for-
slagsstilleren er meget humoristisk,
forslaget blev sendt til urafstemning.
Der var så efterfølgende et forslag om
at holde 2 katte, det blev ligeledes
sendt til urafstemning.

Så er vi nået til aftenens næstsidste
punkt, valg til vores bestyrelse der skal
jo væges 5 medlemmer til bestyrelsen,
det blev vi jo enige om da vi stemte,
om der skulle vælges 3 eller 5 med-
lemmer, så da der kun var 5 der stilede
op, ja så blev det jo ikke særlig svært,
alle 5 kom ind.
Aften sluttede af med at der var sand-
wich, øl/sodavand og kaffe og te til
alle, men der var det efterhånden også
ved at være ret sent, men alligevel var
der mange, der blev og fik lidt socialt
hygge og samvær, så generelt set, var
det en rigtig hyggelig aften.

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 23
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2 - Søvangen

Boligforening den ene, med begrun-
delsen, at den kriminelle unge var
vendt hjem til familien i Gelleruppar-
ken. De 2 øvrige er blevet anket til
Landsretten, »og vi forventer at vinde
der«. Straks anderledes forholder det
sig, når lovgiverne forgriber sig på de
lovlydige, I den kommende Finanslov
er der fra Christiansborgpolitikernes
side lagt op til, at den almene boligs-
ektor til Staten skal aflevere kr.
3.400.0000.000 (3,4 milliarder), som
den lovpligtigt har indbetalt til Lands-
byggefonden. Formålet hermed er, at
politikerne nu tager sig retten til at for-
valte boliglejernes penge til anderledes
nybyggeri, som f.eks plejeboliger. Sam-
let er de sat på Finansloven til den
»nette« sum af 11 milliarder kroner, og
følgen heraf vil blive, at Landsbygge-
fonden er tvunget til at optage dyre lån
for at financiere regeringens boligpoli-
tik. »Jeg kan ikke kraftigt nok opfordre
jer til at diskutere den problematik
indbyrdes og tage stilling til den. Det
er jeres penge, det drejer sig om«, sag-
de Jesper Pedersen.
Den efterfølgende debat fra salen var
mere end »varm«. Hartvig Vendelboe
mente, at hvis Boligforeningernes
Landsbyggefond ville acceptere det,
var de for passive. Han opfordrede
direkte til civil ulydighed over for
Regeringen. Hertil svarede Jesper
Pedersen, at 60% kan trækkes tilbage
fra Landsbyggefonden, og at det som
sådan ikke er Landsbyggefonden, der
er problemet. »Problemet er det grote-
ske vi skal låne pengene for at Staten
kan få dem«. Flere vredesudbrud fra
salen om dette punkt, afsluttede for-
mandens beretning. 

Lån årsag til huslejestigning på
2,16%
Regnskabet som blev forelagt af Gret-
he Dam fra boligadministrationen viste
trods en nedgang i administrationsud-
gifter, en fastlås beløbsramme til dis-
positionsfonden (kroner 300.000), ned-
sættelse af beløb til henlæggelser og
bortfald af mindre udgiftsposteringer
fra tidligere år en huslejestigning på
2,16%, svarende til kr. 11,24 pr kva-
dratmeter/år. Den forholdsvise høje
stigning skyldes prisstigninger og
optagelse af nye lån. Der er således
prisstigninger på renholdelse og plan-
lagte renoveringer af badeværelser og

køkkener. De efterfølgende spørgsmål
koncentrerede sig da også om de oply-
ste beløb på kontiene dispositionsfon-
den og Landsbyggefonden. I forlæn-
gelse af Grethe Dams redegørelse blev
beboerne præsenteret for deres nye
inspektør Carsten Falk til besvarelse af
nogle af de rejste spørgsmål, f.eks.
100% financiering af nye køkkener.
»Som situationen er i dag er det muligt
at låne det fulde beløb af afdelingen
med afdrag over 10 år via huslejen og
med forrentning på 5%. Der er frit valg
om køkkenleverance«. En forespørgsel
fra salen, om udgiften kunne komme
ind under vedligeholdelseskontoen,
blev blankt afvist. Det samme blev et
rejst forslag om beløbsramme på vedli-
geholdelseskontoen med evt. husleje-
nedsættelse ved overskridelse af
beløbsrammen. Sidstnævnte var Fore-
ningsbestyrelsen bekendt med som et
forslag fra andre afdelinger. Men det
supplerende forslag om at omdanne
overskydende beløb på vedligeholdel-
seskontoen til huslejenedsættelse
skabte stor debat.

Nye ansigter i afdelingsbestyrelsen
Et af aftenens store overraskelser kom
under valget til den nye afdelingsbe-
styrelse. 4 afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer var på valg og med dem sup-
pleanterne. Ingen af suppleanterne
ønskede at forsøge igen, og af de
bestyrelsesmedlemmer, som var på
valg, ønskede Joop de Vries og Else
Høgh ikke genvalg. De resterende 2,
afdelingsformanden Georg Nielsen og
Birthe Wisen, modtog genvalg, og så til
resultatet: I alt meldte 8 sig på valgba-
nen. De var formanden Georg Nielsen,
bestyrelsesmedlem Birthe Wisen, Nils
Sanders (ny), Kenneth Frisk (ny), Die-
ter Pienowsky (ny), Carl Rasmussen
(ny), Kirsten Jacobsen og tidligere for-
mand Hartvig Vendelboe. Af disse blev
følgende valgt til bestyrelsen Birthe
Wisen, Nils Sanders, Kenneth Frisk og
Kirsten Jacobsen. Suppleanter blev
Hartvig Vendelboe og Dieter Pienow-
sky.
Suppleanten til Skræppebladet Birthe
Graff ønskede ikke at genopstille, og
Skræppebladet  har derved lidt et tab.
Til FAS valgtes på kraftige opfordringer
Hartvig Vendelboe. Han var eneste
kandidat og det var genvalg

Antennedebat
Under evt. – hvor man ikke kan
beslutte noget – var der optræk til nye
debatbølger. Det var den oplyste stig-
ning i antennebidraget pr. måned pr.
lejlighed pålydende kroner 5,50, der fik
folk op af stolene. Hartvig Vendelboe
anfægtede direkte antenneforeningens
formål, og fik applaus på sit forslag
om, at afdelingen skulle stå på retten
til at vælge fra over for det kæmpeud-
valg af TV- kanaler, og koncentrere sig
om 3-paksløsning frem for fuldpak-
løsning. Det fik en anden til at rejse
sig, og beklage, hvis hun skulle miste
TV3, for der var en serie hun fulgte
med i, og gerne ville fortsætte med at
følge med i – (sikkert i al uendelighed)
til allerhøjeste markedspris – Da det
heroveni blev oplyst fra administratio-
nens side, at det ville blive langt dyrere
med 3-paksordning frem for fuldpaks-
løsning var der almindelig summen
vedhæftet undrende kommentarer.
Aftenens beboermøde sluttede klok-
ken 23.15 med en tak til Georg Nielsen
fra Birthe Wisen, for den indsats han
har gjort som afdelingsformand.

To gode muligheder 
for fællesskab og -spisning

Husk, der er fællesspisning igen tirs-
dag d. 24. okt., med tilmelding onsdag
d. 18. okt mellem 17.30 og 18.30 og
ved søndagscaféen d. 22. okt. fra kl.
14.00 til 17.30, i beboerhuset.
Menuen d. 24. er forloren hare med
div. tilbehør, og til dessert gam-
meldaws budding med saftsauce og
kaffe
Vi glæder os til at se jer igen, både i
caféen og til spisningen. Biletterne til
maden koster fortsat kr. 30,- for voks-
ne og halv pris for børn under 12 år.
Husk hurtig tilmelding, det er de
første 30 pers. der får plads ved borde-
ne.

På gensyn Beboerhusudvalget.
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FLERE EMNER PÅ DAGSORDENEN

af Peter Kjellerup Hansen

På afdeling 2, Søvangens, beboermøde
blev kun én af de bestyrelsesmedlem-
mer, som var på valg, genvalgt.

Fredeligt beboermøde
Søvangens beboermøde i afdeling 3,
Skovgårdsparkens, selskabslokale den
5. september virkede ordinært fredeligt
fra starttidspunktet klokken 19. Afdel-
ingsbestyrelsen indledte efter velkomst
med at foreslå foreningsformand
Jesper Pedersen til dirigent, og uden
modkandidater kunne han fortsætte
og konstatere den rettidige indkaldel-
sesfrist var overholdt, og med efterføl-
gende gennemgang af dagsordenen
gik beboermødet i gang.

Beretning
Ordet blev givet til afdelingsformand
Georg Nielsen for afdelingens beret-
ning. Den var hverken lang eller
ophidsende. Georg Nielsen indtedte
med omtale af vaskeriet, at det var for
dårligt, at folk ikke kunne tage deres
vasketøj med sig efter endt vask, og
»kunne de ikke finde ud af det, måtte
der være noget galt«. »Vi må have nye
maskiner«, fortsatte Georg Nielsen, og
rigtigt, vaskemaskinerne fungerer ikke
optimalt. Så der vil være udsigt til nye
vaskemaskiner i løbet af næste år. I
forlængelse af kritikken af de folk, som
ikke tog deres vasketøj med sig, kom
Georg Nielsen ind på folks uvane med
at smide affald ude i området fulgt op
af en opfordring til folk om at tage
deres affald med sig og aflevere det i
nærmeste affaldscontainer.

Lån til forbedringer
»Der har længe været talt om, at lejlig-
hederne trænger til nye køkkener, og
at badeværelserne skal renoveres med
udskiftning af badekar til brusekabi-
ne«, fortsatte Georg Nielsen: »For nye
køkkener kan vi yde 75% til dækning
af udgiften – som tidligere – og de
resterende 25% som lån, der efterføl-
gende tilbagebetales via huslejen.
Angående badeværelserne havde vi i
januar besøg af fagfolk til at se på,

hvordan vi bedst kunne klare at
udskifte badekarrene med brusekabi-
ner økonomisk. Der var 3 muligheder,
hvor vi frafaldt den billigste, og samti-
dig måtte erkende, at den mulighed
bestyrelsen var enige om, ville medføre
en huslejestigning på 2%. Den mulig-
hed indebar, at badeværelsesloftet
skulle sænkes ca. 30  cm, og varmt-
vandsmålere opsættes individuelt.«
Georg Nielsen berørte også mulighed
for økonomisk hjælp fra Lands-
byggefonden til gennemgribende
renovering af blokkenes ydermure, så
fugtproblemerne blev bragt til ophør.
»Der er søgt om midler, og de to fra
afdelingen, som henvendte sig herom
var positive i deres tilbagemelding«.
Som afslutning på beretningen omtalte
Georg Nielsen også den beboerunder-
søgelse, som lige var afsluttet. Den
viste på tilbagemeldingen fra de ske-
maer, som var udsendt, at beboerne i
det store og hele er tilfredse med at bo
her.

Beboerhuset mangler hjælpere
I forlængelse af Georg Nielsens afde-
lingsberetning, tog Birthe Wisen fra af-
delingsbestyrelsen over og fortalte om
afdelingens beboerhus. Der er allerede
godt gang i udlejningen til aktiviteter,
og træværkstedet i kælderen er næsten
brugerklar. »Der mangler enkelte
småting, og Georg og Kaj vil være
behjælpelig med indkøb af materialer«.
»Men«, fortsatte Birthe Wisen, »vi
søger kraftigt om hjælp til etablering af
værksted for stenslibning og keramik.«
Dernæst omtalte Birthe Wisen projekt
»fællesspisning«, som er under forbe-
redelse til start den 27. september
2006. Det projekt skal efterfølgende
følges op én gang om måneden og til
rimelige priser. Omkring den allerede
igangværende »Søndagscafé« beklage-
de Birthe Wisen en alt for manglende
tilslutning. Måske kunne der  ændres
på det med emneforslag til beboerfore-
drag, evt, med lysbilledshow. Til slut
omtalte Birthe Wisen de snart aktuelle
julearrangementer. »I

november/december er der planlagt
julearrangementer for beboerne og
deres børn og børnebørn med indhold
i bl.a. at klippe og klistre juledekoratio-
ner. Her efterlyser vi ekstra frivillig
hjælp«.
Efter endt beretning var der spørgsmål
og debat fra salen. Der blev spurgt til
nyt om børnehaverne og om de på-
tænkte kurser i gymnastik og dans.
Svaret var: »Intet nyt«,  Per Jensen
foreslog 100% ordning uden lån
omkring etablering af nye køkkener,
»Som de har det i nogle af de andre
afdelinger«. Det ville afdelingsbestyrel-
sen ikke afvise. Derefter blev der livlig
debat omkring affaldssmidning og
ukrudt i området, inden beretningen
blev godkendt.

Nybyggeri og istandsættelser
Som formand for foreningsbestyrelsen
fremlagde aftenens dirigent Jesper Pe-
dersen årsberetningen for Brabrand
Boligforening. Han indledte med
omtale af de beboerundersøgelser, som
lige var afsluttet ude i Harlev og Has-
selager, og de viste et resultattal på 4 –
på en skala fra 0 til 5. Af nye byggepro-
jekter er man i fuld gang med ele-
mentbyggeri af en helt ny slags ude i
Tranbjerg – færdiglavede sektioner lige
til at sætte op med en udstrakt beboe-
rindflydelse på boligindretningen. Var
det ikke ny oplysning, så blev det klart
nyt ved det efterfølgende: 2 helt nye
inspektører er blevet ansat og udlej-
ningschefen er blevet admini-
strationschef. Hensigten hermed er at
give en bedre service til beboerne med
hurtigst mulig opgaveløsning, bl.a. for-
stået således at varmemesteren fremo-
ver nu direkte samarbejder med afde-
lingsbestyrelsen, hvor det tidligere
foregik via inspektøren.

Røveri af og fra beboerne
Til den i dagspressen kendte omtale af
udsmidningssager grundet røveriske
overfald i Gellerupparken og Toveshøj
fortalte Jesper Pedersen, at af de 3 i
boligretten rejste sager vandt Brabrand

VAGTSKIFTE I SØVANGEN

2 - Søvangen
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5 - Toveshøj

FÅ BEBOERE TIL AFDELINGSMØDE MED TUNGE SAGER

af Jens Skriver

arkivfoto: Sebastian Adorján Dyhr

Kun en 20-25 beboere samt gæster
havde fundet vej til det ordinære bud-
getmøde på Toveshøj.

Egen beboerrådgivning
Formanden Susanne Petersen forklare-
de, at den gode sommer havde afdæk-
ket mange problemer som f.eks. ube-
høvlet knallertkørsel. Området var
præget af stigende uro og kriminalitet,
hvilket hun havde fået bekræftet af
Lars Bro fra Nærpolitiet. Problemerne
er blevet så store, at der måtte gøres
noget. Derfor starter Toveshøj sin egen
beboerrådgivning fra årsskiftet. Der er
tale om en stilling på 20 timer om
ugen, der skal anvendes til træffetid,
arbejde i marken og kontakt med sam-
arbejdspartnere. I samarbejde med
administrationen skulle der gøres et
målrettet forsøg på at komme proble-
merne til livs. »Udviklingen kan ikke
fortsætte«, sagde Susanne. »Beboer-
rådgivningen skal opgradere det dagli-
ge arbejde i afdelingen, lave forebyg-
gende arbejde og medvirke til kortlæg-
ning af svært tilgængelige forhold.«

Øvrige beretninger
Endvidere udtrykte Susanne tilfreds-
hed med den nye varmemester.
Fliser er blevet omlagt.
Arrangementerne, som Inga Bech og
Jørn Frandsen står for, har været en
stor succes.
Der søges penge til renovering fra
ghettopuljen.
Beboerhuset Tousgårdsladen er i fare
for at blive ramt af kommunens spare-
kniv og ophøre med at være kommu-
nalt beboerhus. Susanne lod forstå, at
hendes politiske bagland, Venstre, gik
ind for, at det blev bevaret.
Hun langede ud mod »Ren ghetto«-
dagen. Den var præget af hastværkets
lastværk og havde været en fiasko, da
der stadig smides meget affald.
Kulturdagen 16. september fik en an-
befaling, og Eidfesten ville få al mulig
hjælp.
Endelig nævnte Susanne, at hun ved et
tasketyveri havde fået stjålet sin
bærbare computer og to mobiltelefo-
ner. Hun træffes nu på nummer
60199504.

Hun sluttede af med at takke for godt
samarbejde i bestyrelsen.
Mødets dirigent Jesper Pedersen aflag-
de beretning fra foreningsbestyrelsen.
En kort diskussion af foreningsbesty-
relsens arbejde mundede ud i en op-
fordring til at forsøge at påvirke Dansk
Folkeparti, så det reelt ydede støtte
pensionisterne.

Budgettet
Søren Løkkegaard forelagde budgettet,
der indebar en huslejestigning på,
3,78% p.a. Han understregede, der lå
et meget grundigt forarbejde bag, og
budgettet blev godkendt med meget
stort flertal.
Bendt Hansen blev foreslået og valgt
som suppleant til afdelingsbestyrelsen.
Under eventuelt var der et spørgsmål
om energimåling, inden Susanne Pe-
tersen og dirigenten takkede af for et
godt møde.
Hele mødet varede fem kvarter, hvor-
efter der blev serveret fint smørrebrød.

TOVESHØJ RUSTER SIG MOD SOCIALE PROBLEMER
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BEBOERMØDET I GELLERUPPARKEN BLEV SUSPENDERET OVEN PÅ EN LANGVARIG DEBAT OG EN
RODET AFSTEMNING OM B-ORDNINGEN. MØDET FORTSÆTTER ONSDAG DEN 1. NOVEMBER

af Helle Hansen

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
indkalder til nyt beboermøde onsdag
den 1. november i forlængelse af det
ordinære beboermøde onsdag den 7.
september, som blev suspenderet u-
middelbart efter behandlingen af
punkt 5.a på dagsordnen. På det kom-
mende beboermøde vil mødet blive
genoptaget fra dagsordenspunktet 5. b,
umiddelbart efter at mødets deltagere
har valgt en dirigent.

Møde afbrudt på grund af pro-
tester
Beboermødet onsdag den 7. september
blev suspenderet, fordi mødets dirigent
ikke var i stand til at få genoprettet ro i
salen, efter at afstemningsresultatet i
forbindelse med punkt 5. a blev offent-
liggjort.
Dirigenten valgte derfor at nedlægge
sit hverv, og da ingen andre i salen var
villige til at påtage sig at lede mødet,
valgte afdelingsbestyrelsen at suspen-
dere mødet. 
Uroen i salen opstod i forbindelse med
afstemningen om, hvorvidt Gellerup-
parkens vedligeholdelsesregler fremo-
ver skal følge b-ordningen frem for a-
ordningen. Efter en uddybende frem-
læggelse af forslaget med en lang
debat og mange spørgsmål blev afde-
lingsbestyrelsens forslag, om at
Gellerupparken pr. 1. januar overgår til
b-ordningen, sat til afstemning.

I første omgang forsøgte dirigenten at
gennemføre afstemningen ved hånds-
oprækning, men da det ikke lod sig
gøre at tælle stemmerne på korrekt vis,
valgte dirigenten, at der skulle stem-
mes om. 
Det blev fra salen bedt om, at det blev
gjort via en skriftlig afstemning. 
Resultatet af den skriftlige afstemning
lød: 76 stemmer for forslaget og 59
imod og fire ugyldige stemmer. Efter
offentliggørelse af afstemningen gav
flere beboere højlydt udtryk for, at de
var utilfredse med resultatet. 
Dirigenten fastslog, at den skriftlige
afstemning var gennemført i henhold
til vedtægterne, og der ville ikke blev
tale om en ny afstemning. Forslaget
var vedtaget.
Dette ville nogle af mødedeltagerne
ikke acceptere, og disse lod sig ikke
tale til ro. Derfor valgte dirigenten at
trække sig. Og herefter blev mødet
suspenderet.

Brug for aktive beboere
På beboermødet den 1. november gen-
optages mødet fra dagsordenspunktet
5. b, der sammen med punkt 5. c
handler om installeringen af dørtelefo-
ner i afdelingen. Derefter følger punkt
5. d, der er et forslag fra afdelingsbe-
styrelsen, om at ansvaret for lokalefor-
delingen og den daglige administrati-
on af beboerhuset Yggdrasil tilbagegår
til afdelingsbestyrelsen – som så i sam-

arbejde med naboskaberne og beboer-
husets brugerråd skal sikre, at Yggdra-
sil kan bruges af alle afdelingens bebo-
ere.

Valg til bestyrelsen
Sidste punkter på dagsordnen er valg.
Og her skal der vælges hele 10 med-
lemmer til afdelingsbestyrelsen, fordi
tre af de afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer, der blev valgt sidste år, i årets løb
er flyttet fra afdelingen.
I den nuværende afdelingsbestyrelse
har seks medlemmer meddelt, at de er
villige til at genvalg. Det betyder, at der
er brug for mindst fire nye kandidater
til afdelingsbestyrelsen. Og derudover
håber afdelingsbestyrelsen også, at der
bliver valgt nogle suppleanter.
Endelig er der også valg af en skribent
til Skræppebladets redaktion. Gelle-
rupparken har i alt tre repræsentanter i
Skræppebladets redaktion. De er valgt
for to år ad gangen. I år er det Sebasti-
an Dyhr, der er beboerbladets redaktør,
der er på valg ved Gellerupparkens
beboermøde. Sebastian er fraflyttet
afdelingen, men han er villig til at
fortsætte som afdelingens skribent –
og bladets redaktør. Gellerupparkens
øvrige medlemmer af Skræppebladets
redaktion er Bo Sigismund, Helle Han-
sen og Mohammed Hawa.

EN OMMER I GELLERUP

4 - Gellerupparken

Der indkaldes til beboermøde del 2 for Gellerupparken

Onsdag den 1. november kl. 19.00
i Skovgårdsparkens Selskablokale

Dagsorden husstandsomdeles ugen forinden mødet.



6 - Holmstrup

RYGNING, TRAFIKSIKKERHED OG BESKÆRING AF TRÆER BLANDT EMNERNE PÅ BEBOERMØDET

af Peter Kjellerup Hansen

Tirsdag den 12. september 2006 klok-
ken 16 samledes 34 beboere i afdeling
16 Voldbækhaves store fællesstue til
det årlige beboermøde.

Renovering og ventilation
Efter velkomst ved afdelingsformand
Søren Erichsen, valgtes Bo Sigismund
til dirigent uden modkandidater. Han
konstaterede mødets rettidige indkald-
else, og gennemgik  dagsordenen, med
4 forslag fra beboerne, hvoraf de to var
samhørende. Derefter gav han ordet til
afdelingsformand Søren Erichsen til
beretning om afdelingens forhold i det
forløbne år. Søren Erichsen  omtalte, at
der havde været afholdt 6 møder, hvor
man havde drøftet indførelse af et
andet betalingssystem til brug af
vaskemaskinerne med huslejestigning
til følge, og som derfor var blevet
afvist. Man havde også diskuteret et
dørlukningssystem i afdeling B, reno-
vering af den udendørs stensætning,
og forbedring af ventilationen i gæste-
værelset og i fællesrummet, hvor der
jævnligt var problemer med udluftnin-
gen. Et forslag om køb af en græss-
låmaskine var blevet afløst af forslaget
om at bevare græsarealet som ren
»natureng«. Projekter i planlægning
var tætning af taget over fællesrum-
met, mere lysgivende stuedøre på 1.
sal, nyt gulv og fældning af nogle store
bjælketræer.

Ingen huslejestigning
Søren Erichsen fortsatte sin beretning
med generelle betragtninger og i sær-
deleshed et tilbagevendende: Totalt
rygeforbud eller rygeforbud i enkelte
områder. Det er et åbenbart problem,
da det  i nærværende møde er 3. gang,
det er på banen. Blandt øvrige blev det
oplyst, at lejeledigheden pt er sat lig 0.
Det samme kan sættes på huslejestig-
ninger. »Så har vi haft en vellykket
udflugt til Samsø, og aktivitetsdagene
har fungeret hver torsdag, for at give
miljøet et løft«, sluttede Søren Erichs-

en sin beretning, der enstemmigt blev
godkendt. Efter formandens beretning
gav Henning Woller som repræsentant
for Foreningsbestyrelsen foreningens
beretning, og redegjorde for en gen-
nemført beboertilfredshedsunder-
søgelse med et flot resultat. En ander-
ledes og forbedret service rettet mod
beboerne udmøntet som gårdmænd
og varmemestre i fremtidig virke som
kontaktpersoner blev uddybet med
præsentation af afdelingens nye
inspektør, Carsten Falk. Derefter rede-
gjorde Henning Woller for en udar-
bejdelse af en ny og bedre vejleding
ved indflytning, nye boliger i Tranbjerg
– 65 boliger – administrative organisa-
toriske ændringer i boligforeningen, og
afsluttede med omtale af de 3 udsæt-
telsessager i Gellerup-Parken, hvoraf
Boligforeningen havde vundet den
ene, og endelig Regeringens økonomi-
ske indgreb i Landsbyggefondens
beboeropsparede midler. »Det har ikke
rigtig vakt gehør i medierne«, sluttede
Henning Woller.

At ryge eller ryge ud
Årsregnsskabet med budgettet blev
fremlagt af Jytte Poulsen, som under
gennemgangen kunne oplyse, at bi-
draget til antenneforeningen i kom-
mende år ville stige til kroner 7,85 pr.
lejlighed pr. måned, at der ville blive
en lille stigning i de variable udgifter
med resultat i en mindre stigning til
samlede henlæggelser – omskrevet:
»variable udgifter = løbende udgifter«
– Det rejste straks spørgsmål fra salen.
Børge Larsen spurgte, om ikke det var
muligt, at reducere udgiften til vedlige-
holdelse, hvis man selv foretog det, der
skulle gøres. Svaret var, at det kunne
ikke lade sig gøre at blande frivilligt
arbejde med lønnet arbejde. Såvel
regnskabet som budgettet blev efter-
følgende godkendt. Halvdelen af efter-
følgende 4 forslag omhandlede ryge-
problematikken. I første forslag, som
var indsendt af Grethe Otiri, indgik

totalt rygeforbud i fælleshuset alle
dage, undtaget ved udlejning, og da
kun i udlejningsperioden. Gæsteværel-
se og køkken skulle forblive røgfri også
ved udlejning. I andet forslag, der var
indsendt af Bente Poulsen, lød forsla-
get »hensyntagende rygning« uden
totalt rygeforbud iflg tidligere beslut-
ning. Da de forslag kom til debat, viste
det sig, at kun 4 beboere var rygere, og
Bente Poulsen fulgte sit forslag op med
hyppigere udluftning. Ole Christensen
anførte, at der var højt til loftet i fæl-
leshuset, hvilket begrænsede røgen i
rummet. En tredje anførte problemer
med bronchitis, astma m.v. Debatten
mundede ud i skriftlig afstemning – da
gik jeg ud udenfor med ild i min pibe –
og afstemningsresultatet blev en klar
sejr til Grethe Otiri med 33 stemmer.

Trafik kontra træer
De næste to forslag drejede sig om tra-
fiksikkerheden og beskæring af træer-
ne. I det første af de forslag indsendt af
Knud Jespersen ønskede forslagsstille-
ren dels at omlægge nogle af fliserne
på gangstien dels at fjerne et af træer-
ne og noget af tjørnebusken ud mod
vejen af hensyn til udsyn og medføl-
gende trafiksikkerhed. I forlængelse
heraf lød et andet forslag  fra salen om
evt. bedre skiltning. Forslagene blev
vedtaget. Det sidste af de rejste forslag
indsendt af Børge Larsen omhandlede
beskæring til fældning af træer i sko-
vbrynet ved bebyggelsens gavl. Forsla-
get blev begrundet med, at omtalte
træs grene rækker langt ind over taget
på bebyggelsen med fare for skade på
tagbelægningen. »Bedst ville det være
helt at fjerne det pågældende træ, hvis
ikke man mener, at en kraftig
beskæring vil være tilstrækkelig«,
anfører Børge Larsen. Til dette svarede
Erik Egebak, at træet er beskyttet, idet
Kommunen v/Naturforvaltningen har
påtaleret i en sådan sag. Det skabte en
livlig debat, som alligevel mundede ud
i at forslaget blev vedtaget.

ET SPØRGSMÅL OM RYGNING
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16 - Voldbækhave

DET ORDINÆRE BUDGETMØDE I HOLMSTRUP PRÆGET AF REGERINGENS ASOCIALE POLITIK

af Jens Skriver

Foruden gæster fra boligforeningen
havde kun omkring 25 beboer lagt vej
forbi beboermødet. Afdelingsbestyrel-
sen havde i forvejen fået omdelt en fyl-
dig skriftlig beretning, så der var god
mulighed for at orientere sig om, hvad
skulle foregå på mødet, og den fores-
låede huslejestigning var »kun« på
2,89% p.a. Derfor følte en del det
måske ikke tvingende nødvendigt at
møde op. 
Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen ind-
ledte imidlertid med at sige, at han
håbede grunden til, vi var så få, var
fordi folk engagerede sig i det, der i
disse tider er meget væsentligt. Netop
samme dag havde der været demon-
stration mod kommunens sparekata-
log på Rådhuspladsen, hvor mindst
15.000 mennesker havde været til ste-
de. »Det er glædeligt, de vil sige til
politikerne, at det er nok«, sagde Edvin
og fortsatte, »Byrødderne må lytte til
befolkningen. Folk vil ikke afskaffe
velfærden. Nedskæringerne kommer
til at mærkes mange steder. Ikke
mindst det almene byggeri er i søgely-
set«. 
Derefter blev Keld Albrechtsen valg til
dirigent, og Hans Martin Gaardhus til
officiel referent.

Beretningen
I den mundtlige beretning fremhæve-
de Edvin Juhl nogle af punkterne i den
skriftlige beretning. På grund af den
lange sommerferie var der ikke sket så
meget siden sidste beboermøde. Pro-
blemet med varmemålere blev nu
behandlet mere fleksibelt, da der er
kommet ny driftschef. Nogle er sendt

til tekniske undersøgelser, men fejlene
kan ikke findes. Der skal indhentes
yderligere oplysninger fra tilsvarende
byggerier. Muligvis skyldes problemer-
ne fordelingen af vandet.
Problemet med afkøling af fjernvarme-
vandet blev også nævnt.
Midlerne på reguleringskontoen havde
været frosset fast, men var nu atter ble-
vet frigivet. Pr. 1/1 2006 drejede det sig
om 2 millioner kroner. Derfor var der
blevet anlagt pergula og sået græs ved
selskabslokalet. Der er planet om at
omlægge afdelingens tegninger til
elektronik og opføre en bygning til
opbevaring af traktorbenzin ved siden
af bilvaskepladsen.
Beboerrådgivningen var det mest kon-
troversielle punkt i beretningen.
Holmstrup har i gennem flere år købt
ydelser ved den beboerordning, der
har været i mange år. Beboerne i
Holmstrup bruger den meget. Derfor
blev foreslået, at Holmstrups bidrag
blev sat op til kr. 100.000 kr. i 2007.
Edvin udtrykt bitterhed mod socialud-
valgets tidligere formand, Susanne
Petersen, og afdelingsbestyrelsen på
Toveshøj, der har oprettet en separat
beboerrådgivning for Toveshøj.
Niels Jensen supplerede med at oplyse,
at der snart kommer  en mand-
skabsvogn til Genbrugspladsen.

Budget 2007 
Det var også Edvin Juhl, der forelagde
budgettet. Det viste en langt mindre
stigning end den chokerende stigning
sidste år. Den mindre stigning skyldtes
især, at en regnefejl i beregningen af
ejendomsskatterne var blevet rettet, at

renovationsudgifterne var faldet væ-
sentligt som følge af, at Genbrugsplad-
sen fungerer meget godt, administrati-
onsbidraget er blevet frosset fast, og
afdelingens opsparing i boligforening-
ens formuefællesskab har givet højere
renteindtægter.
Som svar på spørgsmål blev det oplyst,
at der ikke skulle svares moms af gård-
mandsarbejdet, ligesom der var
spørgsmål om nedtrapningen af husle-
jesikringen og renterne på lånene til
kreditforeningen.
Derefter blev budgettet godkendt
enstemmigt og med applaus.

Debat
Lysten til diskussion kom først frem
under punktet eventuelt.
Lars Eg oplyste, at bus linje 74 skal
nedlægges som følge af de kommunale
besparelser. Debatten drejede sig i
øvrigt især om opbevaring af trykflask-
er og brandbare væsker samt om
opbevaring af cykler og knallerter, om
overvågning til bekæmpelse af hær-
værk og tyveri og om mulighederne for
at klage over naboer uden risiko for
repressalier.
Mødet sluttede med, at Keld Albrecht-
sen på opfordring kort redegjorde for
regeringens inddragelse af midlerne i
Landsbyggefonden. Den har taget 8
milliarder kr. og vil tage yderligere 7
milliarder kr. i 2007. Landsbyfonden
har ikke pengene og må ud at låne, så
den vil have underskud indtil 2025.
Hvad, der yderligere vil ske, vides ikke.

BEBOERMØDE MED LANDSPOLITISKE OVERTONER

16 - Voldbækhave

Valg
Som afslutning på mødet blev der
afholdt nogle hurtige valg. Ole Chri-
stensen ønskede ikke genvalg til afde-
lingsbestyrelsen og blev erstattet af

Erik Lauritsen. Else Stoltenberg og
Inger Bering blev valgt som henholds-
vis 1. og 2. suppleant. Der var ingen
kandidater til Skræppebladet og FAS,

og under »evt,« var der ikke en, som
ønskede ordet. 
Klokken 17.30 takkede formanden
mødet af.



SAMMENHOLD OG GODT KAMMERATSKAB

af Hanne Løvig

foto: Hans Grundsøe

Mandag d. 11. september blev der
afholdt ordinært afdelingsmøde i afd.
17. Omkring 20 mennesker var mødt
op, hvilket jo er ret flot af en så lille
afd. med kun 21 boliger. Mødet blev
afviklet i afd. 8’s pæne selskabslokaler.
Bent Mikkelsen blev valgt som diri-
gent. Det er næsten blevet en tradition,
og Bent Mikkelsen sagde, at han altid
glædede sig til begivenheden og synes,
det er en hyggelig tjans.
Afdelingsbestyrelsen aflagde beretning
og kunne fortælle, at der er kommet ny
inspektør i afd.17. Det ser ud til at vir-
ke godt og fornuftigt. Man er i afdelin-
gen klar over, at der skal gå lidt tid
med at sætte sig ind i tingene. Der har
været udflugtstur til Jesperhus, som på
alle måder har været en succes. Et par
og tredive mennesker var på tur i
smukt dansk sommervejr.
De nye postkasser til kr. 30.000 duer
ikke. De er utætte, og posten bliver
våd. Snarest reklamation til leverandør.
Da det ikke er tilladt at grille på alta-
nerne, har der et par år været planer
om en grillplads. Men dette har der
desværre ikke været budget til. Sne-
rydningen er alt for dyr (kr. 47.000) for

et år. Der er planer om at finde en
anden leverandør. Der er lidt for meget
rod og uorden i diverse cykelskure og
kælderrum. Det skal der ryddes op i.
Der vil i en periode på 12 mdr. være
gratis vaskeri, da det er både dyrt og
besværligt at skifte betalingssystem fra
det gamle Dan-mønt system. Beret-
ning godkendt.

Herefter foreningsbestyrelsens beret-
ning ved Henning Woller.

Der er varslet huslejestigning i afd. 17
på 3,35%. Der er et underskud på kr.
40.709. »Jo mindre en afdeling er, jo
mere sårbar er den,« sagde regnskab-
schef Grethe Dam til afdelingsmødet.
Men en lille afdeling har nok også tit
sine styrker i sammenhold og godt
kammeratskab. Den fornemmelse fik
man i hvert fald denne aften i afd. 17.
Der var ingen indkomne forslag i år.
Bestyrelsen blev valgt. Ingen ønskede
at blive medlem af Skræppebladet;
men der valgtes en repræsentant til
FAS.
Under evt. var der lidt snak om en evt.
pavillion og et ekstra bænkesæt.
Til sidst takkede Bent Mikkelsen for et
utrolig godt og veldisciplineret møde.

AFDELINGSMØDE I AFD. 17
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HYGGE OG GODE SNAKKE

tekst & foto: Bo Sigismund

Alle holder beboermøder. Man skulle
tro, at de små afdelinger i Borum og
Lyngby havde størst mødeprocent. I
Borumtoften – afdeling 14 – var der
mødt 4 af 6 lejligheder og i Lyngby,
afdeling 18, 3 af 4. Men her var der en
gyldig undskyldning, beboeren i den
sidste lejlighed er nemlig ikke flyttet
ind endnu. Så rekorden tilhører Vold-

bækhave med 26 ud af 28 boliger
repræsenteret.
Begge afdelinger har små fællesrum,
og der bliver fyldt godt op, når inspek-
tør, varmemester, beboersekretær, Bent
Mortensen fra administrationen, Her-
man Nielsen fra foreningsbestyrelsen
samt Skræppebladets udsendte deltag-
er. Der er kaffe og kager i Lyngby om
eftermiddagen og afdelingens to børn
er også med. Mødet er uformelt, og
man taler sammen om livet og de
aktuelle behov. Der er mest tale om
praktiske ting – en hæk, et skur, tag-
render og træer. Kun 20-års budgettet,
henlæggelser og tilstandvurderingen
kom der lidt mere ud af. Der er også

længe til 2026! Beboerne ønskede lidt
mere hjælp fra driften til praktiske ting.
I Lyngby er der ingen bestyrelse, og
Morten blev genvalgt til kontakperson
ved fredsvalg.
I Borum er der lidt større forhold, så
her har man en dirigent og der blev
forelagt beretning af Kim. Der var ros
til det nye personale, men utilkfreds-

hed med dyr service på havemaskinen.
Der er opstået et rigtig godt forhold til
grundejerforeningen og dermed kon-
takt til det øvrige Borum. Budgettet
rummede kun en behersket huslejes-
tigning og gav ikke anledning til
bemærkninger.
Der var indsendt to forslag, som efter
en kort debat blev trukket tilbage af
forslagsstilleren. I Borum har man en
afdelingsbestyrelse, men det var ikke
muligt at få den fuldtallig. Så Kim
Mørch og Birthe Vessø klarer det nød-
vendige.
Hvis mødet var kort, var der til
gengæld fin lejlighed til at have en
hyggelig stund sammen bagefter over
et par madder og en øl. Så også Borum
fik holdt et vellykket beboermøde der-
ude i landsbyen.

17 - Højriisparken

BEBOERMØDER UNDER SMÅ FORHOLD

14 & 18 - Lyngby & Borum



21 - Hasselager
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7/15 - Hasselhøj/Hasselengen

BEBOERMØDE FOR DE NÆRE NABOER

tekst & foto: Bo Sigismund

Når man bare er 13 rækkehuse og 4
fritliggende huse, og tilmed ligger midt
i et parcelhuskvarter, bliver afdelingens
liv og naboskab noget anderledes end
så mange andres. Afdeling 21 har i
årenes løb ført et stilfærdigt liv – trods
det høje nummer stammer den fra
1968, og hedder stadig Hasselager på
trods af, at Brabrand Boligforening
efterhånden har 5 afdelinger i områ-
det. Desuden har Boligselskabet Århus
Omegn to afdelinger, og Viby Andels-
boligforening er også til stede i Hasse-
lager. Afdeling 21 ligger på Baunevej.
De 7 fremmødte havde ingen dirigent,
og heller ikke foreningsbestyrelsen var
repræsenteret. Beretning var der heller
ikke meget af, så Grethe Dam fra
administrationen måtte tage sig af dia-
logen med beboerne. Det blev til en
almindelig diskussionsaften for og
med beboerne om tekniske spørgsmål,
husdyrhold og ordensregler, og det
kan faktisk godt holde et møde i gang i
et par timer. Huslejestigningen på 2.63
% må siges at være ret behersket.

Men de nære ting kan også være væs-
entlige, for i modsætning til de ombo-
ende parcellister er man jo dels under
fælles regler og økonomi og dels er
man afhængig af  servicen fra det fjer-
ne Brabrand. Så det var nyttigt at også
det nye personale kommer til at kende
afdelingen tæt, for naturligvis er der
opgaver i byggeri, der snart er 40 år
gammelt. Når varmeudgifterne i de

helt ens huse varierer med over 50%
skal der da vel en undersøgelse til. Det
kommer der.
Valgene var uden dramatik; Birgit
fortsætter som kontaktperson og FAS-
repræsentant. Og jeg lovede at Skræp-
pebladet vil være på pletten, hvis der
skulle dukke varme historier op på
Baunevej.

AFDELING 21 HASSELAGER
FORSLAG OM ÆNDRING AF RÅDERETTEN, INDE SOM UDE, 

BRAGTE MANGE BEBOERE TIL AFDELINGSMØDET DEN 14. SEPTEMBER.

af Peter Kjellerup

Godt et halvt hundrede beboere var
mødt op til beboermødet vedrørende
budgettet for 2007. Stemningen var
god med en del hyggesnak rundt om,
mødet startede klokken 19 og formand
for afdelingsbestyrelsen Erik L. Ander-
sen bød velkommen. Erik beklagede at
de to forslag om råderetten inde som
ude var trukket, men der er nogle
uklarheder, flere ting holder ikke juri-
disk. Derefter fulgte beretningen om
arbejdet i afdelingsbestyrelsen siden
sidst. Meget var nået, men der var sta-
dig nogle hængepartier. 
For blot at tage nogle af de emner der
blev omtalt: afd. 7’s tagrenovering går
som planlagt tidsplanen ser ud til at
holde. Fælleshuset, der bliver flittigt
brugt, skal have nyt køkken grundet
slitage; der skal ligeledes males og
gøres i stand. Byggetilladelse til Peta-
nquehuset er i orden; der mangler kun
nogle småting. En holdningsændring
ønskes vedrørende affaldscontainere,
et forslag er at fordele affaldet over fle-
re containere så de undgår at bliver
overfyldte.

Under emnet spilleregler blev emner
som: 
1 Hunde og katte skaber problemer. 
2 Rotte- og fugtplage gennem lang tid
det er bådet et svært problem at få løst
og tilmed dyrt, en teknisk assistent,
tager fat om problemet. 
3 Haver, som er blevet besigtiget af
afd. Bestyrelsen, nogle haver er rigtig
flotte, andre er misligholdte. Haver der
ikke er i orden får besked derom og får
en tidsfrist til at bringe det i orden,
såfremt det ikke bliver bragt i orden
inden tidsfristen udløb, vil der blive sat
en gartner på og beboeren skal så
betale regningen for gartnerarbejdet. 

En livlig debat med spørgelystne bebo-
ere:

En del af debatten var om lofter eller
udskiftning af tage eller mangel på
samme og håndværkernes brug/tilde-
ling af p-pladser. 
Håndværkerne har fået tildelt 5 parke-
ringspladser, men breder sig over
mere. Der vil blive taget fat om proble-
met. Stabilisering af lofter tager 20
minutter, og aftalen med entrepre-
nørfirmaet var at der skulle skiftes tag,
men aftalen bliver ikke fulgt. Der er en
uoverensstemmelse mellem den skrift-
lige og mundtlig aftale, og Teknisk
afdeling finder ud af hvorfor det er
ændret.
Angående fugtproblemer ønskes svar
på hvad årsagen er, hvornår det bliver
udbedret, og hvorfor det har taget så
lang tid. Afdelingsbestyrelsen tager en
snak med de ansvarlige. 
Da beboerne ikke skal bruge af deres
vedligeholdelseskonto til udbedring af
fugtproblemer, var der ønske om at
vide, hvornår de kunne tilbagebetales. 
En beboer udtrykte, at brok betaler sig,
de der brokker sig rigtig meget får
udbedret deres fugtskader, mens de
der ikke gør får den besked, alle med
fugtskader har hørt i det uendelige
»Der skal bare luftes mere ud«. Beret-
ningen blev taget til efterretning.
Henning Woller fremlagde foreningens
arbejde siden sidst - den kan ses
andetsteds her i bladet.

Der var underskud i begge afdelinger
og budgettet indeholdt derfor en
huslejestigning på henholdsvis 8,06%
(heraf udgør stabiliseringen 6,10%)
afd. VII og 1,59% for afd. XV. Budgettet
blev vedtaget i begge afdelinger.

Forslag
Da de to forslag vedr. råderetten var
blevet trukket var der et enkelt tilbage,
nemlig forslaget om en anlagt plads til
haveaffald. Mange forslag kom frem i
lyset; men selve forslaget om en fast

plads til haveaffald blev nedstemt idet
der havde været forsøgt en gang før,
det gik bare ikke. Men behovet er der,
og af et af forslagene var 1 container x
1 månedligt men om vinteren 1 gang
hver anden måned. Afdelingsbestyrel-
sen arbejder videre med at finde for-
slag til løsning af behovet.

Valg
Udfaldet af valget til afdelingsbestyrel-
sen ser således ud:
5 medlemmer  og 1 suppleant
Kirsten Larsen 74 stemmer genvalgt
Johanne Munkholm 69 » »
Heidi Hansen 63 » »
Eli Olesen 62 » »
Tove Christensen 62 » »

Poul Erik Nielsen 60 » 1.sup-
pleant

Flere af de punkter der kom frem
under eventuelt har relation til de
hængepartier som afdelingsbestyrelsen
har, og som der blev lovet at tage
alvorligt og fast hånd om. Men husk at
tage flaget ned inden solnedgang, og
sæt flagsnoren ordentligt fast.

Formanden takkede for et godt møde,
og den livlige snak rundt om ved bord-
ene fortsatte mens det lækre smørre-
brød og drikkevarerne blev indtaget.

BEBOERMØDE I  HASSELHØJ/HASSELENGEN
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EFTERÅRSFEST I TOUSGÅRDSLADEN

INDBYDELSE TIL

Lørdag d. 14/10-06 kl. 18.00

Menu:
Rejecocktail m/flûtes
Oksetyndsteg m/årstidens

grøntsager og kartofler
Is m/frugter
Kaffe og småkager

Musikken leveres denne aften af:
Jørgen Sølvsten

Pris for dette enestående arrangement
er kr. 90,-.
Øl, vand og vin købes til sædvanlige
priser.

Billetter kan købes v/bankospillet i
Tousgårdsladen, onsdage kl. 16-17
eller ved henvendelse til 
Inga Bech på tlf. 86 25 05 78.

Tilmelding senest d. 11/10-2006.



GELLERUP PENSIONISTKLUB
BANKOSPIL OG EFTERÅRSFEST

Onsdag den 18/10 kl. 14,00.
Bankospil. Husk brød til kaffen.

Onsdag den 01/11kl. 12,30.
»Efterårsfest«
Husk, det er der, hvor du selv kan tage
mad med, men det kan også bestilles i

caféen senest den 25/10. Til at skylle
det hele ned giver klubben en øl eller
vand og en snaps. Der er som sædvan-
lig gratis kaffe og småkager. Til at bin-
de det hele sammen kommer »Onkel
Kurt« og spiller til, så mød op med det
gode humør, som I plejer. Det gør det
hele så festlig.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

Husk 
International
Kvindeidrætsdag
Søndag den 29. oktober i GLOBUS1
Klokken 12 til 16

Kom og prøv gratis gymnastik på
hold som du kan tilmelde dig.

Arr. InterFemina og DGI Østjylland

Mandag den 2. oktober, kl. 17.00:
Græsk farsbrød m/græske kartofler
(halal)

Mandag den 9. oktober, kl. 17.00:
Hvidkålssuppe m/brød (halal)

Mandag den 16. oktober, kl. 17.00:
Brændende kærlighed

Mandag den 23. oktober, kl. 17.00:
Sydhavs kylling m/ris (halal)

Mandag den 30. oktober, kl. 17.00:
Gule ærter m/flæsk og pølse

Fredag d. 6. oktober, kl. 12.00:
Boller i karry m/ris

Fredag d. 13. oktober, kl. 12.00:
Koteletter m/ovnstegte kartofler

Fredag d. 20. oktober, kl. 12.00:
Farserede porrer m/kartofler og surt

Fredag d. 27. oktober, kl. 12.00:
Italienske frikadeller m/kartofler og
salat (halal)

Madklub i Café Vita
Hver torsdag, 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 mad-
klub.
Vi forventer, at du som deltager, er
med til at lave maden.
Pris pr. gang er 25,- kr.

Banko i Café Vita
Banko starter igen den 5. oktober  

Hjemmeside
Livsværkstedernes hjemmeside er
kommet til live igen.
Adressen er:

http://www.livsvaerkstederneigeller-
up.dk/
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INTERFEMINA EFTERÅR 2006
GYMNASTIK FOR KVINDER I GLOBUS1

Onsdag Kl. 17.00 – 18.00 
MBL (mave/balle/lår)
- Instruktør Anne Lyager

Søndag Kl. 13.00 – 14.00 
High/low Body-tonning
- Instruktør Anne Lyager

Klippekort til InterFeminas
gymnastik
Klippekort 5 klip 100 kr./Klippekort 10
klip 175 kr./Klippekort 20 klip 300 kr./
Prøvetime - 25 kr.

Yoga i GLOBUS1
Søndag Kl. 10.30 – 11.30 
Instruktør Paula
Klippekort til InterFeminas Yoga
Klippekort 4 klip 100 kr./Klippekort 8

klip 175 kr./Klippekort 12 klip 250 kr.
Prøvetime - 30 kr.

Motion med maskiner
i Lokalcentret v/ Gellerup Kirke
Onsdag kl. 18.00–19.30
instruktør Lissi Jensen

Klippekort til InterFeminas
Motion
Klippekort 5 klip 150 kr./Klippekort 10
klip 250 kr./ Klippekort 20 klip 400 kr./
Prøvetime -40 kr.

Oplysninger:
Lissi Jensen 2629 3650
Helle Hansen 4071 8675

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I OKTOBER

FLERE TILBUD MED IDRÆT FOR BÅDE SMÅ OG STORE ER PÅ PROGRAMMET HVER UGE. 
EFTERÅRSFERIE MED AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN

af Helle Hansen

GLOBUS1 har for snart en måned
siden taget hul på sin anden sæson. En
sæson, hvor hallens åbningstid er ud-
videt med 12 timer om ugen for at
kunne rumme de over 50 forskellige
foreninger og brugere, som i denne
sæson udbyder aktiviteter i hallen og
kampsportslokalet.
Aktiviteterne spreder sig fra fodbold,
volleyball, gymnastik, kampsport, bad-
minton og bordtennis til håndbold,
boksnings for sjov, basket og IT som de
nye tilbud på programmet.
Igen i år vil nogle af aktiviteterne være
åbne tilbud, hvor alle kan komme og
deltage. Det gælder fodbold for piger
7-18 år tirsdag eftermiddag, boksning
for sjov (endnu ikke tidsfastlagt), piger
i bevægelse 6-18 år fredag eftermiddag
og motionsbadminton for unge og
voksne fredag aften. 

Oversigt på hjemmeside på vej
GLOBUS1 har sin egen hjemmeside –
www.globus1.dk – og på den vil alle
interesserede brugere om kort tid kun-
ne gå ind og se, hvad der foregår i
GLOBUS1 på hver enkelt ugedag. Der
vil også være oplysninger om, hvordan
man kommer i kontakt med forskellige
foreninger, som har aktiviteter i hallen.

Efterårsferie i GLOBUS1
Igen i år rydder GLOBUS1 i efterårsfe-
rien i uge 42 hele kalenderen for at
lave aktiviteter for hele familier hele
ugen igennem.
Om dagen vil der være forskellige akti-
viteter for børn i hallen, mens der om
aftenen vil blev lavet forskellige turne-
ringerne med fodbold, volley og hyg-
gebadminton samt gymnastik for
kvinder.

Et af de spændende tilbud i efterårsfe-
rien blev et besøg af DGI’s store gym-
nastikkaravane, som tilbyde alle bør-
nene en aktivitetsrig dag, der byder
både på dans, serie, spring, skumred-
skaber, airtracks og masser af leg, der
giver sved på panden. Her kan alle
være med. 
Andre spil, som man vil kunne prøve i
uge 42, er ballbouncer, floorball, fris-
bee-golf, ballonvolley og totalhånd-
bold og meget mere.
Og så er der planer om at lave GLO-
BUS1’s egen private rekordbog med
rekorder, som man så vil kunne for-
søge at slå i vinterferien i uge 7 næste
år. 
Hele ugen igennem vil GLOBUS1-
Cafeen være åben hver aften, så det vil
være muligt at forsyne sig med vådt og
tørt oven på den megen aktivitet.

GLOBUS1 KLAR TIL NY SÆSON



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.

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Madplan for oktober 2006

Mandag 2 Ugens fiskeret
Tirsdag 3 Frikadeller
Onsdag 4 Kalkunschnitzel
Torsdag 5 Stegt kylling
Fredag 6 Lasagne m/flûtes

Mandag 9 Varm kartoffelsalat m/pølser
Tirsdag 10 Grønkålssuppe
Onsdag 11 Stegt lever
Torsdag 12 Farfars gryderet
Fredag 13 Frikadeller

Mandag 16 Skipperlabskovs
Tirsdag 17 Stegt medister
Onsdag 18 Gule ærter m/flæsk & pølse
Torsdag 19 Kotelet i fad
Fredag 20 Baronens baconbøffer

Mandag 23 Ungarsk gullash
Tirsdag 24 Biksemad m/spejlæg
Onsdag 25 Forloren hare
Torsdag 26 Kogt skinke m/gemüse
Fredag 27 Sammenkogt ret m/ris

Mandag 30 Boller i karry

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken

EFTERLYSNING 

- TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION

Hvis der er nogen, der hjemme hos sig selv eller

sammen med andre er amatørmusikere, vil

Naboskaberne og Livsværkstederne

gerne høre fra jer

Det kan være arabisk – tyrkisk – dansk – afri-

kansk – grønlandsk eller alt muligt andet.

Det drejer sig om frivilligt at spille, synge og

hygge sig med musik.

Til glæde for både sanger/musiker og tilhørere.

Det er en kendt sag, at musik og sang giver glæde

og livskvalitet.

Det er planen, at samspillet foregår 

i Livsværkstederne i Café Vita.

Henvendelse til Verner i Livsværkstederne tlf:

86259599 eller Naboskaberne tlf: 86251016

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



Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 12. oktober kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i september var

»PÆREROV«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

INGE EVERS
Hans Broges Vej 11, 2

8220 Brabrand

YASMIN K. CARLSEN
Manøvænget 24

8381 Tilst

MANUS HOLM
Bentesvej 19, 3. tv.

8220 Brabrand

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

børnesidez

z

AKTIVITETERg

g
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag - svømning voksne over 15 år kl. 15.00 – 17.00  
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - Kvindesvømning kl. 16.00 – 18.30 
Lørdag - Kvindesvømning kl. 15.00 – 18.00
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. 30,00
Rabatkort voksne 12 bade kr. 300,00
Børn og pensionister kr. 16,50
Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 165,00
Nøglepolet 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 fredag 
formiddag.

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



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:
Susanne Petersen, tlf. 6019 9504 /jaguard@sol.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

Erik L. Andersen, tlf. 26 25 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 (kontakt), 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

jokskilove@stofanet.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt)

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

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Lise Vendelbo, 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

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

herman.nielsen@stofanet.dk

Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 70 20 07 07

hans@dragsteddevelopment.dk

Keld Albrechtsen
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50

keldalbrechtsen@stofanet.dk

INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

Carsten Falck
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 & 22:
Henrik Sørensen

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 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 oktober

Lørdag 14. 18.00: Fest i Laden side  29

Onsdag  18. 14.00: Banko, Gellerup Pensionistklub side  30

Søndag  29. 12.00: International Kvindeidrætsdag, Globus1 side  31

Aktiviteter i november

Onsdag 1. 19.00: Beboermøde del 2, Gellerupparken side  22


