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lederen

af Bo Sigismund

et InItIatIv med mulIgheder

Det er ikke småting, der er i støbeskeen om Gellerup. Hver 
dag sin melding. Men en af de bedre var, at der nu kommer 
realiteter bag ideen om en højskole i området.

Kundskab er magt, uvidenhed er trældom. Sådan formule-
rede Lars Bjørnbak i Viby mottoet for sin højskole for mere 
end 100 år siden. Der står en statue af ham derude, og han 
var en kendt og omstridt person, der også turde udfordre 
de traditionelle højskoler på landet. Hans mål var en faglig 
højskole, hvis kursister havde beskæftiget sig med andet og 
mere  end svulstig kristendom, oldnordiske myter og he-
stens røgt og pleje. Han havde set muligheder for andre end 
landbrugets unge.

Højskoler har været eksporteret i mange år til mange lande. 
Overalt er det viden, søgen, kultur og demokrati, der er de 
bærende begreber. Derudover er der mange muligheder, og 
der burde være endda meget store felter at tage fat på i Gel-
lerup, når først snebolden ruller.

Viden og kvalificering. Åbenhed og fællesskab. Rigtig man-
ge beboere kender begreberne.

Meget ofte mangler der et sted at få fat. Det er ikke så und-
erligt med den sociale baggrund og ofte mangelfulde sko-
leuddannelse – også her i Danmark – mange her på stedet 
har.

Så er det nærliggende at tænke på de danske arbejderhøjsko-
ler og hvad de i deres begyndelse betød for, hvad den danske 
arbejder- og fagbevægelse blev udviklet til i løbet af 30-40 år. 
Sikken dynamik, og hvilken professionalisme blev det ikke 
til efter de første år med svaghed, nederlag og splittelse.

Vi har fået en projektleder. Det næste bliver lokaler, organi-
sation, lærer og elever. Endelig noget, der tager fat i de egne 
kræfter, styrker og videreudvikler dem. Det er da positivt 
nyt. Skræppebladet ønsker til lykke og lover at følge med 
fra sidelinjen.
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dirigenter, valg 
og afstemninger

af Bo Sigismund

Lidt om afgørende beslutninger 
på beboermøderne.

 6	 borgerportal i vestbyen skudt igang  
 Storstilet projekt i Vestbyen starter 1. oktober

 7	 børnene byggede deres egen 
 naturlegeplads i gellerup  
 Omforandring af kælkebakken.

 7	 tivolibesøg i gellerup 
 Nordisk Tivolipark i efterårsferien.

 9	 laden søger madmor 
 Har du lyst til at lave mad?

10	 skræppebladets blog når længere ud
  Mange læser de lokale nyheder.

11	 kundekontakt er mit lod  
 Kendt ansigt takker af.

12	 salg af jord
  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

13	 tag tre og betal for to 
 Gadeteater i Brabrand Kulturuge

14	 opera i bazaren
  Opera i bl.a. Bazar Vest i festugen

16	 vinduerne falder ud i odinsgård
  Byggesjusk eller ej.

17	 gammel kriger ses på østhimmelen
  Astronomiklub Capella om Mars.

18	 klummerne
  En fodboldtræners bekendelser 
 og sommerferie  i Nuuk.

38	 kommentarer
  Om engagement i boligforeningen
 og sejr for beboerdemokratiet

39	 aktiviteter
  Åben hal i Globus1, InterFemina mm.
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I stedet for at løbe
vil jeg sidde

af Kim Clausen

Mulki vil kæmpe for at gøre 
Gellerupparken til et bedre sted.

15
arkitektstuderende i 
Campingvogn i gellerup

af Helle Hansen

Trines eksamensprojekt er at 
prøve at finde ånden i Gellerup.

1 - Hans Broges Parken  side  20
23 - Skovhøj   side  20
2 - Søvangen   side  21
3 - Skovgårdsparken  side  22
4 - Gellerupparken  side  24
5 - Toveshøj   side  26
6 - Holmstrup   side  27
17 - Højriisparken  side  30
10 - Rødlundparken  side  31
11 - Odinsgård   side  32
8 - Drejergården   side  33
12 - Thorsbjerg   side  34
19 - Bronzealdervænget   side  36
22 - Sonnesgården  side  37

Indhold

forside: Gadeteater i Brabrand Kulturuge
foto af  Ulrik Ricco Hansen
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Der er mange situationer, hvor et be-
boermøde skal træffe beslutninger, 
så en dirigent skal kunne andet end 
at give ordet til talerne. En særdeles 
vigtig opgave er det, at beslutninger 
er klare og entydige – og ikke mindst 
at hver eneste deltager er fuldstændig 
klar over, hvad der foregår, og hvor-
dan det foregår!
Der er ingen formelle regler for, hvem 
der kan være dirigent. Det er dem, der 
indkalder mødet, der inviterer ham, 
og de forventer, at han vil være habil, 
kompetent og sikker, så hans eneste 
egeninteresse er at afvikle dagsor-
denen, sådan at der kommer et godt 
møde ud af det.

love og regler
Mødet følger de almindelige for-
eningsretslige regler og kutymer, og 
selvfølgelig er man undergivet såvel 
foreningens vedtægter som gælden-

de lov. Man kan heller ikke forpligte 
fx foreningsbestyrelsen på et afde-
lingsmøde – den er ansvarlig over-
for repræsentantskabet – ikke indgå 
handler eller aftaler, som er admini-
strationens område – og heller ikke 
tage stilling til ansættelses- eller over-
enskomstspørgsmål, som er udenfor 
mødets kompetence. Alt sådant er 
ugyldigt.
Man kan (omtrent) når som helst bede 
om ordet til forretningsordenen, og 
man kan spørge, hvis man er usikker 
på hvad der er korrekt. Fristen udlø-
ber, når mødet er slut. Skulle der op-
stå en fejl, er det i alles interesse at få 
den rettet med det samme.
Referatet bliver godkendt af bestyrel-
sen, men det beskriver, kun hvad der 
faktisk er foregået og ikke forudsæt-
ningerne.

stemmer
Til hjælp med optællinger vælger 
mødet et stemmeudvalg. De træder i 
funktion så snart der ikke er en helt ty-
delig afgørelse ved håndsoprækning 
og ved alle skriftlige afstemninger.
Hver husstand, dvs. hvert lejemål, 
har 2 stemmesedler – uanset om man 
er single, par, familie eller kollektiv og 
uanset lejlighedens størrelse. De har 
forskellig farve fra gang til gang og er 
delt i 4 dele, så det er muligt at have 
flere skriftlige afstemninger. Hvis der 
forekommer flere end 4 skriftlige af-
stemninger, får man nye stemmesed-
ler ved at aflevere nr. 4. Hvis man går 
før mødet er slut, tager man sedlen 
med og afleverer den til sekretæren. 
Alt sammen for at kunne regne med 
optællingen. Ethvert stemmeresultat 
bekendtgøres af dirigenten fra taler-
stolen.

tekst og foto af Bo Sigismund

afgørende sItuatIoner fra beboermøder

dIrIgenter, valg og afstemnInger
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Det er fastsat i vedtægterne, at afstem-
ninger ved personvalg er skriftlige. I 
andre tilfælde er det dirigenten, der 
afgør afstemningsformen. Beretning-
en kan godkendes uden afstemning, 
idet dirigenten kan konkludere at ing-
en har argumenteret imod den. Bud-
get skal vedtages, og det kan gøres 
ved håndsoprækning, men afgørelsen 
skal være klar.
Man kan ikke stemme om oriente-
rende punkter, men hvis der er debat 
eller kritik, kan dirigenten formulere 
en konklusion, som kommer til at stå 
i referatet.

forslag
Mødet har et fast punkt, der hedder 
indkomne forslag (det er muligt, at 
der ikke er nogen !). Der er en frist på 
14 dage, inden mødet finder sted, til 
at indsende forslag. Det skyldes, at 
bestyrelsen skal have lejlighed til at 
gennemgå dem, tage stilling til dem 
og eventuelt diskutere med forslags-
stilleren om eventuelle formulerin-
ger eller ændringer. De skal så kunne 
sendes ud med den endelige dagsor-
den, der skal være ude 1 uge før mø-
det holdes. Man kan altså ikke stille 
nye forslag på selve mødet, men det 
er muligt at stille ændringsforslag, så 
længe man bevæger sig inden for de 
grænser, som det oprindelige forslag 
har. Hvis der er ændringsforslag (der 
kan være flere), sættes det mest vidt-
gående forslag til afstemning først, 
hvorefter der stemmes, til et forslag 
er vedtaget. Dermed bortfalder de øv-
rige.
Et almindeligt forslag skal blot have et 
flertal af afgivne stemmer for at ved-
tages. Ved lige mange stemmer for og 
imod er forslaget ikke vedtaget.
Mødet kan bestemme at sende et for-
slag til urafstemning. Hvis det bliver 
resultatet, er der en særlig procedure 
for urafstemningen – og den videre 
behandling på selve mødet ophører 
derefter.
Forslagsstilleren kan trække sit for-
slag tilbage. Motivering er unødven-
dig. Hvis ingen ønsker det opretholdt, 
er det bortfaldet uden afstemning.
Det er ikke nødvendigt med skriftlig 
afstemning om forslag. Dirigenten 
afgør afstemningsformen og forkla-
rer tydeligt, hvad der stemmes om, 
hvordan der stemmes, og hvad kon-
sekvenserne vil blive.

valg
For at der kan være valg, må der være 
kandidater. Det er klart forud for 
mødet, hvem der skal på valg; enten 
fordi deres periode udløber, fordi de 
har været suppleanter (som altid er 
på valg ved førstkommende bebo-
ermøde med valg), eller fordi der er 
valgt for mange ad én gang (fordi 
halvdelen skal være på valg hver 
gang). De bliver nu spurgt, om de vil 
genopstille, og derefter kan enhver af 
mødets deltagere foreslå kandidater. 
Hver især skal bekræfte at stille op. 
Man kan (gen)opstille med en skrift-
lig erklæring hvis man ikke kan være 
til stede, men man kan ikke stemme 
ved fuldmagt.
Hos os vælges afdelingsbestyrelser 
samlet. Man kan derfor ikke stille op 
til en suppleantpost i en afdeling. Af-
delingsmødet kan imidlertid beslutte 
at formanden skal vælges særskilt. 
Det giver ham ikke større beføjelser, 
men det medfører, at hvis han går af i 
utide, må der holdes et nyt møde. På 
repræsentantskabsmødet er det and-
erledes, her vælges foreningens for-
mand altid særskilt, og man kan godt 
stille op som suppleant til forenings-
bestyrelsen. 
Der er normalt møde med valg én 
gang om året, men der kan godt fore-
komme valg på et ekstraordinært 
møde, hvis fx bestyrelsen er blevet 
undertallig, eller man mangler sup-
pleanter.
Kandidaterne kan, hvis de har lyst, 
få ordet for at præsentere sig kort, og 
mødet kan stille spørgsmål til dem.
Selve valget kan være fredsvalg eller 
kampvalg. Fredsvalg forekommer i 
det tilfælde, at der kun er opstillet så 
mange – eller færre – som der er po-
ster at besætte. Skal der fx vælges 3, 
skal der opstilles mindst 4, for at der 
bliver kampvalg. Er der ikke det, er-
klæres de opstillede for valgt uden 
afstemning, og der vil da ikke være 
suppleanter.
Kampvalget foregår på den måde, at 
der skal stemmes på præcis så mange, 
som der skal vælges. Kandidaternes 
navne bliver vist på skærm eller over-
head. Man udvælger nu så mange 
navne, som der skal vælges, og skri-
ver dem på stemmesedlen. Ikke færre, 
ikke flere, ikke andre og det samme 
navn må ikke stå flere gange.

Man har stadig 2 stemmesedler pr. 
lejemål! Det er selvfølgelig muligt at 
skrive forskellige navne på dem. Hvis 
man kommer til at skrive forkert, kan 
man få stemmesedlen byttet hvis man 
afleverer hele arket.
Når alle har stemt, samler stemme-
udvalget sedlerne sammen. De tæller 
op med dobbelt kontrol, udfylder en 
opgørelse og afleverer den til dirigen-
ten.
Nu er resultatet klart. De, der har flest 
stemmer er valgt. Man er valgt for 2 
år. Resten bliver suppleanter (for 1 
år) i den rækkefølge, de har stemmer 
til. Hvis der er lige stemmetal mellem 
to, trækker man lod. Hvis der er lige 
stemmetal mellem 3 eller flere, og det 
afgør, hvem der er valgt eller supple-
ant, afgøres rækkefølgen (kun mellem 
dem) ved en ny afstemning – sjældent, 
men det er forekommet.
Man vælger også andet end besty-
relse (Skræppebladet og FAS). Disse 
valg kan ligeledes være fredsvalg el-
ler kampvalg, og de foregår på præcis 
samme måde. Imidlertid er det ikke 
nødvendigt at være bolighavende i 
afdelingen – eller i nogen afdeling 
– for at stille op til redaktionen; her 
siger Skræppebladets vedtægter (som 
er fastsat af afdelingerne), at man blot 
skal være medlem af foreningen. En 
sådan kandidat har naturligvis ret til 
at præsentere sig, men han kan ikke 
stemme. Mødet kan ikke stemme om 
ham alene. Hvis man ikke synes om 
ham, må man opstille andre kandida-
ter. 
Når valg kommer sidst, er det fordi 
alt det, som mødet har vedtaget, skal 
være overstået, inden man beslutter 
sig for at stille op. Hvis mødet træk-
ker længe ud, kan det blive nødven-
digt at springe i dagsordenen, så valg 
holdes senest klokken 22, og derefter 
genoptage mødet. Kan man slet ikke 
nå at blive færdig, afbryder man mø-
det og indkalder til fortsættelse sene-
re. Det er heldigvis sjældent. Så er det 
endelig tid til eventuelt – hvor man 
ikke kan bestemme noget – mødet 
slutter, derefter måske servering og 
hyggesnak. 
Det er over 30 år siden at jeg selv be-
gyndte at deltage aktivt i beboermø-
der, og de fleste har været gode. Og 
jeg har lært meget om mange vigtige 
ting. 
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Alle borgere i det vestlige Århus skal 
have deres eget lokale medie med 
nyheder, arrangementer og debat. 
Desuden skal der være præsentation 
af alle foreninger, institutioner og ak-
tiviteter. 
Bag den storstilede målsætning er 
projektet bydele.dk, der i første om-
gang uddanner borgerjournalister til 
at dække Vestbyen. Planen er derefter 
at udvide med flere trængte byområ-
der i Århus.

startskud
Projektet har ansat Birger Agergaard 
som leder samt folk til teknik og de-
sign. Men vigtigst er holdet af borger-
journalister, der skal bære projektet 
igennem med frivilligt arbejde og 
dækning i nærmiljøet. 
De startede i begyndelsen af septem-
ber med en blanding af undervisning 
og skriverier. 
Udstyret med blok, pen og kamera har 
de været i gang med øvelser og pro-
duktion til portalen, der også hjælpes 
i gang af to studentermedhjælpere. 
Holdet på 12 borgerjournalister er 
udvalgt, så der er en god spredning 
i baggrund, journalistisk erfaring, 
bopæl mv. Nogle er engageret i bolig-
foreningsarbejde, projekter eller har 
andre interesser, og aldersmæssigt er 
der en spredning fra midt i 20’erne til 
først i 60’erne.

urban-støtte
Projektet har været halvandet år un-
dervejs og kan betragtes som arvtager 

fra det Urban-støttede projekt ”IT-
kompetenceløft” i Tousgårdsladen 
2003-04, hvor en af aktiviteterne var 
etablering af en hjemmeside for År-
hus Vest. Dette er imidlertid en res-
sourcekrævende opgave, og derfor 
har Urbanprogrammet også støttet 
”Vestbyens Borgerportal”. 
Pengene til borgerportalen kommer 
desuden fra bl.a. Landsbyggefondens 
ghetto-midler og Integrationsministe-
riets puljemidler til frivilligt arbejde. 
Der er indtil videre penge til tre et 
halvt år.

overtager urban-nyheder
Projektet bliver et af de sidste, som 
Urbanprogrammet når at støtte, ind-
en det drejer nøglen om til nytår, hvor 
programmet som planlagt ophører. 
En af opgaverne for borgerportalen 

bliver at overtage produktionen af 
Urbanprogrammets Nyhedsbrev (det 
får naturligvis et andet navn). 
”I det hele taget bliver vores opgave at 
fodre presse og politikere med alle de 
gode nyheder fra området,” forklarer 
projektets leder, Birger Agergaard og 
tilføjer: ”Men naturligvis skal vi først 
og fremmest henvende os til borgerne 
i Århus Vest.”

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

borgerjournalIster skrIver tIl portalen som åbner 1. oktober

borgerportal I vestbyen skudt I gang

Birger Agergaard byder en af de nye borger-
journalister, Jonni Nymann, velkommen på 
holdet bag den nye borgerportal. 

Borgerportal på www.bydele.dk
Portalen har i dette halvår kontor og redakti-
onslokale på Fjældevænget 46, og deler lokaler-
ne med IT Open Learning Center / Millenium. 
Du kan ringe til projektet på tlf. 61 30 86 99.

RETTELSER TIL INDSTIK

Vi skal meddele alle foreninger og 
deres brugere, at alle henvendelser angående det indstik, vi bringer to 
gange om året, for eftertiden skal sendes til:

Brabrand Boligforening 
att. Marianne Steenberg
mast@bbbo.dk
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En af de sidste uger i sommerferien 
gennemgik Kælkebakken midt i Gel-
lerup en større omforandring, da der i 
den ene af kælkebanerne blev indbyg-
get en stor ruchebane i fire afsnit. 
Og på plænen neden for Kælkebak-
ken knejser nu en kæmpegynge med 
hele 12 gynger, som nærmest ligner 
en hel skulptur.
Der er børnene i Gellerup, der sam-
men med voksne fra flere af de lokale 
institutioner, nogle få frivillige og 
grønguide Per Thornberg fra Aalborg 
Øst, i løbet af ugen selv byggede le-
gepladsen, der er bygget af en bunke 
lange træstolper, som blev leveret helt 
friske med bark, som det var en stor 
opgave at få barket af - en opgave, 
som selv de helt små børn gik til med 
stor energi. 

Indianerdrømme
Med på besøg i Gellerup var også 
Johanne Eagle Road fra Ry, der med-
bragte to af sine store tipier, som nog-
le af legepladsbyggerne overnattede i 
i ugens løb.
Så sideløbende med, at der blev byg-
get naturlegeplads på kælkebakken, 

kunne børnene også bygge indianske 
drømmefangere, lave små amulet-
halsbånd, bage majspandkager over 
bål og høre om indianernes kultur. 

tre års forberedelse
Der har været arbejdet med planerne 
om at bygge en stor naturlegeplads 
midt i Gellerupparken i de sidste tre 
år. Ideen stammede fra et besøg i Aal-
borg Øst, hvor grøn guide Per Thorn-
berg gennem flere år har været med til 
at bygge i snesevis af naturlegeplad-
ser, som i dag glæder børnene i hele 
bydelen.
En gruppe beboere og medarbejdere 
i Gellerupområdet har siden sammen 
med Naboskaberne arbejdet på at 
skaffe penge til projektet – og det lyk-
kedes endelig dette forår. Pengene er 
kommet fra Friluftsrådet og Lokale- 
og Anlægsfonden. 

noget kedelig afslutning
Selve legepladsbyggeriet var i løbet af 
ugen ramt af flere trælse forhindrin-
ger… de første par dage var vejret 
meget dårligt. Det regnede, var små 
koldt og blæsende. Og antallet af fri-

villige voksne, som kiggede forbi og 
bidrog med at bygge, var til at over-
skue, men det blev i høj grad opvejet 
af små børn og unge, som var flittige 
til at slæbe, afbarke og give en hånd 
med, hvor der var brug for det.
Den næstsidste arbejdsdag sluttede 
dog rigtig træls, da en lille gruppe 
unge synes, at det var sjovt at kaste 
sten ned over teltlejren… og da et par 
andre unge fyre senere ud på aftenen 
dukkede op og blev ved at pille ved 
værktøjet, selv om de blev bedt om at 
lade være, og samtidig truede med at 
brænde lejren af… ja, så blev tipierne 
pakket sammen – og arbejdsholdet 
fortrak et andet sted hen for at sove 
for natten. For så at vende tilbage fre-
dag og færdiggøre legepladsbygge-
riet. Truslerne om ildspåsættelse blev 
efterfølgende meldt til politiet.
Ærgerligt at en lille håndfuld unge 
skulle gøre afslutningen på projektet 
så negativt. Men heldigvis står resul-
tatet af ugens anstrengelser i dag til-
bage i Gellerup til glæde for de mange 
gode børn, som var med til at gøre 
den overordnede indtryk af projektet 
til en rigtig positiv oplevelse….

af Helle Hansen

en kæmpe 12-gynge og en ruChebane I kælkebakken resultatet af en uges 
legepladsbyggerI mIdt I gellerupparken. en uge, der desværre sluttede noget kedelIgt

børnene byggede deres egen 
naturlegeplads I gellerup

Børn, unge og voksne i Gellerup kan 
godt begynde at glæde sig til endnu et 
besøg af Nordisk Tivolipark. Det sker 
i forbindelse med den muslimske Eid-
fest, som i år falder i den første week-
end i børnenes efterårsferie.
Da GLOBUS1 er ved at få anlagt et 
nyt udendørs baneanlæg, så er der i år 
ikke plads til et tivolibesøg. Derfor vil 
tivoliet flytte over på festpladsen midt 

i Gellerup. Det betyder, at der er plads 
til knap så mange forlystelserne, som 
der plejer at være, men den hyggelige 
tivolistemning, den skal helt sikkert 
nok komme frem alligevel.  

eid-fest i nordgårdhallen
Udover Tivolibesøget kan alle børn 
i Gellerup til og med 15 år glæde til 
afdelingens Eid-fest, som i år bliver 

holdt i Nordgårdhallen mandag den 
15. oktober fra kl. 13-15. Her vil der 
være hoppepuder, underholdning 
og ansigtsmaling. Og alle børn vil få 
uddelt en slikpose, hvis deres foræld-
re har købt billet til arrangementet. 
Nærmere information vil blive hus-
standsomdelt i hele afdelingen.

tIvolIbesøg I gellerup
nordIsk tIvolIpark på gellerup festplads 1. weekend I efterårsferIen

af Helle Hansen
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Der er en behagelig og let pulseren-
de atmosfære på Gellerup Bibliotek. 
Nogle sidder ved computeren-øen 
og arbejder eller tjekker deres mail, 
nogle sidder afslappet ved små borde 
og konverserer, andre defilerer lang-
somt op langs bogreolerne og kigger 
på bogtitler. I en stor rød sofa midt i 
biblioteket sidder et af de nyvalgte 
medlemmer af Gellerupparkens be-
styrelse Mulki Hussein og snakker 

med en anden af bibliotekets flittige 
brugere.

”Det er noget af det, jeg elsker ved 
Gellerupparken, siger Mulki, mens 
hun diskret vinker til en af de man-
ge mennesker, hun kender på stedet. 
”Der er så mange spændende steder 
med aktiviteter som for eksempel Ba-
zaren og biblioteket.”

35-årige Mulki Hussein bor for 
anden gang i Danmark. Hun kom til 
Danmark i 1990 og boede her i 6 år, før 
hun blev skilt og atter flyttede tilbage 
til USA. Da det efter lang tids kamp 
ikke var muligt at få sine børn med 
til USA, besluttede Mulki at vende 
tilbage til Danmark i 2006, hvor hun 
nu bor i Gellerupparken med sine fire 
drenge og sin nye mand.

”Første gang jeg var i Danmark, 
boede jeg i Toveshøj og nu bor jeg 
her,” smiler Mulki. ”Og jeg har ingen 
planer om at flytte.”

bliver i gellerup
Selvom Mulki kan lide at bo i Gel-
lerup, er der mange ting, der kan og 
skal gøres bedre. Det er grunden til, 
at hun stillede op til bestyrelsen. Det 
er vigtigt for Mulki at påvirke tingene 

i stedet for blot at 
læne sig tilbage og 
give andre skyl-
den.

”Jeg har valgt 
at blive boende 
her, fordi jeg tror, 
jeg kan være med 
til at gøre Gelle-
rup et bedre sted 
at leve i,” smiler 
Mulki og tilføjer:

”I stedet for at 
løbe vil jeg sidde.”

Mulki kigger 
ned på sin yngste 
søn, som sidder på 
sofaen ved siden 
af hende. Hun si-

ger noget dæmpet på somalisk til den 
7-årige dreng, som for et par timer si-
den har brændt sig på sin ene hånd 
på noget varm chokolade. Mulki har 
for en sikkerheds skyld aftalt en tid på 
sygehuset, så en læge lige kan se på 
hånden.

somaliere føler sig tilsidesatte
De sidste par år er der flyttet mange 
somaliere til Gellerupparken, men 
mange af dem føler sig ikke særlig 
godt tilpas her. De føler sig tit uønske-
de, og fordi de er kommet lidt senere 
end de andre etniske grupper, har de 
ikke rigtig noget sted at opholde sig 
uden for hjemmet. Men også en ræk-
ke andre små ting spiller ind; for ek-
sempel at der på kabelnettet findes en 
række tyrkiske og arabiske kanaler, 

men ingen somaliske. Det er sådan 
noget, der gør, at mange somalier ikke 
føler sig velkomne.

”Jeg vil kæmpe for, at somalierne 
får nogle opholdsteder, de kan være; 
for eksempel et tehus til mændene 
hvor de kan være sammen i trygge 
og hyggelige omgivelser i stedet for 
at hænge ud foran Bazaren,” siger 
Mulki.
Somalierne er desuden ofte udsat for 
chikanerier fra andre etniske grupper 
i Gellerup; det gælder både børn og 
voksne. Mange børn bliver drillet, og 
voksne må tit finde sig i ubehagelige 
tilråb fra andre beboere.

”Det er vigtigt at arbejde for, at de 
forskellige grupper i Gellerup lærer at 
respektere og forstå hinanden,” siger 
Mulki.

En undersøgelse for nylig viser, at 
somaliere i USA klarer sig ligeså godt 
både arbejdsmæssigt og uddannelses-
mæssigt som indfødte amerikanere. 
Det er samfundssystemet, der gør for-
skellen, mener Mulki – i USA ser man 
ikke på hvilken baggrund, du har, og 
hvis du består den obligatoriske test, 
er du fuldgyldigt medlem af samfun-
det. Desuden er der mulighed for at få 
rentefri lån, så du kan købe din egen 
bolig. Da Mulki boede i USA, arbejde-
de hun for organisationen African De-
velopment Center og har stadig kon-
takt med mange African American. 

”Jeg planlægger snarest muligt at 
få en somalisk delegation til Århus fra 
USA for at vise herboende somaliere, 
at det kan lade sig gøre at blive velin-
tegreret i et vestligt land. Hvis de kan 
i USA, kan vi vel også i Danmark,” 
siger Mulki

mindre skidt og bedre 
information
Det første der slår en, når man kom-
mer til Gellerupparken, er, hvor be-
skidt der er alle vegne. Folk smider 
tilsyneladende deres affald alle steder, 
og ingen synes at rydde op. 

I stedet for at løbe vIl jeg sIdde
IntervIew med mulkI husseIn, som netop er blevet valgt Ind I bestyrelsen for brabrand 
bolIgforenIng afdelIng 4 – også kaldet gellerupparken. mulkI er meget glad for at bo 

her og vIl blIve boende og kæmpe for at gøre gellerupparken tIl et bedre sted.

Af Kim Clausen
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”Det er et problem, der skal løses 
af beboerne selv - med lidt hjælp fra 
Brabrand Boligforening, funderer 
Mulki og fortsætter:

”I stedet for at hyre folk udefra til 
at rydde op, kunne man for eksempel 
afholde møder i hver enkelt opgang. 
Møder hvor man diskuterer og han-
ker op i hinanden for at få bugt med 
problemerne. Hvis en familie ikke 
møder op til et indkaldt møde, kunne 
Brabrand Boligforening give den på-
gældende familie en huslejestigning 
på 250 kroner,” foreslår Mulki med et 
smil på læben. 

”Det er så vigtigt at folk selv tager 
ansvar for deres situation,” fastslår 
hun endnu engang.

Information er måske det allervig-
tigste. Klar og konkret information 
om hvad der sker i området. Mange 
beboere, Mulki har talt med, anede 
for eksempel ikke, at der var indkaldt 
til generalforsamling i boligforenin-
gen, ja, mange er end ikke klar over, 
hvad en boligforening er, og hvilken 
indflydelse man har her. 

”Hvorfor kan man ikke udforme 
indbydelsen, så folk læser den – med 
farver, illustrationer og stor skrift, 
hvor man på tyrkisk, arabisk og so-
malisk skrev ’Indbydelse – vigtigt at 
du kommer!’ Informationsniveaet 
er for lavt i Gellerup,” understreger 
Mulki. 

”Og når folk ikke ved, hvad der 
foregår, bliver de utrygge, og der op-
står myter.”

børnene i gellerup
Børn og unges forhold er vigtige for 
Mulki. Hun læner sig ivrigt frem og 
forklarer:

”Børn skal have noget spændende 
at lave i deres fritid. Børn elsker at 
spille basketball og fodbold; børn el-
sker at spille teater, danse og spille 
musik. Lad os give dem flere mulig-
heder for det i stedet for at de skal 
hænge rundt i kvarteret og kede sig 
og lave ballade.”
Mulki har selv flyttet sine fire sønner 
fra en skole i Gellerup til en skole i 
Midtbyen. De lærte ikke nok dansk 
i en klasse kun med indvandrere, og 
hvor lærerne brugte det meste af de-
res tid på at skabe ro. 

Mulki kigger på sin yngste søn ved 
siden af hende og siger:

”Mine børn behøver ikke nødven-
digvis at blive ingeniører eller læger, 
men de skal have en god uddannelse, 
og så må de selv vælge deres egen 
vej.”

stakkels, stakkels, stakkels
Det ligger Mulki meget på sinde, at 
alle mennesker får mulighed for at 
gøre noget for at skabe deres egen til-
værelse. Her har de danske myndig-
heder i mange år svigtet.

”Vi må i Danmark holde op med at 
gøre folk til stakler. Stakkels, stakkels, 
stakkels. Jeg er træt af den mentali-
tet,” siger Mulki og fortsætter:

”Vi må lade folk tage ansvar for 
deres liv. I USA er det virkelig lav-sta-
tus at være på bistandshjælp. I Dan-
mark er det mere socialt acceptabelt, 
og forskellen på hvad man får i bi-
stand og i arbejde er så lille, at mange 
siger ’hvorfor dog stå op klokken 5 
hver morgen for at gå på arbejde, når 
man tjener næsten lige så meget ved 
at blive hjemme.’ Men på den måde 
bliver mange fastholdt i en umyndig-

gørelse og lærer aldrig at tage ansvar 
for deres liv. Det må vi gøre op med,” 
pointerer Mulki.

Danskerne er ikke racister, mener 
Mulki, men det er som om, de er ban-
ge for at prøve nye ting; bange for at 
komme i kontakt med og blive venner 
med folk der ikke er som dem selv. 
Mange går for meget op i det ydre: 
Om man for eksempel har tørklæde 
på eller ikke drikker alkohol, men 
det er vigtigere at se på hvert enkelt 
menneske som en person. Selvom det 
er meget vigtigt at respektere mang-
foldigheden – andre menneskers kul-
turelle og religiøse baggrund, er det 
ikke det, der betyder mest, når man 
møder et andet menneske. 

”Om folk er jøder, kristne, musli-
mer eller tror på sten betyder ikke så 
meget,” forklarer Mulki. ”Det er den 
enkelte person, der er vigtig.”

fremtiden
Mulki arbejder i øjeblikket fuldtid 
som konsulent på forskellige projek-
ter; blandt andet et EU-støttet projekt 
som har haft held med at få en del so-
maliere i arbejde. ”Fremtiden?” smiler 
Mulki, ”ja, jeg er meget interesseret i 
politik og kunne godt tænke mig at 
stille op for et politisk parti på et tids-
punkt. Men jeg bliver nødt til at sætte 
mig grundigt ind i tingene først.”

Tiden nærmer sig, hvor Mulkis søn 
skal til konsultation. Mulki hilser kort 
på et par beboere, der netop er kom-
met ind på Biblioteket, før hun hanker 
op i sønnen og skynder sig af sted.

Da vores gode madmor desværre 
har været nødt til at stoppe, er det 
foreløbig husmanden, der laver mad 
i Laden.

Pga tidsnød bliver der kun mad 
tirsdag, onsdag og torsdag.

SÅ……. hvis du, eller en du kender, 
har tid, lyst eller lejlighed, skal i 
aktivering eller noget helt tiende, ville 

det være fantastisk, hvis du eller en 
anden har lyst til at give en hånd med 
i Folkekøkkenet.

Det kan være alt mellem 1 og 5 
dage hver eller hver anden uge. 
Tidsrammen er ca. fra kl. 13.30 til 
18.30. Der er hjælp i køkkenet til 
kartoffelskrælning og opvask.
Vi kan ikke tilbyde penge som 
betaling, men derimod en masse 

socialt samvær med nogle hyggelige 
mennesker i et hyggeligt hus, samt 
selvfølgelig gratis forplejning til dig, 
når du er her.

Kom og få en snak med husmanden.

Forhåbentlig på gensyn
Lonnie Hedegaard / Husmand

laden søger madmor
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Skræppebladet fortsætter sit forsøg 
med en blog på hjemmesiden, hvor 
der især samles op på helt aktuelle 
emner og begivenheder i boligforenin-
gen og beboernes nærområder. Siden 
vi i sidste nr. af Skræppebladet skrev 
om bloggen, er der tilføjet over hun-
drede nye indlæg, så meget dækning 
kan du kun læse og se på internettet: 
http://blog.skraeppebladet.dk.
Her i det trykte magasin får du et re-
sume over indlæggene, som er inddelt 
i forskellige kategorier. Men først lidt 
om de mest markante hændelser.

rådmand er skribent
Børn og Unge-rådmand Bünyamin 
Simsek har oprettet sig som bruger på 
Skræppebladets blog og skrevet flere 
kommentarer om Nordgårdskolen. 
Du kan også kvit og frit oprette dig 
som bruger og skrive kommentarer 
eller indlæg. 

blog-nyhed på avisforside
Oven på beboermødet i Odinsgård 
bragte vi et indlæg om vinduer, der 
falder ud. Det læste de på Jyllandspo-
stens redaktion og tog fat i historien, 
som to dage senere havnede både i 
Jyllandsposten og på forsiden af deres 
gratisavis, 24timer.

flere kigger med
De populæreste emner på bloggen er 
Nordgårdsskolen, Helhedsplan, Gel-
lerup og debat/ politik.
Mellem 30 og 70 forskellige brugere 
besøger hver dag bloggen. Langt de 
fleste kommer fra Århus og omegn, 
men der er også en del københav-
nere, som kigger med. I gennemsnit 
ser hver bruger cirka fem forskellige 
sider under et besøg. Tidligere har 
Skræppebladets hjemmeside kun haft 
15-20 besøg i alt pr. dag.

resume
Dette resume dækker indlæg på 
Skræppens blog fra midt i august til 
midt i september.

aktiviteter
Nogle aktiviteter får vi så sent kend-
skab til, at de ikke kommer med i det 
trykte magasin, men kan findes på 
bloggen. Der har bl.a. været start af 
efterårets gymnastik, børnekor, svøm-
ning og lektiehjælp. Men vi har også 
fortalt om folkekøkken, dræning af 
Hasle Bakker, bygning af naturlege-
plads og aktivister i boligforeningen.

kultur og arrangementer
Der sker en masse i beboernes nær-
område, som ikke kommer med i den 
trykte udgave. På bloggen kan du 
læse om flere begivenheder i Århus 
Festuge: kåring af Århuspigen, fest-
uge-vartegnet Univers til Gellerup, 
DR-kor og opera i Bazar Vest. 
Der er også omtale af kræmmermar-
keder, foredrag med Martin Krasnik 
og Nis Boesdal, film på Tovshøjsko-
len, sommerfester, pensionistudflugt, 
cirkus og teater.

bygninger og institutioner
Kategoriens navn kan lyde lidt kede-
lig, men her er interessante historier 
om millioner af kroner, der bliver ta-
get fra Landsbyggefonden, givet til-
bage i for meget betalt varme, foræret 
som gave til Huset eller er et boligfor-
enings-tab.

Du kan også læse om Kulturhus i Has-
le, nedrivning af blokke, lukning af 
Interkulturelt Center og ikke mindst 
sagen om den store borgermodstand 
mod en privat ungdomsinstitution 
for belastede unge i Borum. 
Du kan også læse om en ghetto i 
Horsens med en lukningstruet skole. 
Området fik vendt udviklingen, og i 
stedet for at lukke skolen blev den ud-
videt med kulturhus.

job og erhvervsliv
Læs om de mange ansøgere til præ-
stestilling, leder til ny højskole i Gel-
lerup, basar-chef som tidligere var 
SF-byrådspolitiker, ministerbesøg i 
Bazar Vest, de mange ændringer og 
nye butikker i City Vest samt salg af 
Aktiv Super.
Du kan også læse om nyuddannede 
og nyansatte i Brabrand Boligforening 
og nyt om indvandrere i job og lave 
pædagog-lønninger.

skole og uddannelse
Nyt om Nordgårdskolen, mere nyt 
om Nordgårdskolen og endnu mere 
om Nordgårdskolen og Bünyamin 
Simsek, kunne man fristes til at tænke. 
Især er omtale af Helle Hansens kom-
mentar i Skræppebladet, som helt el-
ler delvist gengives i Stiftstidende og 
Jyllandsposten både populær og godt 
kommenteret.
Men der er også plads til nyt om høj-
skoler, som fra flere fronter vil ind i 
Gellerup. Desuden lidt nyt om kolle-
gier og skoleveje.

politik og debat
I denne populære kategori er det både 
Nordgårdskolen, helhedsplan, læser-
breve og protester som dominerer. 
Der er læserbreve om dårlig standard 
i bybusser, nedrivning af blokke i 
Gellerup, kritik af planlagt byggeri i 
Hans Broges Bakker og ros til højsko-
letanker.
Et udvalg skal undersøge Skræppe-
bladet efter sagen om Sonnesgården i 
juni, og så er der sagen om kommu-

mange læser masser af helt aktuelle nyheder fra nærområdet

skræppebladets blog når længere ud

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
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nens ulovlige jagt på kontanthjælps-
modtagere omkring 300 timers-reg-
len.

beboer-demokrati og livet i 
boligforeningen
Her er især indlæg om helheds-
plan, beduin-telt, borgermøde og 
salg af lejligheder. Men der er også 
nyt om, hvordan lejere kan bygge 
om i lejligheden på næsten samme 
vilkår som ejere i ejerlejligheder.  
Der har været 15-års-jubilæum i Has-
selengen, vinduer der falder ud, og så 

er der en satirisk fotostribe om bolig-
foreningens bestræbelser på at bygge 
på havnen uden resultat.
De nye regler for boligstøtte kan ko-
ste meget dyrt, hvis man har børn, 
der fylder 18. Med rygeloven blev 
alle beboermøder røgfrie inklusiv re-
præsentantskabsmødet, hvor der blev 
spurgt til formandens kritik af Skræp-
pebladet på forsiden af Århus Stifts-
tidende.
Og så er der ”nyt” i udsmidersagen: 
Brabrand Boligforenings praksis med 
at smide kriminelle lejere ud i Gelle-

rup bliver kopieret i Aalborg og trues 
der med i Holmstrup

skræppebladet
Der er selvfølgelig også lidt nyt om 
os selv. Du kan læse om udvikling på 
bloggen, evalueringer og hvornår, det 
nye Skræppeblad kan downloades. 
Du kan nemlig hente bladet på hjem-
mesiden flere dage før, du får det i din 
postkasse.

Efter 40 års virke i bankverdenen tak-
ker  Sparbank “Vest”s hovedkasserer i 
City Vest Inge-Lise Andersen af. 

Skræppebladet var med, da der  31. 
august 2007 var afskedsreception for 
Sparbank “Vest”s kendte og populæ-
re hovedkasserer Inge-Lise Andersen. 
Vi fik ved den lejlighed fru Andersen 
til at fortælle om sit mangeårige virke 
i bankverdenen og om planerne for 
fremtiden.

- Jeg er født i Gråsten i Sønderjylland i 
1947 i en patriarkalsk familie – min far 
var fra 1886 og således af den gamle 
skole – Allerede efter 7. klasse kom jeg 
i huset, og nogle år senere kom jeg i 
lære som sekretær hos en advokat. Det 
var min fars ønske, hvor jeg helst ville 
have været damefrisør. Efter 4 år kon-

taktede en veninde fra Århus mig, og 
bad mig flytte hertil. Det var i 1967 og 
mit mangeårige virke i bankverdenen 
tog sin begyndelse. Først i “Spar-og 
Lånekassen” på Store Torv, fulgt op af 
“SDS”. Så blev det “Unibank” i Åby-
høj, og i 1997 var jeg med til at opstarte 
den nye  Sparbank “Vest” i City-Vest. 
I alle disse år har kundekontakten 
været det altafgørende incitament på 
godt og ondt, Det har været mit lod. 
Trods ubehageligheder som 6 bankrø-
verier med følge i psykologhjælp, så 
har jeg haft mange dejlige oplevelser 
ved at give folk “penge over disken”. 
Det mærkede jeg, både da jeg havde 
25-års-jubilæum med et stort besøg, 
og nu 40-års-jubilæum, som står helt 
uforglemmeligt med alle de søde 
mennesker, og så var det – sjovt nok 
– flest mænd, som dukkede op. 

- Hvilke planer ligger forude?

- Jeg elsker min have og mine blom-
ster, og de skal selvfølgelig passes. 
Jeg går meget op i hvordan haven ser 
ud. Så har vi et sommerhus på Thunø, 
som der også skal være tid til, og så 
har jeg en hobby. Jeg elsker musik 
som f.eks Andrew Lloyd Webbers. Jeg 
spiller selv på keyboard og synger til 
både på hjemmeplan og hos venner. 
Jeg kan spille så at sige alt, både gam-
melt og nyt. Endelig har jeg også min 
familie. Jeg har 2 virkelig flotte døtre 
og 6 pragtfulde børnebørn i alderen 
fra 4 måneder til 11 år, heraf to dren-
ge, hvoraf den ældste, Alexander på 6 
år lige er startet i skole. Så fremtidens 
planer er allerede fastlagte i samvær 
med dem og min mand, som jeg har 
været gift med siden 1995. 

kundekontakt er mIt lod

 af Peter Kjellerup Hansen

et kendt ansIgt takker af; men er fortsat aktIv

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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Den 29 august blev afholdt et ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde om 
salg af nogle grunde, boligforeningen 
ikke længere havde brug for. Samtidig 
fulgte en uformel debat om planerne 
for Gellerupområdets fremtid.
Af de 97 stemmeberettigede medlem-
mer af repræsentantskabet var 44 el-
ler deres suppleanter mødt op. Selv 
om Gellerup skulle diskuteres, var 
kun to herfra mødt op. Til gengæld 
var Toveshøj mødt fuldtalligt op. F. 
eks. var der tilsyneladende heller in-
gen fra Ungdomsboligerne, der fandt 
sagerne interessante.
Keld Albrechtsen var dirigent for den 
formelle del af mødet, men Morten 
Fich ledede den uformelle del.

salg af grunde
Boligforeningen ønskede at sælge 
jord i henholdsvis Hasselager og 
Tranbjerg, som den havde forkøbsret 
til. I Tranbjerg er nu lavet en lokal-
plan, hvorefter nogle af arealerne ikke 
skal bruges til almene boliger, men til 
parcelhuse og supermarked, så area-
lerne kan videresælges med god for-
tjeneste. I Hasselager var lokalplanen 
ikke færdig, men arealer havde ikke 
længere interesse for boligforeningen 
og kunne sælges fordelagtigt. På fore-
spørgsler fra Gitte Bitsch Sørensen fra 
Odinsgården og Lars Eg fra Holm-
strup, kunne formanden, Jesper Pe-
dersen, svare, at fortjenesten sagtens 
kunne komme de gamle afdelinger til 
gode, men der var ingen planer end-
nu. Udearealerne ved byggerierne var 
sikrede i lokalplanerne, og der blev 
ordentlig plads.
Hermann Nielsen fra Holmstrup be-
mærkede, at han ikke var glad for at 
være med til jordspekulation.
Derefter godkendte repræsentantska-
bet enstemmigt indstillingen om at 
give boligforeningen tilladelse til at 
sælge jorderne.

antennebidrag
Under eventuelt drøftede Lars Eg og 
Niels Jensen fra Holmstrup antenne-

bidraget med direktør Torben Over-
gaard. Antennebidraget stiger hele 
tiden, og nogle få udbydere har mu-
lighed for at dominere fuldstændigt. 
Der skal arbejdes for et udbud af flere 
pakker, som brugerne kan vælge imel-
lem. I virkeligheden er der tale om 
store reklameindtægter for TV-selska-
berne, og udbyderne burde betale for 
at komme ind på vores net.

de følsomme sager 
Edvin Juhls åbne brev til foreningsbe-
styrelsen om Skræppebladet var ikke 
sat på dagsordenen. Edvin henviste 
derfor til tidligere tiders undertryk-
kelse af ytringsfriheden og forfølgelse 
af folk med afvigende meninger. Han 
spurgte, om der var censur i Århus 
Vest, og hvorfor nogle medarbejdere 
ved Skræppen var blevet hængt ud 
for at fylde omverdenen med løgn. 
Han ønskede en forklaring i Skræp-
pebladet. ”Hvornår blev udvalget 
nævnt i Stiftstidende nedsat? Hvem 
skal undersøge, hvad der er urigtigt 
eller sandt? Skal nogen drages til an-
svar? Hvis indlægget ikke er løgn, 
hvorfor så udvalg?” spurgte han 
videre. Han henviste også til sagen 
om budget 2006 for Holmstrup og 
sagde, at det svar, afdelingen havde 
fået, var noget rendyrket vås. Hvad 
uenigheden om Sonnesgården bestod 
i, spurgte han også om. Jesper Peder-
sen svarede, han ikke ville deltage i en 
diskussion på Edvins niveau. Han var 
dog glad for, at der var valgt en ny af-
delingsbestyrelse i Sonnesgården, og 
understregede, at Skræppebladet ikke 
skal lukkes. En løsning omkring ejen-
domsskatterne var på vej. Edvin men-
te ikke, der kunne tales om en fornuf-
tig dialog, og Hermann fremhævede, 
at det var Jespers og ikke bestyrelsens 
holdninger, der var kommet frem.

orienteringsmødet
Keld Albrechtsen gav en grundig re-
degørelse for boligforeningens over-
vejelser omkring helhedsplanen for 
Gellerupområdet. Offentlighedsfaser 

varer indtil 21/9, så intet er for så vidt 
afgjort indtil nu. Dog er Meyerprojek-
tet iværksat, og en højskole i Gelle-
rup bliver oprettet. En projektleder er 
ansat. En række projekter er således 
under iværksættelse. Udover økono-
mien var der især tre vanskelige pro-
blemer, som boligforeningen ikke er 
glad for:

1) salg af boliger
2) nedlæggelse af boliger
3) kombineret udlejning

Der var en tryghedsgaranti mod tom-
me lejligheder, og skal af lejligheder 
skal godkendes af repræsentantska-
bet.
Andre afdelinger havde aftalt fleksi-
bel udlejning, men det var ikke blevet 
iværksat. Muligvis blev de taget som 
gidsler planen for Gellerupområdet. 
Planen for området skal godkendes af 
byrådet. Til gengæld vil der blive åb-
net op for milliardinvesteringer i om-
rådet. Keld Albrechtsen mente ikke, 
der var nogen alternativer.
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken 
mindede om, at et projekt for reno-
vering af hans afdeling havde været 
færdigt i to år. Der var gjort et stort 
arbejde fra afdelingens side, men intet 
videre sket. Torben Overgaard forkla-
rede, at det havde vist sig, at det bed-
re kunne betale sig at rive højhuset på 
Astridsvej ned frem for at renovere 
det. Det havde kommunen ikke vil-
let godkende. Han havde en fornem-
melse af, at sagen indirekte skal køres 
sammen med planen for Gellerup og 
Toveshøj. Keld Albrechtsen garante-
rede, at Skovgårdsparkens problemer 
bliver løst. 
Derefter var forsamlingen rustet til 
borgermødet om Gellerupområdet 
dagen efter, som typisk for kommunen 
var blevet indkaldt med en uges varsel.                                                                                             
         

salg af jord
ekstraordInært repræsentantskabsmøde kom tIl at handle

om meget andet end sIt formelle formål

af  Jens Skriver 
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Mens Åbyhøj fejrer byfest i løbet af 
en lørdag bruger Brabrand en hel uge 
på at feste, mødes, debattere og blive 
underholdt. Der var mange oplevelser 
i løbet af Brabrand Kulturuge den 18. 
– 26. august. Blandt andet opførte den 
lokale teatergruppe, Vester Gasværk, 
gadeteater flere steder rundt omkring 
i bydelen. Skræppebladet var med 
blandt tilskuerne til kulturugens sid-
ste forestilling foran Gellerup Kirke 
den 23. august kl. 19.

Italiensk teaterform
Det var de gamle italienere, som i 
middelalderen opfandt teaterformen 
commedia dell’arte. Det er historier 
med faste, maskerede figurer, og de 
fleste kender i forvejen nogle af dem: 
Pjerrot, Harlekin og Columbine. I 
Vester Gasværks forestilling ”Tre for 
tos pris” optræder disse figurer i den 
mere oprindelige form – nemlig som 
tjenestefolk. Desuden medvirker and-
re faste typer i forestillingen, der tro 
mod formen bygger på improvisa-
tion.

figurerne
Pjerrot er tjener for Kaptajnen, der for-
venter at komme til penge igen ved at 
gifte sig med Flavia. Hun er datter af 
den ældre herre, Pantalone, som vist 
også kun har penge, når nogen spørg-
er ham, hvor rig han er. 
Men det er ulykkelig kærlighed for 
Flavia med tjenestepigen Columbine. 
Flavia er dybt forelsket i en anden, 
nemlig den unge og smarte Flavio, 
hvis tjener er Harlekin.
Den sidste medvirkende er byens alt-
muligmand, Brighella. I en af hans 
sjove replikker fortæller han, at han 
skam også er præst - foruden at være 
apoteker, skriver, købmand og SFO-
medarbejder. Figuren bliver tradi-
tionelt brugt til lige den person, der 
mangler for at få afviklet historiens 
plot.

forviklinger
Som i enhver god komedie er der for-
viklinger og intriger, der gennemføres 
med større eller mindre held. Både 
Kaptajnen og Pantalone forventer at 
giftemålet vil gøre dem rige. Tjene-

stefolkene Harlekin og Columbine vil 
forsøge at snyde Kaptajnen ved at få 
ham til at sove væk under brylluppet 
og give Pantalone en drik, så han bli-
ver tilfreds med den unge og smarte 
Flavio som svigersøn. 
Pjerrot kommer til at klippe Kaptaj-
nens skæg helt skævt, så også han er 
på vej til byens apoteker efter en drik, 
som kan få skægget til at vokse ud 
igen. 
Der skal altså bruges en skæg-drik, 
en tilfredsheds-drik og en sove-drik. 
Selvfølgelig bliver de forbyttet og ud-
faldet er vældig morsomt.

lokal teatergruppe
Vester Gasværk er en gruppe skøre og 
skægge aktive musik-, teater- og re-
vytossede mennesker i Brabrand, der 
har optrådt i flere år til stor fornøjelse 
for sig selv og andre, fremgår det af 
deres hjemmeside, www.vestergasva-
erk.dk.
Hovedformålet er at have det sjovt 
sammen, have en masse fælles ople-
velser og at samle beboerne i lokalom-
rådet. De skriver selv tekster til man-
ge forestillinger, har et lille orkester 
og holder til på Det Gamle Gasværk 
i Brabrand. Gasværket er blevet total-
restaureret i 2001-2002 og fremstår nu 
som bydelens forsamlings- og kultur-
hus.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

gadeteater med klassIsk komedIe I brabrand kulturuge

tag tre og betal for to 

Vester Gasværks forestilling er klar til at gå i gang i Brabrand Kulturuge.
Figurerne er fra venstre: Kaptajnen, Columbine, Pantalone, Flavia, Brighella og Pjerrot.

Mange var standset op foran kirken 
for at se gadeteater.
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Han er tyrker og falder bogstaveligt 
for en dansk pige – men omverdenen 
giver ikke forholdet de bedste chan-
cer. Hvorfor skal et fejltrin i familien 
føre til en meget større tragedie, bare 
fordi familien har tyrkisk baggrund? 

Med kammermusik og opera synger 
de to sig vej gennem en kort men dra-
matisk, afsluttende forestilling midt i 
Bazar Vest flere gange i løbet af Århus 
Festuge.

opera i bevægelse
Forestillingen, som er fra Århus Som-
meropera, der plejer at optræde på 
Helsingør Theater i Den Gamle By, 

fulgte festugens tema om bevægelse: 
Der var fire dele af forestillingen, som 
blev spillet de fire steder i byen, hvor 
handlingen foregår. Først den muntre 
”Maskepi” på Banegården, derefter 
”Burleske” på Bruuns Galleri, ”Melo-

drama” på Hovedbiblioteket og en-
delig afslutningen: ”Tragedie i Baza-
ren” i Bazar Vest med Nanna Hov-
mand og Niels Bo Emgren. De enkelte 
dele kunne sagtens opleves enkeltvis.

madsen & madsen
Århus Sommeropera har tidligere haft 
succes med at opføre iscenesættelser 
over bøger af den århusianske forfatter 

og dramatiker Svend Åge Madsen. I år 
har operaen overtalt ham til at skrive 
nye tekster sammen med sin dat-
ter Maria Sandhya Madsen - specielt 
til opførelse i festugens ”Soapera”.  
Musikken er komponeret af Peter 
Bruun og leveret af Randers Kammer-
orkester.
”Selvfølgelig er det en åndssvag idé at 
opføre opera på steder, hvor folk over-
hovedet ikke er forberedt på at skulle 
høre opera,” udtaler Svend Åge Mad-
sen til Århus Stiftstidende.

bazar vest elsker opera
I Bazar Vest forklarer den ene ho-
vedrolleindehaver, Nanna Hovmand, 
til Skræppebladet at forestillingen er 
blevet modtaget meget positivt:
”Folk er glade, og tager godt imod os. 
Selvom det foregår midt i Bazar Vest 
er forestillingen jo set fra danskernes 
side og et bud på problematikken ’os 
og dem’. Men spillestedet er perfekt 
og passer til situationen.”
De fleste stoppede op og betragtede 
den korte forestilling, mens andre 
havde travlt med at komme videre for 
at købe ind. Men der var store klapsal-
ver fra et, nå, ja, stående publikum.

opera I bazaren
”soapera” var tI mInutters opera I bl.a. bazar vest I festugen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Læs mere om Århus Sommeropera: 
http://www.aarhus-sommeropera.dk

Nanna Hovmand og Niels Bo Emgren sang opera i Bazar Vest.

Du kan også kigge ind på

www.bbbo.dk

brabrand bolIgforenIng
Gudrunsvej 10 A,  8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbnIngstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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Midt i september dukkede der pludse-
lig en campingvogn op på parkerings-
pladsen uden for Gellerup Bibliotek. 
Et par gamle stole blev sat uden for 
vognen, og her tog arkitektstuderen-
de Trine Blicher Folmer plads og ven-
tede på, at folk skulle komme forbi og 
sætte sig ned og snakke med hende.  
Den unge arkitektstuderende er gang 
med sit afsluttende eksamensprojekt. 

”Mit projekt hedder plan G. Det er et 
projekt, der handler om mennesker. 
Jeg vil gerne mærke energien i Gelle-
rupparken. Derfor bruger jeg en stor 
del af opgaven på at være i området 
og tale med mennesker. Mennesker 
der bor i parken, arbejder eller bare 
opholder sig her,” fortæller Trine Bli-
cher Folmer, som er rykket ind i cam-
pingvognen, hvor hun har fået besøg 
af et par unge drenge, der gerne vil 
høre, hvad hun laver, og om hun so-
ver i campingvognen. Det gør hun 
dog ikke, hun tager hjem og sover hos 
familien i Molsgade, fortæller hun.

eksperiment med 
campingvognen

”Mange af dem, jeg snakker med, er 
også interesseret i campingvognen, 
nogle vil købe den, andre vil leje 
den,” siger Trine og fortæller at flere 
også har sagt, at det nok ikke er så 
smart at stille den der midt i Gelle-

rup og spørger, hvordan hun tør det. 
”Men det er min arbejdsstation, og så 
er det også en del af eksperimentet at 
have den stående midt i Gellerup. Og 
foreløbig har det været positivt. Den 
første nat var der nogen, der havde 
skubbet til den, og den anden nat var 
en baglygte smadret, men det er det. 
Og nu har den stået en hel weekend 
over,” siger Trine, som også overvejer 

at flytte lidt rundt med vognen. Hun 
skal nemlig være i området i fire uger 
og indsamle data til sin opgave. Og 
det handler om at snakke med folk, 
der lever, arbejder eller besøger Gel-
lerup. 

stor åbenhed 
og positive reaktioner
Da Skæppen snakkede med Trine 
sidst i september havde det væ-
ret rimeligt nemt for hende at få 
kontakt til menneskene i Gellerup.  
”I løbet af de førte seks dage, jeg har haft 
campingvognen stående, har jeg nået 
at tale med 43 mennesker. Og i fredags 
var jeg næsten i GLOBUS1 hele dagen 
med mine to sønner til Sjov Leg-dag.” 
De svar, som Trine indsamler, skal 
hun bagefter have med hjem og kig-
ge på og analysere, og så skal hun 
ud fra svarene komme med bud 
på, hvad der kan laves i Gellerup. 
”Jeg har valgt at lave min opgave 
i Gellerup, fordi jeg kiggede på de 

projekter, som jeg tidligere har lavet 
under min uddannelse. Og de har al-
tid handlet om mennesker, som jo er 
brugere af arkitekturen. Og Gellerup 
er et sted, som alle kender og har en 
holdning til, men det er alligevel de 
færreste, der har været her. Men her 
er masser af spændende ting herude,” 
siger Trine, der, før hun tog til Gelle-
rup, kendte til ideen om en bygade 

og også har hørt om forslaget om at 
lukke Nordgårdskolen.

Indbydelse til at 
overvære eksamen
”Jeg har altid troet, at jeg skulle lave 
mit afgangsprojekt i et andet land, 
men nu har jeg to små børn, og så 
er det ikke nemt at rejse væk, så nu 
er jeg i Gellerup,” smiler Trine, der 
skal aflevere sit eksamensprojekt 
efter nytår. Og så skal hun til ek-
samen i slutningen af januar 2008. 
”Og jeg vil meget gerne invitere alle, 
som har hjulpet mig med min opgave 
til at overvære eksamen. Man kan 
læse om, hvor, hvordan og hvornår 
på min hjemmeside,” siger Trine, der 
kan mødes i campingvognen i Gelle-
rup indtil den 5. oktober. 

Læs Trines blog på: http://plangel-
lerup.blogspot.com/eller find den 
via Skræppebladet blog: http://blog.
skraeppebladet.dk/

arkItektstuderende I CampIngvogn I gellerup
arkItektstuderende trIne blICher folmer sat sIg for at fInde ånden I gellerup 

og er flyttet Ind I området med en CampIngvogn for at opholde sIg der I en måned 
og snakke med folk

af Helle Hansen
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“Jeg havde lige åbnet køkkenvinduet 
og var gået ind i stuen. Så hørte jeg 
et mægtigt brag udefra. Men det var 
altså mit køkkenvindue, som var fal-
det ud og ned fra 3. sal, hvor jeg bor,” 
sagde en kvindelig beboer på afde-
lingsmødet i Odinsgård.

forsidehistorie hos 24timer
Afdelingens ufrivillige rudeknuseri 
kunne trække overskrifter og forsi-
dehistorie hos bl.a. 24timer og Jyl-
landsposten, efter Skræppebladets 
blog oven på afdelingsmødet skrev 
den rystende historie om vinduer, der 
falder ud i en afdeling, som kun er 17 
år, men som har flere problemer end 
de fleste.
Senest er det uforståelige varmesy-
stem ændret med millionhjælp fra 
bl.a. Landsbyggefonden og kommu-
nen. Men elevatorerne sidder fast fle-
re timer i træk og tilfældige beboere 
oplever, at et åbent vindue falder ud. 
Og det er ikke de eneste problemer.

varmemester 
afværger katastrofe
De andre beboere er naturligvis også 
påvirket. På afdelingsmødet i Odins-
gård på Stenaldervej i september 
kunne en fortvivlet mandlig beboer 
fortælle, at han havde været på ferie, 
og da han kom hjem, havde der været 
nogen inde i hans lejlighed og skruet 

hans køkkenvindue fast, så det ikke 
kan åbnes. Han ville gerne have en 
forklaring.
Varmemester Mogens Rasmussen for-
talte, at efter et vindue var faldet ud, 
havde han fundet otte andre vinduer, 
som også var i fare for at falde ud. Det 
havde han set udefra og var gået ind 
i selv aflåste lejligheder for at afværge 
flere katastrofer. “Desværre er der tre 
måneders leveringstid på nye vindu-
er,” måtte han meddele til de beboere, 
som nu ikke kan åbne deres vinduer.

rapport: byggesjusk
”Vi er en afdeling, som længe er ble-
vet syltet og bare har accepteret hus-
lejestigninger,” sagde Gitte Sørensen 
på afdelingsmødet og refererede bl.a. 
til den seneste sag om renovering af 
varmesystem.
”Før var der ingen protester, for det 
hjælper ikke at protestere hjemme fra 
sofaen. 
Der ligger en rapport, som viser at 

byggeriet er byggesjusk – det undrer 
mig at ingen i foreningsbestyrelsen og 
administrationen har bemærket det, 
og gjort noget ved det,” sagde Gitte.
”Nu skal administrationen læse rap-
porten,” sagde hun og henvendte sig 
til driftschef Vagn Jensen. 
”Jeg glæder mig til samarbejdet med 
Vagn – vi vil jo gerne slippe for reg-

ningen. Det kan ikke være os, der skal 
betale for fejlene på byggeriet.”

direktør vil undersøge
Gitte Sørensen afleverede rapporten 
til repræsentanter for boligforenin-
gens administration og bad om hjælp 
til at få rettet op på de alvorlige ska-
der.

Til Jyllandsposten bekræftede hun, at 
vinduerne er faldet ud. Alligevel cite-
res hun (ukorrekt) for at udtale bl.a.: 
”Varmemesteren render stadig rundt 
og banker på vinduerne for at se, om 
de sidder løst.” 
Til gengæld er det rigtigt nok, at var-
memesteren og andre ansatte senere 
på ugen måtte undersøge sagen nær-
mere:
Torben Overgaard, som er ansat di-
rektør i Brabrand Boligforening me-
ner ikke, at det er byggesjusk Men 
han har ifølge Jyllandsposten sat 
folk til at undersøge alle vinduerne i 
Odinsgård. 
Ifølge 24timer udtaler han: ”Jeg får at 
vide, hvad problemet er, og hvis der 
er anledning til at sige, at det er en fa-
brikationsfejl, så bliver leverandøren 
hængt op på den.”
”Afdelingen skal selv betale for ud-
skiftningen af vinduerne i første om-
gang,” sagde Mogens Rasmussen til 
Skræppebladet nogle dage senere.

”byggesjusk” sIger afdelIngen - dIrektøren afvIser

vInduerne falder ud I odInsgård

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
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I denne tid vil planeten Mars dukke 
op om aftenen på himmelen i nordøst. 
Den befinder sig resten af året i stjer-
nebilledet Tvillingerne. 24/12 er den 
i opposition til Solen. Det vil sige, at 
Solen, Jorden og Mars befinder sig på 
en linie med Jorden i midten. Mars vil 
da være på himmelen hele natten og 
naturligt nok bedst at observere.

den røde planet
Mars er let genkendelig som en stor 
stjerne, der har et rødligt skær nær-
mest som en cykellygte. I en astro-
nomisk kikkert ses den som en rød 
skive, da overfladen består af ørken- 
og klippeformationer, men ved po-
lerne, især den sydlige, er et blåhvidt 
lys, da de er dækkede af is og sne. 
Nu findes der ikke flydende vand 
på Mars, men forskerne regner helt 
sikkert med, at der har været det, så 
forudsætningerne for livs opståen har 
været til stede. Men de mangfoldige 
fantasifulde forestillinger om liv på 
Mars og marsmænd, der har verseret 
de sidste har hundrede år, har aldrig 
kunnet bekræftes.  Et døgn på Mars 
er kun lidt længere end på Jorden. Til 
gengæld er her naturligt nok koldere, 
og temperaturen er som regel en del 
under frysepunktet. 
Mars er omtrent halv så stor som Jor-
den. Den er den nærmeste af de pla-
neter, der ligger længere væk fra So-
len end Jorden, så den er 687 døgn om 
at kredse om Solen. Alle planeter, der 
befinder sig uden for Jordens bane, 
vil ikke følge Dyrekredsen regelret, 
men deres baner vil danne ”sløjfer” 
som følge af, at de bliver overhalet af 
Jorden.

frygt eller ærefrygt
Folk i det gamle Irak startede med at 
give planeterne navne efter de vigtig-
ste guder, og andre folkeslag lod nav-
net gå videre til den af deres guder, 
de mente, svarede til den hidtidige 
bærer af navnet. Grækerne lod pla-
neten få navn efter krigsguden Ares. 

Han var ikke nogen ædel kriger, men 
gud for kamptummel og blodbad. 
Vi ville måske sige, han var gud for 
terror. Romerne gav den navn efter 
Mars, der ganske vist også var krigs-
gud, men samtidig deres skytsgud, 
som de mente, de nedstammede fra. 
Nordboerene identificerede ham med 
Tyr, og tirsdage er som bekendt dens 
ugedag.

Planeten Mars har to måner, der pas-
sende nok hedder Phobos og Deimos, 
hvilket betyder skræk og rædsel. Det 
er faktisk kun to klippeblokke med 
diametre på henholdsvise en halv 
snes og en snes kilometer. Det menes 
være asteroider, der i sin tid er blevet 
indfanget af planetens tyngdekraft.

                                                                  
                                     

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

mars vIl kunne ses på aftenhImmelen

gammel krIger ses på østhImmelen
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Før jeg satte mine ben i idrætshallen 
Globus1 i Gellerup, havde jeg i fem 
minutter snakket med en somalisk 
pige med tørklæde. Jeg var blevet 26 
år, uden på min vej at støde ind i no-
gen, der i udseende, opvækst og re-
ligion adskilte sig væsentligt fra mig 
selv. Nu stod jeg lidt ved et tilfælde 

foran en hob af piger med vanskeligt 
klingende navne, der i den grad var 
ude på at teste grænserne hos deres 
nye trænere.

overskud og overblik?
Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ald-
rig nogensinde ville lære deres navne 
at kende. Og at det er væsentligt at 
kunne folks navne, hvis et samarbe-
jde skal fungere. Så tænkte jeg vist 
ikke mere. I de næste to timer blev al 
energi brugt på at forsøge at fremstå 
som en træner med både overskud 
og overblik. Overskud til at hjælpe de 
mindste når de slog sig, og til at bære 

over med at det aldrig nogensinde i 
de to timer blev muligt at få et ord 
indført. Overblik over 30 ivrige piger 
med og uden tørklæde, som bare ville 
spille fodbold, udfordres, blive bedre.

At det faktisk bare var det, de ville, 
at de var gode til det og at det ikke 

er noget problem at huske 30-40 ara-
biske navne, fandt jeg med tiden ud 
af. Alle burde gøre sig den erfaring. 
Efter den første træning havde jeg 
dog mest lyst til at pakke mine nye 
fodboldstøvler og cykle langt væk fra 
Gellerup uden at se mig tilbage. Jeg 
havde ondt i hovedet. Det her var al-
ligevel for vildt.

de kom tilbage
I min familie har vi lært, at hvis man 
har meldt sig til noget, så gennemfør-
er man det. Så tirsdagen efter var jeg 
alligevel tilbage. Det samme var pi-
gerne – heldigvis. Og på en måde var 

jeg lettet. Vores hjælpeløse forsøg på 
at agere fodboldtrænere havde åben-
bart ikke skræmt dem væk. 

Hvordan kom vi herfra til i dag, hvor 
jeg netop, mens jeg skriver, har mod-
taget en sms fra en af spillerne, som 
næsten ikke kan vente til den kom-
mende sæson begynder?

Der skete ganske enkelt det, at vi fik 
det utrolig sjovt sammen. Vi delte hol-
det op i store og små piger, så der blev 
plads til alle. Uddelegerede ansvaret, 
så det er pigerne, der står for opvar-
mningen. Vi tog dem med til kampe 
på udebane, hvor de var nødt til at 
stå sammen. Når de ikke gjorde det, 
tabte holdet. Og det er der ingen, som 
synes er sjovt!

holder med real madrid
Hen ad vejen fandt jeg også ud af, 
at der ikke er så stor forskel på teen-
agepiger om de så slår deres folder i 
Nord-, Syd-, Midt- eller Vestbyen. De 
fniser, de larmer, de sms’er, de holder 
med Real Madrid og de vil helst høre 
musik på mobilen, mens de træner 
fodbold! For deres træner kan de 
nogen gange virke både umulige og 
ugidelige. Men de har hjerter af guld 
– og hvor kan de dog give den gas på 
fodboldbanen, når der er medaljer på 
spil!

en fodboldtræners bekendelser

af Louise Enevoldsen, fodboldtræner i Gellerup Idrætsklub

subheadlIne

Louise Enevoldsen,27 år. Har siden okto-
ber sidste år været træner for pigefodbold i 
Globus1 for piger i alderen 12-15 år sam-
men med sin søster, Christine Enevoldsen. 
Uddannet cand.scient.pol og til dagligt 
ansat i Århus Kommune.
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I august besøgte jeg min søn i Nuuk, 
som er Grønlands hovedstad. Det 
blev herlige uger med mange naturo-
plevelser og skønhedsindtryk.
Om dagen var min søn og svigerdat-
ter på arbejde, så jeg havde god tid 
til at se mig om. Nuuk har ca. 15.000 
indbyggere og ligger på en halvø, om-
givet af fjord og høje fjelde. På en klip-
petop ved den gamle kolonihavn og 
den rødmalede domkirke, og med de  
kønne gamle huse og haver, skuer sta-
tuen af Hans Egede ud over fjorden. 
Nedenfor på strandbredden finder 
man julemandens værksted; udenfor 
er anbragt en kæmpestor rød post-
kasse (den er højere end det nærmeste 
hus).I den lille firkant: Tømmes næste 
gang står der bare: JUL.
I byen Nuuk er der nogle etagehuse, 
der trænger til at blive renoveret, men 
helhedsindtrykket er en smuk og liv-
lig by, og alt det nyere byggeri, f.eks. i 
bydelen Nuussuaq og den endnu ny-
ere bydel i 
Qinngorput, udmærker sig ved at 
være tegnet og bygget i overensstem-
melse med den omliggende natur – og 
med fantastiske udsigter fra mange af 
husene.
Min søn bor i Qinngorput (ca. 1 times 
gang fra Nuuk). Huset ligger for fo-
den af det næsten 800 m høje fjeld: 
Store Malene. Når man sidder på al-
tanen, har man den plaskende lyd 
af et vandfald fra venstre side – den 
smukkeste udsigt over fjorden med 
klippeøer  – og til højre kan man se 
ind til Nuuk og skibshavnen. Jeg an-
bragte mig tit på altanen og bare så og 
så med store øjne!
En dag var vi på en heldags sejltur 
med nogle venner i deres dejlige mo-
torbåd. Vi sejlede langt ind i en fjord 
med høje fjelde i fantastiske former og 
i strålende sol! Ca. 100 km. inde i fjor-
den ligger en lille bygd Kapisillit, og 
der i nærheden var et sommerhus på 
fjeldsiden. Da vi kom nærmere, blev 
vi råbt an derindefra – det viste sig at 

være nogle af de unges bekendte – og 
vi blev inviteret på frokost på deres 
terrasse.
Ankeret blev hevet op, og vi (5 perso-
ner) hoppede ned i skibets gummibåd 
og sejlede ind. Her sprang vi i land på 
et forholdsvis fladt klippestykke – og 
gik op til sommerhuset, mens vi holdt 
godt fast i det tov, der var spændt ud 
som gelænder. (Man skal ikke være 
for pivet, når man færdes i Grønland). 
Familien vi besøgte var et yngre æg-
tepar med 2 børn; vi nød frokosten, 
vejret og omgivelserne – og jeg blev 
nu spurgt om ”hvad jeg så lavede”. 
Jeg fortalte, at jeg var pensioneret fra 
Musikkonservatoriet i Århus – og så 
kom spørgsmålet: ”Ja men kender du 
så ikke bogholder NN? Ok jo – det 
gjorde jeg da – og det viste sig nu, at 
kvindens far og jeg i en årrække har 
været kolleger i Århus. 

Man rejser langt og er sejlet dybt ind i 
en fjord, hvor der næsten ingen men-
nesker bor – og så kan man møde en 
bekendt!
Ved nærmere eftertanke tror jeg, at 
mange af os kan nikke genkendende 
til en lignende situation, hvor man 
pludselig møder én, man kender eller 
har kendt –  et helt uventet sted – og 
så tænker (ligesom jeg selv gjorde): 
”Hvor er verden dog lille!”

sommerferIe I nuuk
et uventet møde

af  Inger Bloch
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Der var en god stemning med enga-
gerede deltagere og med Herman 
Nielsen som dirigent.
Formand Asger lagde ud med beret-
ning fra afdelingen: Han nævnede 
bl.a., at Klub Hans Broge havde af-
holdt en hyggelig julefrokost. Der har 
været problemer med lys i garage-
gården. Skraldesorteringen fungerer 
godt. Der har været nogle klager over 
snerydningen under det massive sne-
vejr i februar, men der er ikke penge 
til anskaffelse af store dyre maskiner 
– så vi må nok klare os med det ud-
styr, vi har.
Der var blevet rettet nogle fliser i om-
rådet, og nogle har spurgt: ”Hvor?” 
– Svaret er, at de værste steder er ble-
vet rettet. Maling af brystninger i blok 
B skulle gå i gang én af de første dage. 
Afdelingen er færdig med at betale af 
på lån til Udsigtens tage, og vi havde 
glædet os til at benytte de herved fri-
gjorte midler til tiltrængte arbejder 
(f.eks. vinduer på Udsigten, fugning 
af gavle, parkeringspladser o.s.v. – li-
sten er lang). Men ak! Beløbet er hal-
veret, for det har været nødvendigt at 
forøge henlæggelserne p.g.a. den sto-
re stigning i byggeomkostningerne.  
Den fleksible udlejning mærker vi 
ikke noget til i afdelingen, da vi ikke 
har fået respons på vores forslag til 
kommunen. Antennebidraget er ste-

get igen, og der er mange, der ønsker 
dette forhold ændret.
Beretningen blev godkendt efter nog-
le spørgsmål og kommentarer – bl.a. 
var der forslag om at lave et par for-
søg med reparation af vinduer på Ud-
sigten i stedet for udskiftning. 
Jesper Pedersen kom i beretning fra 
foreningen bl.a. ind på helhedsplanen 
for Gellerup, kriterier for udlejning og 
antennebidragene. Han understrege-
de også nødvendigheden af at værdi-
sikre vore henlæggelser, således at vi 
fremover kan betale for vedligehold, 
selvom omkostningerne er steget så 
voldsomt i løbet af det sidste år.
Efter en spisepause med let og lækker 
mad fortsatte mødet med indkomne 
forslag. 

Et par forslag om, at beboerne skal 
have mulighed for selv at vælge hårde 
hvidevarer, blev ivrigt debatteret, og 
man enedes om en løsning, hvor det 
vigtigste er, at en beboer kan vælge, 
hvis han ønsker det – men selv skal 
betale differencen, hvis prisen kom-
mer til at overstige den, som boligfor-
eningen har afsat.
Der blev endvidere vedtaget et for-
slag om, at ønske om fældning af træ-
er i vore fællesområder, fremover skal 
forelægges på det årlige afdelingsmø-
de –  men emnet fik da lige folk op 

af stolene først. Nogle synes, at man 
bare skal kunne få fældet et træ, hvis 
det irriterer – og andre mener, at man 
lige skal tænke sig om ”det tager lang 
tid for et træ at vokse op, men det ta-
ger kun få øjeblikke at fjerne det”.

Jens Stefansen har ikke ønsket gen-
valg til en ny periode i bestyrelsen, 
men valget resulterede i, at vi fortsat 
har en bestyrelse på 5 + en nyvalgt 
suppleant:
Asger Frederiksen og Torben Peder-
sen genvalgt
Karsten A. Bakkensen nyvalgt
Peter Kjeldsen og Inger Bloch fortsæt-
ter 
Som suppleant valgtes Karen Mi-
chaelsen   

Under punktet: Eventuelt blev der 
bl.a. nævnt nogle praktiske proble-
mer, der kunne opstå i forbindelse 
med anskaffelse af nyt køkken.
Der fremkom også et ønske om at få 
del i nogle af pengene i landsbygge-
fonden, (som griske politikere har for-
elsket sig i), og som vores afdeling har 
bidraget til igennem mange år.
Det egentlige mødereferat, som ud-
arbejdes af vores afdelingssekretær, 
vil som sædvanlig blive sat op i ud-
hængsskabet ved Udsigtens vaskeri.

Indtryk fra afdelIngsmøde
hermed nogle - måske Ikke helt objektIve - Indtryk fra afdelIngsmødet, 

mandag d. 3.september.

af Inger Bloch

1 - Hans Broges Parken

afdelIng 23 aktIvItetskalender

23 - Skovhøj

Ja, så starter aktiviteterne, for efter-
året 2007, vi håber rigtig mange vil 
Støtte op om de tilbud, vi har fundet 
frem til, jo flere der møder op, j o mere 
kan vi lave , både for børn og pensio-
nister, og de unge der bor i afdelingen 
er selvfølgelig, også meget velkomne.
Hvis nogen har nogle gode ideer til 
andre aktiviteter, modtager vi dem 
gerne.

aktivitetskalender
Torsdag 20.09. kl.19.00 - Banko.
Torsdag 11.10. kl.18.00 - Høstfest med Banko 
og fællesspisning. Nærmere følger.
Torsdag 25.10. kl.19.00 - Banko.
Lørdag 10.11. kl. 08.30 - Tyskland.
Nærmere følger.
Torsdag 22.11 kl. 18.00 - Gule ærter, Banko. 
Nærmere følger.
Søndag 16.12 kl. 14.00 - Julebanko med 
Glögg og æbleskive.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at 
deltage, det er en god måde at lære 
naboen og genboen at kende. 

Venlig hilsen og på gensyn
Inge Rasmussen / Aktivitetsudvalget
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en spændende udfordring
Tirsdag den 4. september 2007 var der 
indkaldt til ordinær afdelingsmøde i 
“Søvangen”. Efter velkomst ved Bir-
the Wisen, og Jesper Pedersen fra for-
eningsbestyrelsen var valgt til mødets 
dirigent, redegjorde Birthe Wisen for 
afdelingens forhold i det forløbne år. 
“Vi har stået overfor en spændende 
udfordring, og har jongleret rundt 
med ca. 45 mio kr til spørgsmål om-
kring facaderenovering – afdelingen 
trænger kraftigt – fornyelse af bade-
værelser – informationsmateriale er 
sendt ud til alle beboerne i afdelingen 
– udskiftning af vaskemaskiner, og 
fjernelse af hyben erstattet med græs 
for at begrænse flyvende affald såsom 
plast, papir og dåser. Det har taget lang 
tid at planlægge og forberede, da der 
har været mange spørgsmål fra bebo-
erne til bestyrelsen og fra bestyrelsen 
til administrationen.” Så omtalte Bir-
the Wisen de to sidst afholdte fester 
“Skt. Hans” og efterfølgende “Som-
merfest” i Beboerhuset, som begge 
var vellykkede. “Skt. Hans-aften var 
fin hvad vejret angik, og fremmødet 
var meget fint, ca. 80-90 beboere var 
mødt op. Der kunne godt være flere, 
bålpladsen er jo stor. Som de foregå-
ende år var der gratis kartoffelsalat 
og pølser til alle, små som store, og 
snobrød til børnene. Til vores som-
merfest i beboerhuset var der tilmeldt 
64. Det var et forsøg, som vi gentager 
næste år. Forud for festen var der lagt 
et stort arbejde af Georg og Karl plus 
et par “håndlangere” med at tømre 
en terrasse på taget af de tilstødende 
garager i plan med huset. Den var 
overdækket med presenninger. Der 
var levende musik til maden og dans 
bagefter.” Til slut begrundede Bir-
the Wisen, hvorfor småkager, kaffe, 
smørrebrød og øl var blevet udskiftet 
med 2 øl pr. mand: “Vi skal jo spare 
sammen til næste møde i november, 
hvor vi igen forventer en stor delta-

gelse”. Det medførte ingen spørgsmål 
og ikke en kommentar.

nye udlejningsregler
“I foråret 2007 afleverede Brabrand 
Boligforening en plusplan til Århus 
Kommune”, indledte Jesper Pedersen 
sin redegørelse for foreningens nye 
helhedsplan, og fortsatte: “Den skal 
opfattes som et forslag til, hvordan 
en række plusser som for eksempel 
nye linier og ankre kunne sætte Gel-
lerupområdet i en nypåtænkt udvik-
ling – en bydel i byen med bygade fra 
BazarVest til City Vest, omkranset af 
byggerier til kommunale kontorer, 
erhverv og fritidsaktiviteter med be-
tydelig ændringer af boliger, ja mu-
lighed for enkelte blokkes nedrivning 
erstattet af anderledes byggeri med 
blandede ejerformer. Ingen skal dog 
tvinges til at fraflytte området, men 
intern flytning kan komme på tale for 
at frigøre hele blokke, etager eller op-
gange. De her nævnte planer er ikke 
noget, som Brabrand Boligforenings 
andre afdelinger skal bidrage til øko-
nomisk. Det er afdelingen selv (afd.4), 
der via nogle jordarealer frigør egne 
økonomiske midler. Af hensyn til de 
omkringliggende afdelinger indføjes 
også nye udlejningsregler – i samar-
bejde med Århus Kommune – så det 
bliver lettere at justere beboersam-
mensætningen.” Derefter omtalte 
Jesper Pedersen boligforeningens 
planlagte byggerier i Tranbjerg, Has-
selager og den nye bydel på Århus 
Havn. “Byggeriet i Tranbjerg er klar 
til igangsætten med godkendt lokal-
plan, mens det trækker ud med lo-
kalplanen i Hasselager. Byggeriet på 
Århus Havn er i indledende fase med 
opstart på 2. udbudsrunde, om den 
og inden beslutningen skal repræsen-
tantskabet indkaldes til forespørgsel”. 
Omkring huslejestigningen i “Søvan-
gen” på 6-8%, er foreningsbestyrelsen 
opmærksom på problemet. “Årsagen 

er, at byggeomkostningsindekset er 
steget 7-8%, og det vil vi følge op på. 
Vi vil fravige det, hvis udviklingen 
fortsætter”, sagde Jesper Pedersen.

stigning i antennebidrag
Et emne under beretningen, anten-
nebidraget med en stigning på 68,38 
kr. pr. lejlighed pr. måned, gav an-
ledning til aftenens heftigste debat. I 
særlig grad fordi stigningen, viste det 
sig, skyldtes udbuddet af program-
mer – kort sagt “sælgers marked”- og 
at afdelingerne har indbetalt for lidt 
i 2006/2007. Disse programudbyd-
dere tager virkelig ved”, sagde Jesper 
Pedersen, og oplyste tilføjende, at bo-
ligforeningen har været i dialog med 
Telia/Stofa, som har oplyst, at det vil 
være muligt indenfor en overskuelig 
fremtid at tilbyde afdelingernes bebo-
ere individuelt den “lille” pakke, som 
omfatter sendefladen i Skandinavien, 
minus de fire danske TV2 kanaler 
“Zulu”, ”Charlie”, “Film” og “Sport” 
og til en samlet pris på knapt 50 kr. pr. 
måned. Men for at få det opfyldt, skal 
afdelingerne indkalde til ekstraordi-
nært afdelingsmøde for her at træffe 
beslutning om, om de ønsker den 
“store” pakke (til overpris) som det 
er pt. eller den nye “lille” (stærkt be-
grænsede). Det vakte stor debat. Per 
Jensen spurgte undrende til, hvorfor 
den nye høje stigning i antennebidra-
get, Poul Pallesen: “Betaler man til 
TV2 “Sport”? og PKH – beboer og re-
præsentant fra “Skræppebladet – op-
fordrede afdelingsbestyrelsen til me-
get hurtigt at indkalde til møde om-
kring valg af den “lille” eller “store” 
pakke. Hertil lød yderligere kritiske 
røster til den politik medieudbyderne 
udviste. De stillede spørgsmål blev 
besvaret henholdsvis af Jesper Peder-
sen og boligforeningens direktør Tor-
ben Overgaard, som også er formand 
for Antenneforeningen. Til Per Jensen 
blev der svaret, at årsagen var en for-

nye tIltag I søvangen

af Peter Kjellerup Hansen

56 beboere fra afdelIng 2 “søvangen” og 5 fra admInIstratIon og forenIngsbesty-
relse samlet tIl afdelIngsmøde I skovgårdsparkens selskabslokale.

2 - Søvangen
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Bægeret var ved at være fuldt for 
det halve hundrede beboere, der var 
mødt op til det ordinære beboermø-
de i Skovgårdsparken. Frustrationen 
over, at renovering og stærkt tiltrængt 

vedligeholdelse bare var blevet ud-
skudt, var tydelig
I formandens sygefravær blev en fyl-
dig beretningen aflagt af Vagn Erik-
sen. Han startede med at sige, at året 

2006 gik med at afdelingsbestyrelsen 
ventede og ventede, men ikke fik no-
gen afgørelse om afdelingens renove-
ring.

skovgårdsparken har fået nok
en fuldt planlagt renoverIng har foreløbIgt måttet vente I to år

af Jens Skriver

højet programafgift. Poul Pallesen fik 
afkræftet sin antagelse. Man betaler 
ikke til TV 2 “Sport”. Endvidere op-
lyste Torben Overgaard, at fremover 
vil man kunne se TV på digitalsignal. 
“Men 90% har ikke mulighed for digi-
tal TV. De skal have en tuner installe-
ret. Ideen med den er, at forbrugeren 
selv får lov at vælge, hvilke kanaler 
han/hun ønsker at se”, og til Per Jen-
sen svarede Torben Overgaard, at ud-
bydernes mål er, og især ved TV2, “ jo 
flere indtægter, jo mere salgbar”.

pænt men lille overskud
Fra antennebidraget blev det mere 
fredeligt under punktet afdelingens 
årsregnskab og budget for 2008. Tor-
ben Overgaard gennemgik begge og 
forklarede grunden til en huslejestig-
ning på 3,66%, som egentlig skulle 
have været større. Men på grund af at 
stigningen i byggeomkostningsindek-
set er blevet halveret, og der er skåret 
ned på henlæggelserne har det været 
muligt at holde den på den stignings-
sats – “med mindre alle priser falder”. 
Udover det er årsregnskabet afsluttet 
med et forholdsvis pænt resultat. Der 
er blevet brugt lidt mere i den daglige 
drift, men der er også kommet større 
renteindtægter end forventet. Så “Sø-
vangen” er gået ud af 2006 med et 
pænt; men lille overskud på 600.000 
kr, der er blevet overført til betalings-
vaskeri og badeværelsesrenovering. 
Måske en årsag til at regnskab og bud-
get blev vedtaget enstemmigt uden 

spørgsmål og kommentarer. Som 
sidste beslutningspunkt var der valg 
til afdelingsbestyrelsen, “Skræppe-
bladet” og FAS. Det hidsede ingen af 
de fremmødte op. Det var lige knapt 
nok, at man fik nye ind. Af de tre, som 
var på valg: Kirsten Wisen, Poul Pal-
lesen og Margit Nørrehave, ønskede 
Kirsten Wisen ikke genvalg. De to 
andre tog imod to år til, og fik dem. 
Som afløser for Kirsten Wisen blev 4 
nye foreslået, og Georg Nielsen, ind-
til sidste år formand for “Søvangens” 
afdelingsbestyrelse blev som eneste 
valgt “hjem”. Suppleanter blev Karen 
Margrethe Frederiksen og Michael 
Jørgensen. Til “Skræppebladet”s re-
daktion er PKH først på valg i 2008, 
så man skulle have en suppleant. 
Ikke en lyd lød for at tilkendegive, 
man var kandidat. Samme med FAS. 
Jesper Pedersen forsøgte at motivere 
ved at fortælle lidt om, hvad FAS er, 
og det rejste forslag om Ib Ibsen, som 
straks blev taget på hans “ja” og valgt 
uden modkandidat. Som suppleant 
lod Susanne Frisk sig overtale.

afslutningsdebat
Sidste punkt “eventuelt” skulle al-
mindeligvis ikke afstedkomme den 
helt store debat. Men det var tæt ved. 
Per Jensen ville gerne høre om, hvad 
der er sket med den model, man sid-
ste år fremlagde om køkkenudskift-
ning. Han prioriterede ikke badevæ-
relser, men hellere faldstammers og 
stigestrenges individuelle renovering, 

og så manglede han Lokal TV. Til det 
svarede Torben Overgaard, at man 
omkring køkkenudskiftning er ved at 
se på muligheden for at alle afdelinger 
får en model 100% finansieret. Det ar-
bejdes der på som et oplæg. Angående 
badeværelserne bliver der arbejdet på 
en model med mulighed for at reno-
vere individuelt. Omkring Lokal TV, 
så bruger SBS kanalen til noget andet. 
Men er der nogle, som gerne vil lave 
Lokal TV, så er de velkomne til at få 
det sendt ud. Asta havde observeret 
rotter og blev henvist til Århus Kom-
munes skadedyrsbekæmpelse. Så 
gjorde Bente opmærksom på, at der 
var gennemgående mange indbrud i 
biler, som stod parkeret i afdelingen 
– en politisag, og Margit var lidt op-
revet over så forfærdelig der ser ud 
ved indgangen til tunnelen under Sil-
keborgvej. I slutbemærkninger orien-
terede Birthe Wisen om Beboerhuset, 
og meddelte at der var rundvisning 
i huset den 13. september kl.19, at en 
folder med ½-årsprogram over aktivi-
teter sammesteds var blevet omdelt 
til samtlige husstande. Endelig en 
opfordring til alle om at gøre brug af 
huset.

Klokken 21-05 takkede Birthe Wisen 
afdelingsmødet af med tak til mø-
dedirigenten for mødets afholdelse i 
fred og fordragelighed.

2 - Søvangen

3 - Skovgårdsparken
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renoveringen
Sagen startede i sin tid med klager 
over kulde, træk og fugtproblemer, 
og en undersøgelse af betonen viste, 
at der var kuldebroer og betonskader. 
Beboerne bevilgede penge til reno-
veringsforslag, og et dommerpanel 
med stor beboerindflydelse udvalgte 
et projekt fra J&B Entreprise, som 
siden er gået konkurs, og projektet 
er overgået til M T Højgaard. For de 
lave blokkes vedkommende består 
projektet i hovedtræk af betonre-
novering, nye indgangspartier, nye 
vinduer i østfacaden, altanlukninger 
med udskiftning af vinduer og altan-
døre, etablering af flade tage, nye fæl-
leslokaler i kælderen og opretning af 
udearealer. Planen for de lave blokke 
var klar for to år siden og vil komme 
til at koste 110 mill. kr. plus det løse. 
Hertil kommer så ydermere en reno-
vering af højhuset til små 85 mill. kro-
ner, og derved bliver sagen yderligere 
kompliceret. Det har ikke været let for 
Landsbyggefonden at håndtere sa-
gen, da den har mistet de fleste af sine 
midler, og måtte anbefale, at der blev 
optaget ustøttede lån, hvilket ville 
indebære drastiske huslejestigninger. 
Kommunen har krævet, at sagen om 
højhuset tages med, og det skal afgø-
res, om højhuset skal rives ned, og der 
skal opføres nyt i stedet. Nedrivning 
og genhusning af beboerne er faktisk 
billigst.
På de offentlige møder omkring hel-
hedsplanen for Gellerup og Toveshøj 
har afdelingsbestyrelsen vundet ge-
hør for, at planerne for Gellerup og 
Toveshøj ikke må komme til at gå ud 
over Skovgårdsparken. De kommer 
ikke til at koste Skovgårdsparken en 
krone. ”Skovgårdsparken kan reddes 
her og nu og er en attraktiv afdeling. 
Gellerupparken er et 20-års projekt”, 
sagde Vagn Eriksen. Huslejen er hø-
jere end i Gellerup og Toveshøj og bli-
ver ikke sat ned. Håbet er at fastholde 
den på nuværende niveau.

de andre sager
I ungdomsboligerne var der ”kun” 
det problem, at tagstenene af tegl ville 
falde ned. En udbedring bliver sat i 
værk, som for en vis del skal finan-

sieres af afdelingen selv. Køkkenud-
skiftninger foregik uden problemer, 
mens der kan forventes højere priser 
for brug af vaskeriet.
Boligforeningen mangler hænder, 
hvilket forsinker sagsbehandlingen.
Henkastning af affald er et problem, 
men hvis der ansættes flere til at rydde 
op, bliver der bare kastet mere affald. 
Den langsigtede løsning vil være, at 
enhver især kommer til at betale for 
fjernelsen af sit affald.
Afdelingsbestyrelsen arbejdede også 
med afvikling af hensynsløse parke-
ringer og sikring mod indbrud. 
Til slut nævnte Vagn Eriksen, at af-
delingen har fået en ny nabo, da Jysk 
Børneforsorg uden lokalplan og nabo-
høring havde fået lov til at opføre 12 
boliger til handicappede op til skellet 
mod Karensvej 39.
Ud over denne generelle beretning 
omtalte Vagn også afdelingsbestyrel-
sens udvalg:
Aktivitetsudvalget ved Conny Jepsen 
havde afholdt en række succesrige fe-
ster.
Teknisk udvalg arbejdede med etable-
ring af et fælles ITsystem for alle be-
boerhenvendelser.
Det politiske udvalg arbejdede med 
at helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj ikke kom til at gå ud over 
Skovgårdsparken. Tildelingen af lej-
ligheder i Skovgårdsparken skulle 
ske efter reglerne for fleksibel udlej-
ning. Afdelingen ønskede prioritet 
for studerende, beboere, der ellers 
skulle flytte fra afdelingen ved skils-
misse eller samlivsophør, tilflyttere, 
som får arbejde i Århus, folk over 55,  
folk, der tidligere havde boet i afde-
lingen og flyttede tilbage inden for 4 
år, personer der inden for de sidste 3 
år har haft en overvægt af tilknytning 
til det ordinære arbejdsmarked, per-
soner med længerevarende frivilligt 
arbejde, personer med sundhedsfag-
lige eller miljømæssige uddannelser 
og personer med lokaltilknytning.
Endelig var der enighed om at arbej-
de mod de stadig stigende antennebi-
drag og måske i stedet for arbejde for 
en mindre pakke. 
I den efterfølgende debat blev tråden 
fra beretningen fulgt op. Syltningen af 

renoveringen i to år fandt man særde-
les urimelig. Og der blev spurgt, hvor-
for der ikke renoveres her, inden nar-
komaner flytter ind. Boligforeningens 
direktør Torben Overgaard fandt det 
rystende, at renoveringen havde kun-
net udskydes så længe og havde dår-
lig samvittighed over, det ikke havde 
været muligt at gøre noget. ”Der skal 
ske noget nu, ellers bliver det slum”, 
understregede han. ”Men regeringen 
har stjålet pengene i Landsbyggefon-
den”.    
Beretningen blev derefter enstemmigt 
godkendt. 
Vagn Eriksen gennemgik også kort 
regnskab og budget. Der var budget-
teret med en huslejestigning på 0,0 kr., 
men renoveringen var ikke indregnet. 
Også budgettet blev enstemmigt god-
kendt.
Et forslag fra Birgit Fuglsang  om 
ændring af ordensreglementet, så 
det ikke længere var tilladt at grille 
på altanerne blev vedtaget med stort 
flertal.

valgene
Alle valg foregik uden afstemning. 
Conny Jepsen, Jan Viborg og Vagn 
Eriksen blev genvalgt til afdelingsbe-
styrelsen, mens Birgit Fuglsang og Ole 
Thvilum blev nyvalgt.. Ruth Johansen 
blev valgt til suppleant. Ole Thvilum 
blev også valgt til Skræppebladets re-
daktion, og Birgit Fuglsang blev sup-
pleant. Arthur Sletting genvalgtes til 
bestyrelsen for FAS, men det var ikke 
muligt at finde en suppleant.
Under eventuelt drøftedes bl.a. brug 
af fællesarealerne til luftning af frem-
mede hunde og ophold på fællesarea-
lerne foruden et ønske om dørtelefo-
ner.

3 - Skovgårdsparken



xx - afdeling

2� - skræppebladet september 2007

Beboerne i Gellerupparken kan mu-
ligvis se frem til en huslejenedsættelse 
på op mod 200 kroner om måneden 
i løbet af det kommende år. Det kan 
ske, hvis beboerne på et ekstraordi-
nært beboermøde, der indkaldes til 
senere på året, stemmer for at ændre 
den nuværende store programpakke 
til den meget billigere basispakke.
Ideen til at skifte programpakke kom 
fra en håndfuld beboere på Gellerup-
parkens ordinære beboermøde den 6. 
september, efter at der var ble-
vet stillet spørgsmålstegn ved 
den varslede stigning under 
budgetbehandlingen.
Her kom det frem, at der ville 
være mulighed for, at beboerne 
kan vælge at nøjes med at be-
tale for basispakken til kun 49 
kroner om måneden, hvis de 
ønsker det.

tre måneders opsigelse
På beboermødet forlød det, at 
opsigelsen af den store kanal-
pakke kun kan ske pr. 1. janu-
ar – og i så fald ville det haste 
med at nå at indkalde til et nyt 
beboermøde inden 1. oktober. 
Men afdelingsbestyrelsen har 
efterfølgende fundet ud af, af 
en eventuel beslutning om at 
skifte kanalpakke kan træde i 
kraft tre måneder senere året 
rundt, hvis beboerne vælger at 
skifte til basispakken på et eks-
traordinært beboermøde.
Afdelingsbestyrelsen vil, inden der 
indkaldes til nyt beboermøde, un-
dersøge, hvilken betydning et skift 
til basispakken har for alle de etniske 
kanaler, som en stor del af beboerne 
i Gellerupparken bruger. Og samtidig 
vil afdelingsbestyrelsen også igang-
sætte en undersøgelse af muligheden 
for at opsætte en stor fællesparabol 
på den øverste blok på Gudrunsvej, 

så beboerne kan pille alle deres egne 
paraboler ned.

fortsat storpakke og nye mulig-
heder
For de beboere, som fortsat ønsker at 
beholde den store kanalpakke, vil det 
fortsat være en mulighed, selv om et 
flertal måske kun ønsker basispak-
ken. I det tilfælde vil hver enkel bebo-
er dog skulle selv afregne med Stofa. 
Prisen for en storpakke vil blive en 

anelse højere end den pris, der i dag 
betales over huslejen.
Sidst på året eller i begyndelsen af 
2008 vil den enkelte beboer via Stofa 
også få mulighed for at tilkøbe tema-
pakker, som modtages via en digital 
boks. Denne boks arbejdes der på at 
kunne tilbyde til en for de fleste men-
nesker acceptabel pris. Man kan ori-

entere sig nærmere ved at følge med 
under SIDSTE NYT på 
www.antenneforeningen-aarhus.dk 
eller ved at kontakte Stofa telefonisk 
på tlf.nr. 88 30 30 30.

hvilke programmer er der i 
storpakken lige nu? 
Rai Uno – CNN – MBC – Cartoon 
Network – TCM – MTV – Eurosport 
– CNBC – National Geographic – TV2 

News – TV2 Zulu – TV2 Charlie 
– Animal Planet – TVE Interna-
tional – TV2 Sport – Kanal 5 DK 
– TV3+ – TV5 Monde – TV2 Film 
– BBC Prime – BBC World – Ka-
nal 4 – Show TV – ATV Türkiye 
– VH1 – ESC1 – TV3 – Discovery 
– DK4 – Disney Channel – 
Hallmark – Nickelodeon.
 
hvilke programmer er der i 
basispakken lige nu? 
Basispakken, som vil blive leve-
ret til alle husstande pr. 1. januar 
2008, omfatter følgende pro-
grammer: DR1 – DR2 – TV2 – 
TVAarhus – Skandinavia – SVT1 
– SVT2 – TV4 Sverige – NRK1 – 
TV2 Norge – ARD – ZDF – NDR 
– RTL – prøvekanalen.

meget bIllIgere antennebIdrag en mulIghed
gellerups afdelIngsbestyrelse forbereder ekstraordInært møde om kabel-tv

4 - Gellerupparken

af Helle Hansen
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4 - Gellerupparken

Beboermødet i Gellerupparken kan 
være lidt af hvert. Gennem tiderne 
har der både været meget lange, me-
get spændende, meget rodede, meget 
kedelige, meget skarpe og meget små 
møder. Da afdelingen jo er stor og al-
tid har fået megen opmærksomhed, 
er det nok med en vis spænding, at 
man møder frem. Og det var der den-
ne gang 66, der gjorde – og det skal 
straks bemærkes at dette var et af de 
gode og konstruktive møder.
Formand Khalid Mansour havde en 
hel del uddybende tilføjelser til den 
skriftlige beretning. Ydermere kunne 
han præsentere nyheder af kød og 
blod, nemlig Theo, som er projekt-
leder til det såkaldte Meyer-projekt, 
Kasper, som er projektleder til at star-
te en højskole i Gellerup og en ny be-
boersekretær, Vibeke.
Afdelingens største problem er det 
uudholdelige svineri, der giver den et 
ufortjent slumpræg og holder mange 
væk fra at flytte dertil. Det er her, at 
Meyerprojektet skal give stødet til en 
forandring til det bedre. Meyerne skal 
gerne være lokale – dvs. beboere.

De store planer om udbygning, om-
bygning, bygade og udlejning blev 
gennemgået både fra afdelingens side, 
og desuden af Keld Albrechtsen, for-
eningens næstformand. Afdeling og 
foreningsbestyrelse arbejder sammen, 
men på nogle punkter er det meget 
svært at vinde forståelse hos kommu-
nens folk, der stadig lufter ideer om 
salg og nedrivning.
Lars Bro fastslog i et klart indlæg, at 
”problemet er, at nogen vil gøre noget 
for os”! – altså er afdelingens og be-
boernes egen deltagelse en afgørende 
forudsætning for succes med de man-
ge tiltag. Derfor må der arbejdes på at 
få en stor del af beboerne til at disku-
tere og arbejde med.
Flere beboere bidrog med indlæg, op-
klarende eller supplerende, og mødet 
vedtog beretningen.
Budget blev forelagt og kommenteret 
af Helle Hansen. Også her var der in-
teresse for en pakkeløsning for anten-
nesignaler, men når dette skrives vi-
des det ikke, hvad der kom ud af det. 
Der var ikke noget egentligt forslag til 
diskussion, og budgettet blev enstem-
migt vedtaget.

Der var tydeligvis interesse og godt 
med kandidater  til 6 ledige pladser i 
afdelingsbestyrelsen. Valgt blev Helle 
Hansen, Ingrid Jensen, Khalid Man-
sour, Mulkhi Hussein, Muhammed 
Hawa og Adil Amin. De nye supple-
anter er Pia Christensen, Mohammed 
Chah, Tanja Bergstrøm og Said Ab-
dille Ali.

tekst og foto af Bo Sigismund

Interesserede beboere, men der bør være mange flere !

referat af afdelIngsmødet 

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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pkt. 1 - Valg af dirigent
pkt. 2-  Årsberetning fra 
   afdelingsbestyrelsen
pkt. 3 - Beretning fra 
   foreningsbestyrelsen
pkt. 4 - Afdelingens budget til 
   godkendelse
pkt. 5 - Forslag om at gå fra a til 
   b ordning til afstemning
pkt. 6 - Eventuelt
 
 
ad. 1 
Torben Overgaard blev valgt

ad. 2 
Formanden Hasse Vind fortalte om, 
hvad der var sket siden april, hvor 
der blev valgt ny  bestyrelse. Der har 
været afholdt 4 bestyrelsesmøder 
siden valget og opgangene er ved 
at blive malet, de grønne områder 
har det fint, og der er blevet lavet en 
bredere vej over ved bazaren.
Der har været problemer med trap-
pevasken nogle steder i sommer, men 
det vil der blive kigget på, så det ikke 
gentager sig.
Der er lavet et ad hoc udvalg til hel-
hedsplanen.

Susanne Pedersen havde nogle kom-
mentarer til helhedsplanen, hun mente 
at beboerne ikke var blevet orienteret 
nok om planen og hun havde hørt ry-
gter om at der skulle rives blokke ned 
både i afd. 4 og 5. Det ville hun gerne 
have svar på om det var rigtig, hun 
mente at det med butiksgade fra City 
Vest til Bazaren var et fejlskud, hvad 
skal disse butikker leve af, når der er 
ca 60 af dem både i City Vest og i ba-
zaren.

ad. 3 
Torben Overgaard kom ind på hel-
hedsplanen og svarede Susanne, at 
det med nedrivning af blokker aldrig 
har været på tale og skulle det blive 
aktuelt vil det ske i dialog med be-
boerne, det vil ikke ske unden deres 
medvirkning.

ad. 4 
For budgettet for 2008 er der kalkul-
eret med en huslejestigning på 3,44%. 
Det svarer til en huslejestigning i en 
97 m2 lejlighed med forhøjelse af an-
tennebidrag og huslejeforhøjelsen til 
223,00 kr. om måneden. Budgettet 

blev vedtaget, der var 4 der undlod at 
stemme.

ad. 5 
Forslaget om at gå fra a- til b-ordning 
blev diskuteret meget grundig mel-
lem fremlæggeren Ege Høst og nogle 
af beboerne. Forslaget blev forkastet 
med 21 for og 26 imod og en blank 
stemme.

ad. 6 
Under eventuelt var der kritik af 
afdelingsbestyrelsen, fordi den selv 
havde valgt farverne til opgangene i 
stedet for at indkalde beboerne til at 
snakke om, hvilke farver man kunne 
anvende.
Der er problemer med duer i nogle 
af blokkene. Hvad gør man ved det? 
Der bliver sat fælder op med foder i, 
og så håber man, at de går i dem. Man 
må desværre ikke lægge gift ud i følge 
loven.
Torben og Hasse takkede derefter 
forsamlingen for god ro og orden og 
hævede mødet.

af Bent Jensen

afdelIngsmøde den 11. september 
både de Interne og eksterne emner blev vendt

5 - Toveshøj
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Det var gråvejr lørdag den 11 august, 
da den traditionsrige sommerfest i 
Holmstrup blev afholdt, men bort-
set fra en kraftig byge om morgenen 
udeblev regnen. Dog blev den store 
brunch serveret i teltet. Her var alt, 
hvad, der hører til, og Rita Flintholm, 
der stod for den, fremhævede, at der 
endda var øllebrød. Og så var der un-
derholdning ved pianist dertil.
En særlig charme ved sommerfester-
ne i Holmstrup er, at folk i alle aldre 
fester sammen.
Den traditionelle hoppeborg var der, 
og der var som noget nyt også en gla-
diatorpuder, som gav mulighed for 
pudekampe.

Der var boder med forskellige tilbud. 
Tinnie Birkholm havde stegt en masse 
frikadeller til sandwich, og Pensio-
nistklubben serverede kaffe med lag-
kage.
Program blev fulgt slag i slag. Fodbold 
Cuppen på fodboldbanen tiltrak bl.a. 
unge piger og indvandrerdrenge.
Rita Bendiksen og holdet i ”line” dan-
ce præsenterede numre af forskellig 
sværhedsgrad. Det gjorde især lykke, 
da der blev fri mulighed for at være 
med. Det var der mange, som benyt-
tede sig af.
Stort bifald høstede gruppen ”Sabah” 
for deres palæstinenserrap.

En klovn fra Cirkus Big (hjulpet af 
Cirkus Tværs) gøglede til meget stor 
morskab især for børnene.
Efter fællesspisning spillede ”Giro 
413” op til dans. Musikken svarede 
ikke til, hvad der hørtes i Giro 413 i ra-
dioen, men de unge på 60 var tydelig-
vis den oprindelige målgruppe. Nu er 
musikken blevet evergreen og tiltræk-
ker alle aldre. Danselysten var stor, og 
dansegulvet var hele tiden fyldt. En 
af de dansende fik et ildebefindende, 
men han kom hurtigt på benene igen.
Der var Chili con carne til natmad.
Natten sluttede af med båndet disko-
teksmusik i selskabslokalet

regnen udeblev…
men det gjorde feststemnIngen Ikke

af  Jens Skriver

6 - Holmstrup



xx - afdeling

2� - skræppebladet september 2007

Beboerne i Holmstrup er så heldigt 
stillet, at afdelingsbestyrelsen før 
hvert beboermøde sender en fyldig 
skriftlig beretning ud. Det var måske 
derfor, at kun omkring 30 beboere for-
uden gæster og ansatte i boligforenin-
gen fandt vej til selve mødet.

teknik og kriminalitet
I sin mundtlige beretning uddybede 
Edvin Juhl nogle af sagerne. Der står 
stadig penge på reguleringskontoen, 
og der frigives løbende penge til nog-
le projekter ad gangen. Lige nu arbej-
des der med renovering af asfaltstier, 
selskabslokalet og pergolaen på fest-
pladsen.

I den verserende sag om varmemåler-
ne er der sket det, at 68 varmemålere 
er skiftet ud. En samlet udskiftning 
kommer til at koste flere millioner. 
Der har ikke kunnet konstateres no-
gen produktfejl, så leverandøren, Sie-
mens, kan ikke drages til økonomisk 
ansvar for manglerne. Af en samlet le-
verance på ¾ mill. kroner har Siemens 
givet en rabat på 78.000 kr., og der er 
givet dekort på 450.000 kr.

På væsentlige områder er beboer-
nes engagement dalet. Børn & unge, 
autoklubben og legepladsudvalget 
trues af lukning, så der var lidt penge 
til overs på konto 119 på grund af de 
indskrænkede aktiviteter. Fældning 
af træer blev også nævnt.
Det største problem for afdelingsbe-
styrelsen var imidlertid unge lømler, 
der er til stor gene og udgift for om-
rådet.
Under den efterfølgende debat spurg-
te Jette Pedersen om de ekstra 194.000 
kr. i ejendomsskatter for 2006. Edvin 
Juhl kunne svare, at fejlen er alvorlig, 
da pengene går til henlæggelser, der 
kun kan bruges til planlagte opspa-
rede opgaver.

budget
Edvin Juhl fremlagde også budgettet 
for 2008, der udviste en huslejestig-
ning på 2,69 %. Afdelingsbestyrelsen 
vil undgå henlæggelser til istandsæt-
telser, der først skal sættes i værk i 
2027 og fremefter. Afdelingsbestyrel-
sen havde stillet forslag om ændring 
af budgettet, så der yderligere blev af-
sat 50.000 kr. til kriminalitetsforebyg-
gende indsats. I den forbindelse efter-
lyste Karen Hammer bedre belysning 
af stierne.

antennebidraget
Det var sagen om antennebidraget, 
der optog sindene mest. Problemet er 
blevet rejst på andre møder. Stofa sæt-
ter hele tiden priserne op uden videre 
diskussion, og TVselskaberne opret-
ter hele tiden nye kanaler. Tilsynela-
dende vides ikke, hvordan problemet 
skal behandles. Afdelingsbestyrelsen 
forestillede sig, man gik over til en 
mindre pakke, som er billigere. Det 
var igen Jette Pedersen, der tog sagen 
op, og hun havde regnet på tallene 
og mente man kunne få en billigere 
løsning ved andre udbydere. Hun 
krævede derfor en beslutning om, at 
afdelingsbestyrelsen undersøgte kon-
sekvenserne af en afskaffelse af stofa-
abonnementet. Edvin Juhl mente ikke, 
de skitserede alternative muligheder  
var realistiske. Hans Martin Gaard-
hus sagde: ”Vi skal ud af kløerne på 
de gribbe”, og Lars Eg understregede, 
at udbyderne indkasserede meget 
store reklamemidler ved at bruge vo-
res kabler til at sende til folk.

Enden blev at budgettet blev vedtaget 
med stort flertal med ændringsforsla-
get om midler til kriminalitetsfore-
byggende foranstaltninger. Ligeledes 
blev det vedtaget med stort flertal, at 
opsige stofaabonnementet pr. 1/12 
2007.

skræppebladet og politik
Et forslag om anlægge 15 parkerings-
pladser i midterarealerne blev vedta-
get med stort flertal.
Et forslag fra Lars Eg, om at afdeling-
en kun må indgå aftaler med firmaer 
og underleverandører, der udeluk-
kende udbetaler overenskomstmæs-
sig løn, blev enstemmigt vedtaget.
Flere gav udtryk for undren og bitter-
hed over den måde, Skræppebladet 
er blevet behandlet på. Foreningsbe-
styrelsen vil imidlertid ikke udtale 
sig, før det udvalg, der er nedsat til at 
kulegrave Skræppebladets forhold, er 
kommet med en indstilling. Hermann 
Nielsen efterlyste en sammenhæn-
gende foreningsbestyrelse, og Edvin 
Juhl mente nogen måtte sige fra over 
for formanden.  Elly Lindved forkla-
rede, at hun havde indvilget i at ind-
træde i udvalget om Skræppebladet, 
fordi hun hellere ville være med, hvor 
beslutningerne blev truffet, end stå 
udenfor.
Dermed var et meget intenst beboer-
møde til ende.

                                                                  
                               

antennebIdraget blIver nu taget op
afdelIngsbestyrelsen lagde vægt på krImInalItetsforebyggelse 

– for beboerne havde antennebIdraget størst Interesse.

af  Jens Skriver

6 - Holmstrup
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Beboermødet opfordrer til, at Bra-
brand Boligforening sikrer, at når der 
laves aftaler med eksterne firmaer om 
udførelse af arbejde i Holmstrup, så 
skal disse firmaer og deres eventuelle 
underleverandører i udførelsen af ar-
bejdet, have en relevant overenskomst 
for deres medarbejdere og garantere, 
at arbejdet udføres på overenskomst-
mæssige vilkår.

Det er det eksterne firma, der skal ga-
rantere at det forholder sig sådan. 

Forslagsstiller: Lars Eg
Begrundelsen kan bl.a. findes i den-
ne udtalelse fra Brancheklubben for 
murere, stenhuggere og stukkatører i 
Storkøbenhavn.

på lige vilkår
Skal man tro, hvad man hører, kan 
man uden problemer få udenlandsk 
arbejdskraft til at udføre bygningsar-
bejde langt under den pris, man skal 
betale for den danske arbejdskraft.
 
Det er måske muligt, men det kan 
også være ulovligt. Mange uden-
landske firmaer registrerer sig nem-
lig ikke til Skat som de skal og beta-
ler dermed ikke moms i Danmark. 
 

Udenlandske firmaer med arbejds-
kraft fra hjemlandet kan arbejde på 
hjemlandets vilkår i op til tre må-
neder. Men dansk fagbevægelse 
kan med fuld ret kræve overens-
komst og blokere arbejdet, indtil 
en sådan er opnået. Det praktise-
rer vi overalt, hvor vi møder dem. 
 
Vi skal derfor opfordre bygherrer og 
andre kunder til at kontrollere, at et 
eventuelt udenlandsk firma arbejder 
lovligt og har overenskomst her i lan-
det for at undgå unødige overraskelser. 
 
Med det tempo der er i bygge-
riet, er det næsten umuligt at sikre 
sig, at arbejdskraften har den nød-
vendige uddannelse til arbejdet. 
 
Derfor risikerer bygherrer at få ud-
ført arbejde af ikke uddannet arbejds-
kraft. Risikoen er, at der for eksempel 
bruges materialer eller metoder, der 
giver et dårligt eller uholdbart resul-
tat. Det kan være dobbelt dyrt at få 
udført arbejdet af ukyndige folk. Ud-
dannelse er varemærke for kvalitet. 
 
Vi skal derfor opfordre bygherrer og 
andre kunder til at efterspørge ud-
dannet arbejdskraft, sådan at even-
tuelt dårligt udført arbejde ikke med-

fører unødige ekstraomkostninger. 
 
Murerbrancheklubben for Storkø-
benhavn havde i gennemsnit 9,6 pro-
cent ledige murersvende i 2006 og 
20,4 procent ledige, da det var værst. 
 
Vi har dags dato 176 ledige murersven-
de og godt 50 murerelever bliver udlært 
i denne uge. Vi kan altså levere faglært 
arbejdskraft et godt stykke tid endnu. 
 
Udenlandske firmaer har ingen ud-
dannelsesmæssige forpligtelser i Dan-
mark, de betaler ikke skat i Danmark, 
og ved brug af arbejdskraft fra hjem-
landet forsvinder pengene også ud 
af landet. Sidste skud på stammen 
er en stor dansk entreprenør, der nu 
har fyret sine egne danske murer-
svende for at invitere arbejdskraft 
fra Polen. Hvor er logikken i det? 
 
Al udenlandsk arbejdskraft skal være 
velkommen, men det skal være på 
lige vilkår.

Vedtaget på generalforsamling 27. 
marts.2007

udtalelse tIl vedtagelse på beboermøde
I brabrand bolIgforenIng, 

afdelIng: 6; holmstrup den 11. september 2007

6 - Holmstrup
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Afdelingsmøde den 17 september
med følgende dagsorden
pkt. 1 - Valg af dirigent
pkt. 2 - Årsberetning fra bestyrelsen
pkt. 3 - Beretning fra foreningsbesty-
relsen
pkt. 4 - Budget for 2008 til godkendelse og 
regnskab for 2006 til forlæggelse
pkt. 5 - Forslag fra bestyrelsen om betal-
ingsvaskeri
pkt. 6 - Valg til bestyrelsen
       a Til skræppebladets redaktion
       b Til Fas
pkt. 7 - Eventuelt
 
 
ad. 1 
Bent Mikkelsen blev valgt

ad. 2 
formanden Preben fortalte at samar-
bejdet med driften og varmemesteren 
har fungeret så nogenlunde, der har 
været en periode, hvor det har været 
vært at få lavet de ting der var nød-
vendig, men det skulle der være styr 
på nu.

Storskrald har været et stort problem, 
det har været sådan, at ligeså snart 
det er blevet afhentet har folk sat no-
get derned med det samme, og når 
det kun bliver afhentet hver 14 dag 
har det ikke pyntet i området, det må 
være sådan, at folk må vente med at 
sætte storskrald ned tidligst et par 
dage før, og kan det ikke lade sig gøre 
,må ordningen ophøre.
Vaskeriet er også et problem, der 
bliver ikke gjort ordentlig rent, og 
rengøringspersonalet må tit fjerne tøj 
som beboerne har glemt at hente, det 
må de huske for eftertiden.

ad. 3
Herman nielsen fortalte kort om hel-
hedsplanen, der skulle blive lavet 
en handlingsplan i samarbejde kom-
munen og BB i denne uge (38), man 
håber på den måde at få en anden be-
boersammensætning.

ad. 4
Bent Mortensen fortalte om budgettet 
for 2008, der er bestyrelsens side an-

modet om et betalingsvaskeri og der 
er afsat 35.000,00 kr. i budgettet    for 
næste år til at gennemføre det.
Der bliver en husleje stigning på 
3,72% næste år.
Hvis budgettet bliver vedtaget udgår 
punkt 5 af dagsordenen.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
ad. 5 Dette punkt udgår.

ad. 6 
Henny var den eneste som var på valg, 
og hun ønskede ikke at genopstille  
og der var ikke andre der ønskede at 
stille op, så der blev ikke valgt en ny.
   a.   Der var ingen der ville stille op 
til skræppebladets redaktion
   b.   Heller ingen kandidater til Fas.

ad. 7 
Der var ikke nogen der ville tage or-
det under eventuelt, så formanden 
takkede de 10 beboer der var frem-
mødt for god ro og orden.

Alle valg var genvalg, men intersssen fejlede 
ellers intet, og fremmødet
var som altd stort i Voldbækhave
 

foto af Bo Sigismund

af Bent Jensen

10 beboere mødt frem, Ingen valg tIl bestyrelsen

afdelIngsmøde

17 - Højriisparken

16 - Voldbækhave
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10 - Rødlundparken

Rødlundparken, afdeling X i Harlev 
er noget særligt. Ikke alene ligger den 
langt fra alt andet i Brabrand Bolig-
forening. Den har også skabt sin egen 
historie i 5 etaper. Og det har givet 
den sin egen kultur, som jeg ofte har 
oplevet den på beboermøder.
Ikke desto mindre er der også ting, 
der går igen. For eksempel har der 
åbenbart været problemer med affald 
og ulovlig parkering…
Beboermødet i Næshøjcentrets nyud-
videde kantine havde 49 deltagere, 
Formand Aase kunne præsentere af-
delingens nye inspektør og fortælle 
om personalesituationen, og Keld Al-
brechtsen blev valgt til dirigent, hvil-
ket altid er en taknemmelig opgave i 
denne afdeling.

Beretningen var særdeles grundig og 
det er tydeligt at afdelingsbestyrel-
sen både er flittig og seriøs. Både det 
økonomiske, det praktiske og det po-
litiske får opmærksomhed. Sager fra 
årets løb er blevet kommenteret og 
motiveret. Haver, parkering, ordens-
regler og tildeling. Hække, cykler, 
lokaler og byggeskader. Det er også 
tydeligt at både de 4-årige og de 80-
årige beboere får opmærksomhed. Så 
der var kun få spørgsmål – et om ha-
ver, og en rejste tvivl om bøgehække 
er en god idé. Beretningen blev såle-
des godkendt uden indsigelser.
Økonomi er en vigtig side af en af-
delings liv, og Rødlundparken har 
man en kvalificeret præsentation af 
budgettet. Diskussionen kom derfor 
i hovedsagen til at dreje sig om pri-
sen på antennesignaler – et gennem-
gående tema på flere beboermøder. I 
Rødlundparken havde man forberedt 
et forslag om at overgå til Stofas lille 
pakke med mulighed for tilkøb. Det 
blev vedtaget med et snævert flertal 
på 2 stemmer. Hvad det så medfører, 
kræver nok en nærmere udredning 

end denne artikel kan rumme. I øvrigt 
blev budgettet vedtaget; dog var der 
8, der undlod at stemme.
Af de afgående afdelingsbestyrelses-
medlemmer var der kun 2, der genop-
stillede, og der var kun 2 nye kandi-
dater. Anne Olesen, Else Stokholm og 
Tommy Møller blev valgt, og Majbrit 
Petersen er ny suppleant.
Diskussionen under eventuelt dre-
jede sig om hunde, klagemuligehder, 
råderet og B-ordningen. Da mødet 
sluttede, blev der serveret mad og 
drikke, og snakken mellem beboerne 
er sikkert fortsat i den samme, gode 
stemning.

tIlfredshed I harlev
 - beboermøde I afdelIng X

tekst og foto af Bo Sigismund
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Sjældent har der været så mange del-
tagere på et beboermøde i fælleshuset 
Valhalla. Der deltog 19 engagerede 
beboere samt ansatte i boligforenin-
gen foruden beboerrådgiver Abelone 
Asingh. Beboerne fik valgt en fuldtal-
lig bestyrelse med suppleanter, og der 
er mange tiltag og aktiviteter på vej i 
afdelingen, der har 103 lejligheder og 
20 ungdomsboliger.

surt i begyndelsen
Gitte Sørensen som var eneste med-
lem fra den hidtige afdelingsbesty-
relse bød velkommen ”Det er dejligt 
med så mange”, sagde hun og beret-
tede om en deprimerende start for 
afdelingsbestyrelsen sidste år. Efter 
flere år uden afdelingsbestyrelse blev 
der i 2006 endelig valgt en bestyrelse, 
som dog hurtig faldt fra hinanden. 
Gitte Sørensen valgte ikke at gå af, 
”for så var der ikke sket en skid. Men 
det var ret surt i begyndelsen. Der var 
folk som sagde til mig: ’Giv dog op 
Gitte – du får aldrig de beboere til no-
get som helst – ikke engang en som-

merfest’. Første halvår var lidt sløvt, 
men det gjaldt om at finde allierede i 
foreningsbestyrelsen og administra-
tionen.”

Sødt i slutningen
Der har været gode resultater i året, 
gode aftaler, sommerfest mv. 
”Først var der arrangementet med be-
boerrådgivningen. Det gav mig blod på 

tanden, og der var masser af energi og 
brainstorm. Aktivitetsdag og sommer-
fest blev en succes,” berettede Gitte.  
”Tak til alle jer, der gjorde det muligt. 
Vi har virkelig gjort pessimisterne til 
skamme. Og mange nye tiltag er på 
vej,” sagde hun.
Derefter fortalte Gitte om en rapport, 
der dokumenterer, at byggeret er pla-
get af byggesjusk.
”De store huslejestigninger er et tegn 
på fortidens dovenskab. Så jeg kan 
kun opfordre til at stille op til besty-
relse og være med til at tage ansvar.”
Lene Olm kommenterede: ”Godt 
gået, Gitte” og afdelingssekretær Bent 

Mikkelsen, der var valgt til dirigent, 
supplerede: ”Det er første gang i syv 
år, der har været så mange til et bebo-
ermøde i Odinsgården”.

jord i foreningen
Morten Fich fra foreningsbestyrelsen 
fortalte om de store linjer i forenin-
gens arbejde med bl.a. helhedsplan, 
og salg af jord i Tranbjerg. ”Men vi be-
holder noget af jorden selv. Beløbet fra 
salg går ind i foreningens egenkapital, 
og så må beboerne beslutte, hvad den 
skal bruges til.”
Det fik Gitte Sørensen til at undre sig: 
”På repræsentantskabsmødet spurgte 
jeg, om beløbet skal gå til økonomisk 
betrængte afdelinger. Og det fik jeg ja 
til.”
Charlotte Gabriel spurgte: ”Skal der 
ikke først bruges penge til de afdelin-
ger, som allerede er der?”
Morten svarede: ”Afdelingen skal 
selv sætte penge af til vedligeholdel-
se. Men hvis der sker en ghettoise-
ring, kan der tilføres midler til at løfte 
området.”

ejerlejligheder
Lene Olm ville gerne vide noget om 
ejerlejligheder i f.eks. Gellerup. 
”Det er Regeringens forslag med salg 
af almene boliger. Måske kan det bli-
ve en ide at sælge lejligheder i Gelle-
rup – men senere. Så vidt jeg ved, er 
der på landsplan ikke solgt ret mange 
boliger. Vilkårene er ikke rimelige for 
boligorganisationerne, som reglerne 
er i dag,” sagde Morten Fich.
Økonomichef Rune Utoft tilføjede: 
”Mellem fem og 10 har henvendt sig, 
fordi de gerne vil købe en lejlighed i 
Gellerup. Det er i øvrigt det samme 
antal, som har henvendt sig, fordi de 
er nervøse for, at deres lejlighed bliver 
revet ned.”

blomstrende aktIvItet I odInsgård
aktIve beboere vælger stærk bestyrelse, som skal på kursus

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

11 - Odinsgård

27 deltog i beboermødet i Odinsgårdens fælleshus, som er normeret til 30 personer.
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regnskab reguleret
Regnskabsgennemgangen fik en hi-
storisk fortælling om økonomi i den 
almene sektor med på vejen af Bent 
Mikkelsen, som også fortalte: ”Bygge-
indekset er gået amok – så vi har æn-
dret og cirka halveret huslejestignin-
gerne i mange afdelinger. Kommer vi 
så ikke til at mangle penge på længere 
sigt? Kunne man spørge. Jo, der har 
manglet penge siden den første dag, 
fordi forskrifterne er umulige af følge 
til punkt og prikke.”
En kvindelig beboer spurgte: ”Det er 
vel ikke rigtigt, at der kun er 10 hus-
dyr i afdelingen, som det fremgår af 
regnskabet”. Gitte svarede ”Nej, der 
er beboere som glemmer at registrere. 
Men det er både fornuftigt og billigt 

at få husdyr registreret. Både hunde 
og katte skal registreres hos varme-
mesteren, og det koster 20,- kr. om 
måneden pr. dyr.”

fuldtallig bestyrelse
Til valget var der syv, der stillede op. 
Gitte Sørensen, Lene Olm, Thomas 
Møller Lauridsen, Charlotte Gabriel 
og Dennis Laursen blev valgt til afde-
lingsbestyrelsen. Sonja E. Jensen er 1. 
suppleant og Peter Johansen er 2. sup-
pleant.
Jess Nielsen blev valgt til FAS, Fritids-
foreningens Aktivitetsstøtte.
Gitte annoncerede straks efter valget, 
at den nye afdelingsbestyrelse skal 
på kursus i løbet af efteråret. Først 
grundkursus for nye i afdelingsbesty-

relser og derefter et kursus i budget, 
drift og vedligeholdelse.

katteproblem
Til sidst på beboermødet blev der talt 
om vinduer og om efterladenskaber 
fra katte i sandet omkring legeredska-
berne. Der er mange vilde katte i om-
rådet eller i hvert fald besøg af katte, 
som ikke bor i afdelingen. En beboer 
foreslog at lave en overdækket sand-
kasse, som forældrene skulle åbne og 
lukke. Der blev også luftet en ide om 
at udskifte sand omkring legeredska-
ber med barkflis, som det allerede fin-
des ved det store gyngestativ.

11 - Odinsgård

8 - Drejergården

Dagsorden.
pkt. 1 - Valg af dirigent
pkt. 2 - årsberetning fra afdelingsbesty-
relsen
pkt. 3 - Afdelingens budget for 2008 til 
godkendelse og årsregnskab for 2006 til 
forelæggelse
pkt. 4 - Evt. forslag
pkt. 5 - Valg til bestyrelsen
pkt. 6 - Eventuelt
 
ad.1 
Søren blev valgt

ad. 2 
Da formanden var fraflyttet afde-
lingen blev det pålagt Bent Ole at 
fortælle beboerne om, hvad der var 
sket i det forløbne år. Der var blevet 
lagt nogle fliser ned, så det var nem-
mere at komme frem, der var også 
lavet en grillplads, og den var blevet 
indviet i sommer. Det er meningen, 
at hver lejemål skal have installeret 
varmemålere og vandmålere i deres 
lejligheder. Det var der et par kom-

mentarer til, at det nok ikke var en 
god ide, da de nok ikke var helt sta-
bile. Men da det ikke er et punkt på 
dagsordenen, kunne der ikke vedtag-
es noget om det på dette møde. Der 
vil blive afholdt møde senere om det 
emne. så beboerne kan tage stilling til, 
om det er en god ide.

ad. 3 
Det plejer at være Grethe Dam, der 
forelægger budgettet, men da hun 
er gået på efterløn var det istedet for 
Torben Overgaard, der fremlagde det. 
Og der kommer en huslejeforhøjelse 
på 2,45% til næste år, men budgettet 
blev enstemmigt vedtaget. Der var en 
enkelt kommentar til regnskabet for 
2006, som Torben svarede på, og som 
blev accepteret.

ad. 4 
Der var ingen forslag til dagsor-
denen.

ad. 5 
Tina, der sad i afdelingsbestyrelsen, 
var flyttet, og hun agiterede stærkt 
folk til at stille op til bestyrelsen, da 
der kun bliver afholdt 3 møder om 
året, så hun mener godt, at selv de 
ældre, der bor her, kunne klare en be-
styrelsespost, men trods hendes anbe-
falinger lykkedes det kun at få valgt 
et nyt medlem til bestyrelsen, så den 
nu består af:
Holger nyvalgt
Bent Ole
og én suppleant Rie Ilsøe

ad. 6 
Der blev under eventuelt gjort op-
mærksom på, at der var huller for-
skellige steder i tagrender, og når det 
regnede løb det ned af murværket, og 
det ville ikke være godt i vinter, hvis 
der kom frost, men det er observeret 
og det vil blive lavet.
Derefter sluttede mødet i god ro og 
orden.

af Bent Jensen

afdelIngsmødet
1 ny valgt I bestyrelsen
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”Nu skal over halvdelen af min ind-
tægt gå til at betale husleje”, fortalte 
en bekymret beboer, Alice Brønd, på 
afdelingsmødet i Thorsbjerg den 5. 
september. Hun var en af de få bebo-

ere som var mødt op og især den sti-
gende husleje er et problem for hende. 
Næste år stiger huslejen med 5,29 %.  
”Da jeg flyttede ind kostede det 4.000 
kr. at bo her. Til næste år bliver min 
husleje over 5.200. Det er en voldsom 
stigning i løbet af fem år. Jeg bor alene, 
så det er økonomisk hårdt. Min løn er 
jo ikke steget tilsvarende.”

tv bliver også dyrere
Formand Esben Trige kunne kun give 
beboeren ret på et møde, hvor der var 
mødt ti beboere op. Og af dem er to 
oven i købet ansatte i boligforenin-
gen.
Ulla Jellesen fra afdelingsbestyrelsen 
spurgte: ”Er det kun mig, som er træt 
af stigning i antennebidrag?”
Økonomichef Rune Utoft, der også 
er beboer kunne ikke overraskende 
svare ”Det er alle afdelinger! Men det 

er ikke Stofa, som skal have skylden. 
De får 100 kr. om året for at levere sig-
nalet. Det er programpakkerne, som 
koster.”
Når der kommer digitale tv-signaler 

fra 2009 bliver en lille (og billigere) 
pakke med 15 kanaler standard. 
Desværre bliver det endnu dyrere at 
se alle de kanaler, som er i den store 
pakke, og som er standard i dag.

betændte værelser
Ikke alt på mødet drejede sig om hus-
leje og økonomi. Der blev vedtaget et 
forslag om videoovervågning og så 
blev der snakket om afdelingens væ-
relsesudlejning.
Lise Ledet, der også var mødets di-
rigent, ville gerne vide nærmere om 
ombygning af en lejlighed, som i dag 
er indrettet med værelsesudlejning. 
På budgettet er anført 28.000 kr.
Esben forklarede, at pengene er af-
sat til afklaring omkring lejligheden, 
f.eks. til et arkitektfirma. Det er altså 
penge til at forberede en ombygning: 
”Afdelingen har hen over årene pum-

pet mange penge i værelserne, og der 
har været mange gener,” sagde Es-
ben.
Varmemester Mogens Rasmussen vil-
le gerne udtale sig både som beboer 
og ansat: ”I nr. 93 er det virkelig be-
tændt. Problemet er især fælles køk-
ken og bad. Der er masser af skrald og 
ingen tager ansvar. Vi viste et værelse 
frem for en ung pige og hendes mor 
forleden. De løb skrigende bort…”

ekstraordinært afd.møde
Med de få fremmødte beboere var 
der heller ikke mange, som stillede 
op til valg. Jytte Jørgensen, som har 
været med i afdelingsbestyrelsen et 
år, ønskede ikke at genopstille. Der 
var både et- og to-årige poster ledige 
i afdelingsbestyrelsen. Ole Langballe 
stillede op og blev hurtigt valgt. Ef-
terfølgende var det uklart til hvilken 
post ”Det må du selv bestemme,” 
sagde Esben.
En afdelingsbestyrelse på kun tre 
medlemmer betyder, at der indkal-

des til et ekstraordinært afdelingsmø-
de i løbet af efteråret, så bestyrelsen 
kan blive fuldtallig. Måske kan som-
merens store succeser med aktivitets-
dag og sommerfest være vejen til at få 
gang i flere aktiviteter.

rolIg afdelIng med forurolIgende husleje
få undrer sIg over galoperende husleje

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

12 - Thorsbjerg
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12 - Thorsbjerg

Ghettoen i det sydlige Odense, Volls-
mose, har det. Ghettoen Tingbjerg 
nord for København er allerede gået 
i gang med det. Og i England er der 
overvågning over det hele. Nu vil 
beboerne i Thorsbjerg på Holmstrup 
Mark også være med på vognen. Der 
kommer nok overvågningskameraer 
på hushjørner, tage, master samt i 
kældre og vaskerum.

”Jeg håber, kameraer kan virke præ-
ventivt, så tyve helt lader være med 
at begå indbrud. Eller at de klæder sig 
så mistænkeligt med elefanthuer og 
andet, at der er flere beboere, som får 
lyst til at holde ekstra øje med dem,” 
sagde John B. Jensen på afdelingsmø-
det i Thorsbjerg. 
Han er manden bag det forslag, som 
beboerne har vedtaget om videoover-
vågning i afdelingen. 

mere video tilladt
”Ny lovgivning giver mulighed for at 
overvåge kældre, parkeringspladser 

og andre særlige arealer,” fortæller af-
delingssekretær Bent Mikkelsen. 
Dog kan man ikke overvåge alt. Ka-
meraerne skal pege ind på de tilladte 
områder. Almindelig, offentlig vej må 
man ikke overvåge.
Du kan læse mere om overvågning på 
hjemmesiden for Det Kriminalpræ-
ventive Råd, http://www.dkr.dk.
Flere undersøgelser viser, at dansker-
ne generelt er positive over for rullen-
de kameraer. Ifølge Finanstilsynet er 
hele 97 % af danskerne positive over 
for overvågning ”og deres vigtigste 
begrundelser er, at det forebygger kri-
minalitet, øger trygheden og styrker 
politiets efterforskningsarbejde.”

bekostelig tryghed
Det kan dog være en bekostelig affære 
at få alt optaget. Varmemester Mogens 
Rasmussen fortæller om et tilbud, der 
er indhentet af Kaj Nielsen:
”Det koster cirka 10.000 for udstyr til 
at overvåge et kælderrum og 30.000 

kr. for at få en parkeringsplads over-
våget.”
Formanden i Thorsbjerg, Esben Trige, 
har også betænkeligheder: ”Vi skal 
være opmærksomme på, at det er ny-
anskaffelser, som skal finansieres over 
huslejen. Og der vil altid være noget 
vedligeholdelse – enten på grund af 
hærværk eller vind og vejr.”
Afdelingssekretær Bent Mikkelsen er 
dog meget positiv overfor forslaget: 
”Jeg synes forslaget er godt, fordi det 
pålægger afdelingsbestyrelsen at ar-
bejde positivt på at få kameraer instal-
leret. Der er et økonomisk perspektiv, 
som der så senere skal tages stilling til 
af beboerne.”
 
fred for de fleste
”Jeg mener ikke at overvågnings-
kameraer er et skift i retningen af et 
overvågningssamfund. Kameraer fin-
des i dag i alle butikker, på posthuse 
og fartsyndere snuppes på denne vis. 
Optagelserne bliver jo kun gennemset 
i de tilfælde, hvor der er forekommet 
tyverier. Det eneste formål er således 
at sørge for, at det store flertal af bebo-
erne, som opfører sig pænt, kan leve i 
fred,” forklarer John B. Jensen i sit for-
slag, som blev vedtaget i Thorsbjerg 
den 5. september.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

beboere vIl forhIndre Indbrud og skabe tryghed med kameraer

vIdeo-overvågnIng I thorsbjerg

Videoovervågning kendes allerede fra butikker og tankstationer. 
Dette billede er fra rastepladsen ved True Skov.

Beboerne i disse huse vil gerne have videoover-
vågning og en mere tryg hverdag.



xx - afdeling

3� - skræppebladet september 2007

19 - Bronzealdervænget

Afdelingen med udelukkende ung-
domsboliger på Bronzealdervænget 
kan se frem til et ekstraordinært af-
delingsmøde i løbet af efteråret. Indtil 
da er det tre piger, som tegner afdelin-
gen, hvor der det seneste år har været 
fokus på både tema-fester og mulige 
boligforbedringer.
På det ordinære afdelingsmøde den 
6. september kl. 19.00 deltog fem be-

boere, den tidligere formand samt an-
satte i boligforeningen. Inden mødet 
kom helt i gang, viste Rasmus Ham-
mer billeder fra sommerens store ak-
tion med at luge beachvolley-banen, 
og han viste piratflag, piratservietter 
og andre sørøver-effekter, som skulle 
bruges til den kommende sommerfest 
med pirat-tema.

succes med fællesspisning
Rasmus Hammer fra afdelingsbesty-
relsen indledte mødet med velkomst 
og foreslog Jørgen Lund som dirigent. 

Den tidligere formand for afdelings-
bestyrelsen, var fraflyttet kort tid for-
inden. 
Rasmus berettede om det seneste år 
i afdelingen, hvor de månedlige fæl-
lesspisninger går godt, ”for der er en 
tendens til, at folk ellers ikke rigtig ser 
hinanden.”
For et år siden var der ekstraordinært 
beboermøde, da der ikke blev fundet 

medlemmer til en fyldgyldig besty-
relse. ”Det samme ser ud til at være 
tilfældet i år,” bemærkede han og så 
rundt i fælleslokalet med de få bebo-
ere.

bedre boldbane
Julefrokosten blev afholdt med stor 
succes. I løbet af året har Skræppe-
bladet bragt et interview om afdelin-
gen, der er kommet nye opslagstavler 
op, og så har der været oprydning i 
cykelskurene, så der igen er plads. 
Desuden er der blevet etableret et bur 

i knallert-skuret, hvor beboerne kan 
aflevere elektronik-skrot.
I løbet af sommeren er beachvolley-
banen blevet rengjort og klar, med 
efterfølgende beachvolley-party den 
15. juni. Men der er stadig problemer 
med at banen gror til i ukrudt og stol-
per og net skal sættes op fra gang til 
gang. Udstyret opbevares i et skab i 
knallert-skuret. Rasmus håbede på, at 
der til næste år kan laves en løsning 
med permanente stolper, og gerne et 
net, som er monteret hele sommer-
halvåret.

god aftale med fas
Ved forårets Hawaii-fest var der 24 
deltagere ved fællesspisning og flere 
dumpede ind senere på aftenen. Sam-
tidig har afdelingen fået en bedre af-
tale med Fritidsforeningen efter en 
snak med en repræsentant fra besty-
relsen. Afdelingen, der kun består af 
ungdomsboliger, holder jo ikke bør-
nearrangementer, så de særlige regler 
for støtte til børneaktiviteter havde på 
et tidspunkt næsten helt fjernet mu-
ligheden for at få støtte til fester mv. 
Men nu er der en god ordning.

overvejer investeringer
Afdelingsbestyrelsen har også haft et 
projekt til forskønnelse af fællesrum-
mene, hvor det især har været gulvet 
og lofter, som har været i fokus. Rum-
mene har nemlig en meget dårlig aku-
stik. Indtil videre er det dog kun en 
plan, men der er hentet tilbud hjem 
på opsætning af nye lofter. 
Endvidere har afdelingsbestyrelsen 
undersøgt muligheden for at få for-
længet fortovet hen mod Netto, for 
især om vinteren kan det være be-
sværligt og farligt at gå der. Det er 
også meget dyrt, så måske er det en 
ide, at der i stedet for opsættes et ga-
despejl ved det uoverskuelige sving.

beaChvolley, pIrater og nye lofter
kun tre I bestyrelsen efter afdelIngsmøde om fester og aktIvIteter

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Rasmus Hammer (tv) berettede om afdelingen, sekretær Marianne Vengsgaard (i midten tv) la-
vede det officielle referat, Laura Clausen (i midten th) er nyvalgt til afd.bestyrelsen, Jørgen Lund 
(th) gennemgik regnskab og budget.
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Der var nærmest fuldt hus i fælleshu-
set, da afd. 22 Sonnesgården holdt sit 
ordinære beboermøde torsdag den 13. 
september. 
Godt 65 beboere mødte frem for blandt 
andet at høre beretningen for afde-
lingens forhold siden beboermødet i 
foråret. Og formand Uffe Adelørn for-
talte, at det har været et lidt underligt 
halvår, for han havde været med i den 
bestyrelse, der trak sig i foråret. 
Siden har udviklingen haft mange 
vinkler og til tider virket lidt kaotisk. 
Blandt andet blev der efterfølgende 
nedsat et kontaktudvalg, som skulle 
samarbejde med administrationen i 
gensidig respekt frem mod det eks-
traordinære beboermøde, der skulle 
holdes i august. Men der kom aldrig 
nogen kontakt, og der blev ikke sam-
arbejdet. 
”Heller ikke omkring budgetplanlæg-
ningen hørte samarbejds-/kontaktud-
valget fra administrationen. 

Vi blev aldrig indkaldt. Det var et und-
erligt, forvirrende forløb”, fortalte 
Uffe Adelørn.
Og så blev det pludselig opdaget, at 
der alligevel var et bestyrelsesmedlem 
tilbage, så 7. august blev der i stedet 
holdt et tilvalgsmøde, hvor der blev 
valgt seks nye afdelingsbestyrelses-
medlemmer. Og den nye bestyrelse er 
siden gået i gang med at løse de sag-
er, som de har arvet fra den tidligere 
bestyrelse. Det handler blandt andet 
om cykelstativer og nødudgange fra 
kældrene, som er sat i værk. Og så 
snakkes der fortsat om en sag, hvor 
yderlejlighederne ønsker en skillevæg 
mellem deres altaner. 

tilbygning og rygning
Sonnesgårdens dejlige fælleshus ud-
lejes flittigt, men mange er enige om, 
at der også er behov for et lille møde-
lokale på ca. 24 kvadratmeter. Og det 
arbejder bestyrelsen med at forberede 
et forslag til, som senere vil blive præ-

senteret for beboerne på et ekstraordi-
nært beboermøde. 
De nye rygeregler i Brabrand Bolig-
forening betyder totalt rygeforbud i 
fælleshuset. Blandt andet derfor vil 
det måske også være en god ide med 
et mindre mødelokale. Hans Esmann, 
der er medlem af foreningsbestyrel-
sen, mente dog, at der var tale om en 
meget stram fortolkning af reglerne 
og opfordrede til lidt fleksibilitet. 
Hans ville efterfølgende diskutere ry-
geforbudet med den nye afdelingsbe-
styrelse.
Der var genvalg til de tre afdelings-
bestyrelsesmedlemmer, som var på 
valg, Uffe Adelørn, Steen Holgaard 
og Knud Holt, mens Anita Fransen 
blev 1. suppleant og Henning Skriver 
2. suppleant.

sonnesgården tIlbage på sporet
efter et turbulent halvår holdt afdelIngen I mIdtbyen et rolIgt beboermøde

af Helle Hansen

19 - Bronzealdervænget

22 - Sonnesgården

Lille huslejestigning – dyrt tv
Jørgen Lund gennemgik budget og 
regnskab. Afdelingen har et beske-
dent underskud på ca. 7.000 kr., og 
der er brugt flere penge end budget-
teret på konto 115 – især til at aflønne 
vagter, som patruljerer i afdelingen i 
juledagene.
Der er en lille huslejestigning på 35,- 
om måneden for de mindste boliger. 
Til gengæld er stigningen i prisen for 
at se fjernsyn markant. Det kommer 
til at koste 83,- kr. mere om måneden.
Marianne Vengsgaard vidste ikke, 
hvorfor denne afdeling har så høj stig-
ning. Muligvis er der ikke så stor ra-
bat til ungdomsboliger som tidligere.

kvindeligt trekløver
Til afdelingsbestyrelsen ønskede Ras-
mus Hammer ikke at genopstille. Til 
gengæld blev Laura Clausen nyvalgt 
til en afdelingsbestyrelse, som nu be-
står af kun tre piger, hvor Mette Frø-
slev og Henriette Torbensen fortsæt-
ter.
Der vil i løbet af efteråret blive ind-
kaldt til et ekstraordinært afdelings-
møde for at få valgt en fuldtallig 
bestyrelse på fem personer og gerne 
nogle suppleanter.

beton med træuld
Under punktet eventuelt deltog drifts-
chef Vagn Jensen og den nye inspektør 
Robert Sørensen sammen med varme-

mester Mogens Rasmussen i debatten 
om at montere Troldtekt (træbeton-
plader) på lofterne i fællesrummene. 
Prisen er 62.800 kr. plus løn til mon-
tering. En ide er at opdele projektet i 
flere etaper, f.eks. med en etage i alle 
blokke pr. år.
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Gellerup kan stadig overraske mig. 
En tidlig morgen på vej til arbejde så 
jeg til min forbløffelse en rå på jord-
volden ved Gudrunsvej 3. Hun løb 
selvfølgelig væk. Jeg har tidligere set 
grævling og mår foruden lykkeligt 
rumsterende rotter, og andre har set 
ræv, men det er første gang at jeg stø-
der på så stort et dyr her. Al biltrafik-
ken gør at det ikke er noget ufarligt 
sted for hende og de andre (og os to-
benede) at færdes, men det er skønt at 
vide at den vilde naturs dyr findes så 
nær ved os og vores beton, asfalt og 
stål, og at vi kan opleve at den men-
neskeskabte verden krydses af natu-
rens skabninger; nuvel, hvoraf nogle 
dog trods alt er mindre velkomne end 
andre.

en mødeplads
Gellerup kendetegnes af at mange 
mennesker og foretagender og insti-
tutioner dagligt krydser hinandens 
spor. Det har været en berigelse at 
være med i det politiske og praktiske 
beboerdemokratiske arbejde i bolig-

foreningen ikke mindst takket være 
dette møde med så mange forskellige 
engagerede og dygtige mennesker og 
deres viden og synspunkter – blandt 
beboere, boligforeningens ansatte ’i 
marken’, ved skranker og på konto-
rer, og blandt kommunens folk på 
børneområdet, for ikke at glemme 
folk i det lokale cirkus, i klubberne og 
i Livsværkstederne, osv. Man bliver et 
rigere menneske ved denne krydsbe-
frugtning.

stum inderverden eller døv 
yderverden?
Og når man så står udenfor efter at 
have været indenfor i beboerdemo-
kratiet, oplever man en lettelse, mere 
fri tid til sig selv, men nok så meget 
et savn, savn af viden: hvad drøftede 
man mon under det sidste møde i for-
eningsrådet, (sjovt, staveprogrammet 
sætter en rød linje under ordet og fore-
slår i stedet foreningsrodet!), og i for-
eningens bestyrelse (ingen rød streg, 
intet forslag om bestyrtelse! Haha), ja, 

i den fascinerende verden bag de fa-
cetslebne ruder på Tousgården?

facit
Selvom dét ikke længere at være med-
lem af eller suppleant i en afdelings-
bestyrelse eller foreningsbestyrelsen 
ikke skal afføde noget testamente, vil 
jeg nu alligevel godt afslutte med at 
opfordre til så megen indsynsmulig-
hed i boligforeningens arbejde og så 
megen oplysning om boligforenin-
gens afdelinger og tops arbejde som 
praktisk og rimeligt gørligt, og til slut 
sige tak til de mange mennesker hvis 
veje, eller afveje, i beboerdemokratiet 
og i relation hertil privat jeg har haft 
glæde af har krydset mine. Måtte der 
have været tale om en gensidig glæde, 
som helhed!

afrundIng på et engagement I bolIgforenIngen
rådyr på besøg

af Søren Løkkegaard

Forleden læste jeg en notits i Nord-
jyske Stiftstidende, som jeg naturlig-
vis glemte at klippe ud. Sagen dre-
jede sig imidlertid om en mand fra 
Aalborg, der i 1990’erne havde fået 
tilkendt førtidspension, fordi han var 
blevet nedslidt af sit arbejde. Siden 
havde han påtaget sig meget frivil-
ligt arbejde og havde bl.a været frivil-
lig og ulønnet formand for en bolig-

forening, mens den foretog meget ny-
byggeri. Imidlertid var han atter ble-
vet syg og fejlbehandlet på hospitalet, 
hvorved han ikke længere var i stand 
til at passe sit frivillige arbejde. Selv 
om han er førtidspensionist tilkendte 
retten ham en foreløbig erstatning på 
over 500.000 kr., fordi han ikke læn-
gere kan klare sit frivillige arbejde, og 
yderligere et beløb kan ventes.

Jeg synes denne dom er en meget stor 
anerkendelse af det frivillige arbejde, 
der udføres i boligforeningerne.

                                                                  
                              

sejr for beboerdemokratIet

af Jens Skriver

frIvIllIgt arbejde er også et arbejde
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Du kan spille fodbold, badminton, 
volleyball, basket og bordtennis – og 
du kan lave gymnastik, lege masser 
sjove lege. Der er også kreativt værk-
sted for piger.

Du kan også komme i svømmehallen 
i løbet af uge.

Fra mandag til fredag i GLOBUS1 og 
Gellerup Badet

For far og mor, dreng og pige – alle er 
velkomne

Programmer kan hentes senere i GLO-
BUS1, på Gellerup Bibliotek, i Klub-
berne i Gellerup og i Yggdrasil hos 
Naboskaberne.

fed ferIe I efterårsferIen I globus1
fem fede dage med masser af aktIvIteter for hele famIlIen

GLOBUS1 indbyder alle områdets 
børn og voksne til en lang række 
”Åben hal”-arrangementer. 
Det vil være nogle eftermiddage og 
måske aftner spredt ud over efteråret 
og vinteren, hvor hallen vil stå til rå-
dighed for alle børn og voksne, som 

har lyst til at være med til at lave for-
skellige aktiviteter – det kan være at 
prøve at spille alle mulige boldspil, 
forsøge at bestige en klatrevæg, slå 
vejrmøller på en airtrack, måske del-
tage i et wrestlingshow og masser af 
andre spændende aktiviteter.

”Åben Hal” vil blive reklameret med 
opslag i GLOBUS1, på Gellerup Bib-
liotek og rundt i hele området. Det er 
gratis at deltage i ”Åben hal”.

»åben hal« I globus1 sæson 2007/8

Torsdag den 25. oktober holder in-
viterer GLOBUS1 alle børn, unge og 
voksne til at deltage i indvielsen af de 
nye udendørsfaciliteter, som fremover 

vil kunne bruges til at spille basket, 
volleyball og skak.

Kl. 14.30 kommer rådmand Flemming 
Knudsen og foretage den officielle 
indvielse af det ny udendørsanlæg.

festdag for globus1’s nye udendørsspIl
IndvIelse af globus1’s nye kæmpeskak, streetbasket-, og beaChvolleybane



Frivilligt Socialt Arbejde
Vil du vide, hvad det er?

Har du lyst til at være FRIVILLIG?

Ku´ du tænke dig at give en
HJÆLPENDE HÅND?

Kender du nogen som har brug for hjælp?

Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@frivilligcenteraarhus.dk
50 51 86 19

Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde med 
Folkeinformation.
Hver onsdag 10.30-14.30

Idrætsforeningen InterFemina
Efterårssæson 2007  

Kvindeidrætsforeningen InterFemina 
tager sidst i oktober måned hul på den 
ny sæson. Efter et år med forsøg med 
klippekort vender foreningen tilbage 
til at tage sæsonkontingent for at del-
tage på holdene. Sæsonen løber indtil 
påsken 2008.
Igen i år er der Anne Lyager, der er in-
struktør på gymnastikholdet, hvor hele 
kroppen bliver rørt. Og Fida Ibrahim 
vender tilbage som instruktør på det 
populære stephold.
Afhængig af tilslutningen til holdene, 
så er der mulighed for, at antallet af ti-
mer forøges efter julenferien.

gymnastik i globus1 
(linie 10,12 og 15 til døren)

Tirsdag  Kl. 17-18  
MBL – mave/balle/lår  
v. Anne Lyager

Torsdag Kl. 18 -19 
Step v. Fida Ibrahim

Sæsonkontingent frem til påske 2008
1. hold pr. uge 300  kroner
2. hold pr. uge 500 kroner

Sæsonstart 
tirsdag den 30. oktober 2007

Yderligere oplysninger 
Helle Hansen 4071 8675
Anne Lyager 2751 5229

NYT CAFÉTILBUD I LADEN

Fra august måned vil der hver torsdag 
være café i Laden. Der vil være mulighed 
for at købe kaffe, te og måske en lille kage 
til små penge.

Du kan komme og snakke, hygge og læse 
avis. Måske er der mulighed for et spil 
kort eller et parti skak.

Første gang bliver torsdag d. 23/8 fra 10-
13

Kom og vær med til nogle hyggelige 
formiddage.

forhåbentlig på gensyn  
Lonnie Hedegaard/Husmand



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 friske 
råvarer og friske medarbejdere. Du 
må lave engelsk, arabisk, somalisk, 
chilensk mad m.v. Vi kan godt lide 
forandringer. Er du den, der har lyst 
til det, er det alletiders mulighed 
for at berige dig selv og Ladens 
Folkekøkken med lækker »ikke-
dansk« mad. Arbejdet er frivilligt, så 
hygge og samvær er lønnen.

Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes du 
tilmelde dig på de dertil ophængte 
bestillingssedler, meget gerne dagen 
før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25 
91 58. Bemærk, at mad, der er bestilt, 
skal afhentes inden kl. 18.00, ellers 
bliver den solgt til anden side.

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

Kontakt Ladens Folkekøkken for nærmere 
oplysninger omkring madplan for oktober 2007
 

ladens folkekøkken

Ældresagen og Dansk Flygtningehjælp 
er gået i samarbejde

Vi undersøger i øjeblikket, om der er et behov for en besøgstjeneste for ældre flygtninge og 
indvandrere. 
Vi vil gerne specialuddanne disse besøgsvenner, så de kan være til gavn for alle folkeslag.
Vi beder om hjælp. Kontakt os, hvis I har kendskab til nogle ensomme mennesker

Birthe Vixø /Louisevej 36 / 8220 Brabrand / Tlf. 28 29 58 09
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gellerup badet

Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag  kl. 06.00 – 12.00  
Onsdag tillige     kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - Kvindesvømning  kl. 16.00 – 18.30  
Torsdag     kl. 14.00 – 19.00
Festlig familie fredag   kl. 15.00 – 17.00
Lørdag og søndag    kl. 10.00 – 15.00 
Lørdag - Kvindesvømning  kl. 15.00 – 18.00

Priser:
Voksne     kr. 31,00 
Rabatkort voksne 12 bade   kr. 310,00
Børn og pensionister   kr. 17,00 
Rabatkort børn og pens. 12 bade  kr. 170,00
Festlig familie fredag børn/voksne  kr. 5,00/10,00
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

dIn lokale svømmehal
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Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:        NAVN:

  ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 18. oktober kl. 16

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i september var
»PANDEKAGE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

Natasja Brandstrup
Mølleparken 12
8320  Mårslet

Baian Wissam Mohammad
Gudrunsvej 4,2.tv
8220 Brabrand

Mariam Nasser
Gudrunsvej 56,6.tv
8220 Brabrand

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



afdelIngsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

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: 
Hasse Vind, tlf. 50568478 / hvind@stofanet.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:
Karsten Sørensen, tlf. 22 47 58 01
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Karina Linnar

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.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:
Uffe Adelørn

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50
bb.uldjyden@it.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Claus Bech, tlf. 22 34 98 19 /clausbech@yahoo.dk

forenIngsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.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
www.hermannielsen.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

Lars Bro 
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

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:
--- / 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

beboerrådgIvnIng toveshøj
Maryam Fereidania træffes i Tousgårdsladen 
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17

antenneservICe
Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00 
Lørdag: kl. 10.00-14.00 
Dog med undtagelse af helligdage. 
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

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 / fælleshuset yggdrasIl
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

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
Ma 15. 13.00:  Eid-fest i Nordgårdhallen   side   7
To 25. 14.30:  Indvielse af udendørsfasciliteter Globus1 side  39
Ti 30. :  Sæsonstart InterFemina    side  40

efterårsferien
Fem fede dage med masser af aktiviteter for hele familien i Globus1 side  39


