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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

sIgnalforvIrrIng

Skomagerens børn har altid hullede sko. Kommunikati-
onsvirksomheder kan ikke finde ud af at kommunikere, og 
dem, der lever af at sende signaler, kan ikke finde ud af 
at sende de rigtige signaler. Der er en uhyggelig sfære af 
mystik og uklarhed omkring beboernes forhold til signal-
leverandøren Stofa.

Som det fremgår af flere indlæg også i denne udgave af 
Skræppebladet, er der alt andet end ordnede forhold om-
kring kabel-tv. Der er løse forbindelser og flimmer i kom-
munikationen.

Først var der de famøse prisstigninger, som med raketfart 
gik op for hvert år, indtil de mange utilfredse røster resul-
terede i overgang til lille pakke. Eller var det nu det, der 
var baggrunden? Var der i virkeligheden årelange ulovlig-
heder bag tvungen stor pakke, som Herman Nielsen skri-
ver?

Knap havde de sure beboere sat sig i stolen, før Stofa nog-
et kluntet lancerede Zaptor, der selv hos TV-avisen fik en 
hård medfart på grund af alt for dårlig teknik, levering og 
aftaler.

Her til april skulle alt så være på plads. Men til stor undren 
har alle beboere stadig fuld pakke med mange kanaler. 
Måske er det ændret på udgivelsesdagen for Skræppebla-
det, for det har Stofa meddelt, men man ved jo aldrig; der 
skal sættes filtre op, sandsynligvis inde i alle lejligheder i 
hele antenneforeningen, der vil ”beholde” den lille pakke, 
så det kan let trække ud.

Selvom Stofa lover at kommunikere godt og detaljeret på 
f.eks. de informationsmøder, som blev afholdt senere end 
lovet i november og december, kan selskabet åbenbart ikke 
finde ud af sine egne aftaler og forbehold. Det med timing 
er vist også et uhørt begreb, for breve fra Stofa kommer 
som regel få dage, før der sker noget vigtigt, eller der er 
tilmeldingsfrist. 

For beboere, som gerne vil beholde den store pakke, er der 
total uklarhed om, hvad det koster, og hvad det fremover 
vil koste. Det ser ud til, at Stofas pris-tombola sender tilfæl-
dige regninger og gebyrer ud til beboere på må og få. 
Tidligere var Antenneforeningen et slags filter, der lavede 
fælles aftaler med Stofa. Nu skal hver husstand lave indi-
viduelle aftaler, men hvorfor ikke til den samme pris? Og 
hvorfor tilbageholdes oplysninger og f.eks. kontrakter?

Antenneforeningen har ikke været særlig hjælpsom i sag-
en med individuelle aftaler, og administrationen med en 
direktør, der også er formand for antenneforeningen, har 
tilsynelad ende glemt at kæmpe for beboernes interesser. 
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16 hektar frilufts- og 
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 8 brændenælden og skønheden 
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 9 svanen 
 Astronomiklub Capella om lysstærke stjerner.

10 gik stofa efter i sømmene
 Satte Stofa stolen for døren.

11 frustrationer over kabel-tv
 Nye tv-pakker giver hovedpine.
 
13 farverigt kulturgilde i gellerup
 Invaderet af kunstnere, musikere og dansere.
 
15 olaf sørensen - 1918-2008
 En af boligforeningens pionerer er gået bort.

16 gellerup Højskole åbner  
 med sommerhøjskole
 Højskole for hele familien.

17 alta håber at vende tilbage som kevi
 Var ikke hensigten at lukke butik.

18 fritidsforeningen  
 - en kort generalforsamling
 For få deltog i generalforsamling.

20 ordinære afdelingsmøder efteråret
 Se hvor og hvornår der er møde i DIN afdeling.

21 kommentaren
 Herman Nielsen med ønske om samtale.

22 foreningen
 Jubilæum, rokeringer mv.
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 Reflektioner om at blive hængende i fortiden.

29 aktiviteter
 Lektiehjælp, Gellerup Kirke, sommerudflugt,  
 sommerskole mm.
 2  - Søvangen   side  25 

3 - Skovgårdsparken  side  26
5 - Toveshøj   side  26
4 - Gellerupparken  side  27
24 - Skovhøj   side  28

IndHold

18
skt. Hans i boligforeningen 

Endnu engang blev der tændt 
bål og brændt hekse af rundt 
om i boligforeningen.

14
kick-off for helhedsplanen

af Helle Hansen

Den 16. august tages der hul 
på at skabe en levende bydel i 
Gellerupparken og Toveshøj.

gellerup

12
“Unge 4 unge” fik Århus 
Integrationspris

af Helle Hansen

”En indsats der gør mig stolt 
af at være århusianer” sagde 
borgmesteren bla. om projektet.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

rejsetIp: landsHaveUdstIllIng 30 km syd for grænsen

tUsIndvIs af blomster og sofIstIkeret HavekUnst

Hele sommeren og frem til 5. oktober 
kan du opleve den store, tyske have-
landsudstilling i Slesvig. Her er hele 
16 hektar forvandlet til frilufts- og 
haveoplevelser ved en tysk fjord, og 
på det store område er der indtryk og 
aktiviteter for hele familien.

sviptur med oplevelser
Har du alligevel planer om en sviptur 
til Tyskland efter billig dåseøl/-vand, 
så lav en familietur ud af det og kør 
til Slesvig, kun 30 km syd for den 
dansk/tyske-grænse.
På haveudstillingen er der masser af 
spændende haveindretninger, nye 
plan te sorter og gartnermarked. 
For børn og legeglade voksne er der 
helt nye og spændende legepladser 
bl.a. som vikingeskibe i rigtig stør-
relsesforhold, en helt ny 18-hullers 
minigolf-bane og et større område for 
natur-nysgerrige unge, hvor man bl.a. 
kan kæle for en honningbi eller koge 
en gulerod med solskin.
Hver dag er der forskellige arrange-
menter, f.eks. musik og optræden 
– faktisk er der over 1200 arrange-
menter i løbet af sommeren, så der 
sker mange ting hver eneste dag.

et løft for lokalområdet
Tyskland har en lang tradition for 
store haveudstillinger, hvor der hvert 
år er et nyt sted som forvandles med 
en  tre prenørmaskiner, håndværkere 
og gart nerhænder. Når den store ud-
stilling er ovre efter et halvt års tid, 

nedlægges de elementer, som kræver 
mest vedligeholdelse, men resten for-
bliver grønt, rekreativt område. 
Denne smarte idé startede allerede 
i efterkrigsårene som en måde at til-
trække opmærksomhed og kapital til 
et bestemt område. Man kan undre sig 
over, at danskerne ikke har kopieret 
idéen, men i år er der i hvert fald mu-
lighed for at opleve den tyske udgave 
tæt på Danmark.

Haveidéer for alle
Uanset om du har have, altan eller 
vindueskarm, er der spændende in-
spiration. Du kan bl.a. opleve de 13 
temahaver som byder på de bedste 
finesser og specielle elementer. 
Ved indgangen er der anlagt et blom-
sterbed større end en fodboldbane 
med tusindvis af blomster, og de 
skiftes alle sammen fire gange i løbet 
af udstillingsperioden. I foråret var 
der tulipaner, da jeg besøgte udstil-
lingen i juni var der pelargonier, pe-
tunier og andre sommerblomster i et 
tone-i-tone blomsterhav.

Glasfakler, tysk pyntegræs og flotte stauder

Smid ikke dine gamle, udtjente sko ud – de kan tilplantes med husløg og hænges op i 
snørebåndet – evt. ved siden af andre hængeplanter
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Der er store rosenhaver, en kolonihave 
med højbede og masser af fuglekasser 
og insektbo til at tiltrække de nyttige 
insekter til haven. Der er en ”mark” 
med blå får, en stor have hvor blom-
sterne er jern-skulpturer, og der er 
også en have, hvor der spilles musik 
og et springvandsanlæg, som styres 
af rytme og toner i musikken.
I fjorden er der flydende skulpturer, 
og langs stranden er der bede fyldt 
med farvestrålende, mundblæste glas-
skulpturer, f.eks. masser af kugler, fisk 
og fakler på en stang af glas.

tips
Billetten til haveudstillingen gælder 
også fire andre attraktioner i Sles-
vig, bl.a. museer og barokhave, men 
det behøver ikke at være samme dag 
(gælder 2008), og landshaveudstil-
lingen giver oplevelser til mindst en 
hel dag.
Her er et par tips/inspiration fra ud-
stillingen:
- Smid ikke dine gamle, udtjente sko 
ud – de kan tilplantes med husløg og 
hænges op i snor eller snørebåndet – 
evt. ved siden af andre hængeplanter
- Anlæg et vandløb i haven uden 
vand: Med blåt glas kan der anlægges 
et bugtet forløb og fiskene kan være 
af træ placeret på jernspyd svævende 
over ”vandløbet”
- Store lerpotter med ét hul i bunden 
kan hænges op på en jernstang: Brug 
et rundjern som kan gå gennem pot-
tens hul og bor huller i rundjernet 
hvor potterne skal hænge. Potterne 

holdes oppe med en split f.eks. en 
skrue (se foto).
- Skal der anlægges legepladser så 
tænk anderledes. Et klatrestativ kan 
godt være f.eks. et skib i rigtig stør-
relse. Eller hvad med et skævt tårn 
med en 18 m lang rutschebane i et 
rør?
- Læs mere på hjemmesiden (også på 
dansk) http://www.lgs2008.de/dk/

Store lerpotter kan hænges op på en jernstang

Indsend dine rejsetips

Skræppebladet bringer gerne tips 
til steder og attraktioner: Skriv om 
din/jeres tur til Legelandet, en oplev-
elsespark, camping i udlandet el-
ler flyrejser til Langtbortistan. Der 
er ingen grænser for rejsemålet, blot 
du fortæller lidt om stedet og giver 
tips til andre beboere om oplev-
elser, og hvad du fik med hjem.  
Husk at sende dine fotos med til redak-
tion@skraeppebladet.dk (op til 5 MB 
pr. mail)

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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af Ulrik Ricco Hansen. Citater fra boligforeningens årsberetning

lysdIoder, forsvUndne mIllIoner, flere pÅ ventelIste 
og moHammedkrIsen I brabrand bolIgforenIng

Årets gang I bolIgforenIngen pÅ pdf

Hvert år i slutningen af maj holder re-
præsentantskabet årsmøde. Det er re-
præsentanter fra hver afdeling (med-
lemmer af hver afdelings bestyrelse), 
foreningsbestyrelsen og nogle ansatte 
i drift og administrationen, der mødes 
for bl.a. at gøre status over året, der 
gik. Samtidig udgives boligforenin-
gens officielle beretning på tryk, og 
du kan få et eksemplar i pdf-format 
ved at hente den fra boligforeningens 
hjemmeside: www.bbbo.dk

I beretningen er der mange interes-
sante artikler og indlæg skrevet af 
foreningensbestyrelsens medlemmer. 
Herunder kan du læse nogle uddrag:

Morten Fich, om fremtidens boliger:
”[Der er] fornuft i at have fokus på 
elforbrug i det hele taget, således kan 
belysning af  fællesarealer og gangsti-
er ske ved anvendelse af nye lyskilder 

med lysdiodeteknologi, der i forhold 
til andre lyskilder har et minimalt for-
brug. Solceller kan i vid udstrækning 
bruges til at sikre en del af energien til 
belysning og drift af ventilation […]
Det er ikke kun de nye boliger, der skal 
leve op til høje krav om høj isolering 
og lavt energiforbrug. Mange af vores 
ældre boliger står overfor renovering, 
og vi skal i den forbindelse sikre, at 
boliger føres op til de moderne stand-
arder på energi- og forbrugssiden.”

Herman Nielsen, om økonomi i den 
almene sektor:
”Det er svært at forestille sig, at vi 
samlet i sektoren nogensinde igen vil 
være så økonomisk velfunderede, som 
vi er for nærværende, eller at de fo-
restående renoveringer vil være bare 
tilnærmelsesvis så beboervenlige som 
de hidtil gennemførte. Kassen, som 

skulle hjælpe os, har vi nu selv tømt 
indtil 2020, og hvorfor skulle kom-
mende finanslove gå uden om Lands-
byggefondens kasse eller tilladelse til 
at låne de mang lende midler?”

Hans Esmann Eriksen om socialt 
miljø:
”Det kan konstateres, at de afdelinger 
der er blevet kendt for, at have et godt 
socialt/psykisk miljø, har en længere 
venteliste end andre sammenligne-
lige afdelinger. Det gode sociale miljø 
er derfor et konkurrenceparameter, 
der kan tiltrække ressourcestærke 
beboere. Hertil kommer at det ser ud 
til at en afdeling der er præget af et 
godt socialt/psykisk miljø ser ud til 
at kunne rumme flere ressourcesvage 
beboere uden, at attraktiviteten af be-
byggelsen falder.”

Jesper Fræer Nielsen, om tildelingsre-
gler og ophævelsessager:
”Det kan koste blod, sved, tårer 
og ikke mindst penge, men vi gav 
gladelig  peng ene til de famøse ret-
ssager uden at skele til eventuelle 
fælles for eningsmidler, og vi bør 
fortsætte ud af det spor. Vi viser ve-
jen, sætter standarden. Eksempelvis 
har vi allerede via arbejdet med til-
delingskriterierne i de enkelte afde-
linger påbegyndt en egentlig brand-
ing af vore individuelle afdelinger, og 
det er et spor, der er fremtid i.”

Keld Albrechtsen og Lars Bro Lunds-
berg om helhedsplanen
”Planens succes skal måles på, om 
det lykkes at skabe en bydel, som er i 
åben forbindelse med resten af byen, 
og hvor beboerne trives og hvor folk 
udefra godt kan lide at komme for at 
deltage i aktiviteter, arbejde eller købe 
ind. Inddragelsen af beboerne er der-
for alfa og omega for planens heldige 
gennemførelse.”
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Keld Albrechtsen, om landsbygge-
fonden:
”Siden 2001 har regeringen taget 
mere end otte milliarder kr. fra bebo-
ernes opsparing i Landsbyggefonden 
og brugt mange af disse penge til at 
dække udgifter til bl.a. byggeri af ple-
je – og ældreboliger. Tidligere var det 
staten, der skød pengene ind i nybyg-
geriet, og det var jo rimeligt, for hvor-
for er det kun lejerne, der skal være 
med til at sikre ordentlige ældrebo-
liger til hele befolkningen? […]
Den nuværende finansieringsordning 
for alment nybyggeri dur ikke – og de 
ældre afdelingers fremtid tegner hel-
ler ikke lys. Det er derfor nødvendigt, 
at vi i den kommende tid diskuterer 
muligheden for at gå nye veje. […] 
Et debatoplæg kunne være, at staten 
overtager den gæld, som regeringen 
har påført Landsbyggefonden”

René Skau Björnsson, om byggeri og 
salg af almene boliger:
”Vi har i Brabrand Boligforening flere 
ideer og initiativer på vej, men forud-
sætningen er at folketinget sørger for 
ordentlige rammebetingelser. Flere 
byg geprojekter i Århus er faldet pga. 
de urimelige vilkår bl.a. rammebelø-
bet som man byder den almene bolig-
sektor. […]
Det forlyder, at VK-regeringen er ved 
at udarbejde et lovforslag, som skal 
gøre det lettere at sælge almene bo-
liger. Deres første forsøg har været en 
kæmpefiasko, næsten ingen almene 
boliger er blevet solgt.”
 
masser af information
Du kan læse om foreningsbesty-
relsens studietur til Østrig og Schweiz 
i april for at se på miljørigtige reno-
veringsprojekter. I beretningen er der 
også afsnit om kommunikation, social 
indsats (bl.a. om den nye Gellerup 
Højskole), meyerne, og energiregn-
skab:

stigende efterspørgsel og flyt-
testatistik
”Gennem de seneste to år har efter-
spørgslen på bolig i Brabrand Bo-
ligforening været kraftigt stigende. 
Siden 2006 er ventelisten til samtlige 
afdelinger steget med 49%.
Stigningen har været størst i afdelin-
gerne: Drejergården, Rødlundparken, 
Borumtoften, Voldbækhave og afd. 
24 i Hasselager. I Gellerupparken og 
Skov gårdsparken er der tale om et 
mindre fald i efterspørgslen det se-
neste år.”

mohammedkrisen version 2 
”På grund af urolighederne i forbin-
delse med Mohammed-tegningerne 
blev der sat ild på administrationens 
lokaler. Brandvæsenet var hurtigt 
fremme, men ilden forårsagede en 
del skader i sekretariatet. Skaderne 
har medført udgifter på knap 200.000 
kroner.”

tekst of foto af Helle Hansen

med stort kagebord og aftensmad

kontaktstedet fejrede fem-ÅrsjUbIlæUm

Tiden er fløjet af sted, og ingen kunne 
rigtig tro på, at der allerede er gået 
fem år, siden Kontaktstedet åbnede. 
Men det er det ikke desto mindre - og 
det blev fejret med maner Sankt Hans 
aftensdag med kæmpe kagebord 
overfyldt med lækre kager fra Sch-
weizer Bageriet.
Alle samarbejdspartnere kom og del-
tog i festlighederne, som også bød 
på flere taler, hvori Kontaktstedet 
blev rost for at være det sted, det er 
i dag - og for, at det er rummeligt og 
på flotteste vis løser en opgave for 
Gellerupområdet, så ingen i dag kan 
undvære stedet. Og så blev der ellers 
udråbt høje hurra-råb for Kontaktst-
edet.
Festdagen sluttede med, at der blev 
serveret lækker grillmad for alle, der 
var mødt op for at fejre Kontaktst-
edets fødselsdag. Mustafa Jama og Fadi Kassem er i dag daglige ledere af Kontaktstedet i Gellerup.
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

sommerfUgle spIser brændenælder pÅ HolmstrUp mark

brændenælden og skønHeden

Når solen bager fra oven, og det stø-
ver, når du går ad stierne i naturen på 
Holmstrup Mark i juli og august, er 
der en god chance for at se sommer-
fugle flagrende forbi. De er lettest at 

iagttage, når de sidder i toppen af en 
plante, f. eks. en agertidsel, hvor de 
suger nektar fra blomsten søde gem-
mer. Alle sommerfugle har en meget 
lang snabel, som kan rulles sammen 
som en spiral og først foldes ud, når 
der er mad inden for rækkevidde. I 
øvrigt smager de sig frem med for-
fødderne.

takvinger
I en serie artikler følger vi naturen 
på Holmstrup Mark, der ligger som 
et grønt bælte mellem Jernaldervej 
og Edwin Rahrsvej. Alle beboere i 
afdelingerne Toveshøj, Bronzealder-
vænget, Holmstrup, Thorsbjerg og 
Odinsgård har kun få skridt fra afde-
lingen til spændende naturoplevelser 
i området. 
Denne gang handler det om sommer-
fugle, der starter deres liv på en bræn-
denælde: Nældens takvinge og dag-

påfugleøje samt en tilflyvende gæst, 
admiralen, der også tilhører takvinge-
familien, men som overvintrer i f.eks. 
Tyskland.

dag/nat-sommerfugle
De fleste forbinder ”sommerfugle” 
med flotte, farvestrålende insekter, 
der blidt flagrer fra blomst til blomst i 
solskinnet. Dette er dog kun en del af 
sommerfuglene, og de kaldes dagsom-
merfugle. Den anden del af sommer-
fuglene er f. eks. natsværmere, møl 
mv. og ikke nær så farvestrålende og 
spændende for mange, selvom der 
faktisk var en natsværmer (i gruppen 
”ugler”) på de gamle 100-kronesedler. 
Det var dengang noget kunne koste 
”en sommerfugl”.

øje og tak
Nældens takvinge og dagpåfugleøje 
har de fleste set mindst en af, bl.a. 
fordi de ofte overvintrer i f.eks. huse 
(loftsrum, overdækkede altaner m.v.) 
og haver. 
Nældens takvinge er orangerød med 
sorte og gule, næsten firkantede plet-

ter. På hver vinge er der en stribe små 
blå felter ved randen. 
Dagpåfugleøje har også røde vinger, 
men der er både på for- og bagvinger 
et mønster, som ligner et øje i et flot 
farvespil af blå, sort, gul og hvid. 
Admiralen er sort med røde bånd og 
hvide pletter. I sensommeren kan den 
ofte ses på nedfaldsfrugt, hvor den 
suger gæret frugtsaft i sig.
Alle tre er lette at kende, i hvert fald 
når vingerne er slået ud. På undersi-
den er de grå/brunlige, så sommer-
fuglen kan gemme sig ved at ligne et 
vissent blad.

Hårede larver
Alle tre sommerfugle lever som larve 
på brændenælde. Deres mor har lagt 
en mængde knappenålshoved-små 
æg på undersiden af et blad. De små 
larver klækkes i sommervarmen og 
begynder straks at spise løs af bla-
det. Larverne er beskyttet med et lille 
spind, der som et fuglenet beskytter 
de små. Når larverne bliver lidt stør-
re, må de klare sig selv, når de kravler 
rundt på andre blade. Admiralens lar-
ver er dog inde i et spind hele tiden og 
er ikke så lette at opdage.

Admiralen er en træk-sommerfugl, der overvintrer under varmere himmelstrøg
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Larverne er mørke eller sorte med et 
lille mønster, og de er behårede med 
stive børster, der næsten ligner pigge.
Et hold larver kan sagtens ribbe ad-
skillige brændenælde-stilke for bla-
de, men tro ikke, at de kan bruges til 
ukrudtbekæmpelse, for så grådige er 
laverne heller ikke.
En dag pakker de sig ind i et lille spind 
og larvehuden tørrer til en kokon. 
Ind en i den sker den store forvand-
ling fra sort og lidt stikkende larve til 
den flotte sommerfugl. 

en eller to generationer
I løbet af et år er der en eller to ge-
nerationer af sommerfugle. De gamle, 
voksne som har overlevet på et loft, 
i en hul træstamme e.lign. gennem 
vint eren flyver ud i forårssolen og fin-
der en partner til at sikre sommerens 
generation af sommerfugle. 
Forårs-generationen lever ikke mange 
måneder før vingerne er slidt op og 
som dårlig flyver bliver de fanget af 
f. eks. en fugl. Efterårs-generationen 
har mulighed for at overvintre og føre 
slægten videre næste år. 

Nældens takvinge er en af de almindeligste sommerfugle

Jens Skriver
Astronomiklub Capella

svanen

I denne tid vil sommertrekanten om 
natten befinde sig næsten lige over 
vore hoveder. Den består af de meget 
lysstærke stjerner Vega i Lyren, Altair 
i Ørnen og Deneb i Svanen. 
Svanen, der ligger på Mælkevejen, er 
et stort og meget karakteristisk stjer-
nebillede, der har form af et kors. Si-
den tidernes morgen er det imidlertid 
blevet opfattet som en fugl. Deneb 
er dens halespids, og navnet bety-
der faktisk hale, mens Albireo udgør 
spidsen af næbbet. Ifølge nogle myter 
er svanen Opheus, der er blevet sendt 
til himmels i en svanes skikkelse, så 
han kunne være nær sin højtelskede 
lyre. Den er jo stjernebilledet lige ved 
siden af. Den mest gængse myte er 
imidlertid, at Svanen er Zeus i den 
forklædning, hvori han forførte dron-
ning Leda fra Sparta. Hun nedkom 

med et æg med to tvillinger. Den dø-
delige Castor var hendes mand far til, 
mens Zeus var far til den udødelige 
Pollux.
På en liste over de klareste stjerner lig-
ger Deneb et stykke nede, mens den 
i virkeligheden er den en af de mest 
lysstærke stjerner, der kendes. Den 
er 25 gange tungere og 60.000 gange 
så lysstærk som Solen. Til gengæld er 
den hele 1.500 lysår borte.
Albireo er en meget kendt dobbelt-
stjerne. Den kan kun adskilles i et 
teleskop, men med det blotte øje kan 
farven synes mærkelig. Det skyldes, 
at den ene stjerne er gyldengul, men 
den anden er grønlig eller blålig.
Ved siden af Deneb er den meget store 
stjernetåge, der kaldes Nordamerikat-
ågen.

Dette er kun de mest kendte objekter i 
Svanen, som indeholde flere dobbelt-
stjerner, tåger og variable stjerner.

er det mon orpHesUs eller ZeUs?
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af  Jens Skriver  

rUdolf bay satte dem stolen for døren

gIk stofa efter I sømmene

Mange beboere i Holmstrup har und-
ret sig over og er blevet forvirrede af 
meddelelser fra Stofa, meget få med-
delelser og faktura med forskellige be-
løb. Rudolf Bay fra afdelingsbestyrel-
sen valgte at gå dem efter i sømmene.
Rudolf valgte at fastholde ”Den store 
pakke”. Derefter hører han ikke nog-
et, før han modtager en opkrævning. 
Han efterlyser imidlertid en kontrakt, 
da han ikke ved, hvad der betales for. 
Stofa svarer, de ikke forstår hans hen-
vendelse, og rykker nummer 1 på af-
giften kommer. Rudolf sender en ny 
mail og får det svar, at sagsbehand-
lingen tager op til fem dage, og fore-
spørgslen er uforståelig. Så kommer 
en ny rykker dateret 13/5, hvor der 
ikke alene trues med nedlæggelse af 
TV-forbindelsen, men også internet-

forbindelsen. Det nævnes endvidere, 
at genopkobling kan ske med første 
ledigblevne tekniker og vil koste 695 
kr. Rudolf siger: ”Det er umuligt at 
koble to kontraktsforhold sammen. I 
så fald vil jeg øjeblikkelig opsige min 
bredbåndsforbindelse”.
Rudolph vælger at sende hele sagen 
anbefalet med posten 5/6. Mindre 
end en uge senere får han svar med 
en kontrakt og en undskyldning.
Opkrævningen for det første kvartal 
var på 637,50 kr. På det næste er den 
på 673 kr. ”Jeg forventer at skulle fort-
sætte med at betale 637,50 kr. i kvarta-
let. Ellers kører vi hele showet igen,” 
siger Rudolf. ”Der står, at prisen frem-
går af vedlagte prisliste, men jeg har 
ikke fået nogen prisliste.”

Til slut understreger Rudolf: ”De in-
terne nettilslutninger tilhører afdeling-
en, men det er svært at gøre noget nu 
og få en anden udbyder, når 209 be-
boere allerede har tegnet individuelle 
kontrakter med Stofa, hvis de har fået 
en kontrakt.”

Da der for mange i Holmstrup er stor 
usikkerhed i forbindelse med overgan-
gen til det individuelle tilvalg af den 
store tv-pakke, har afdelingsbestyrel-
sen sendt dette brev til Brabrand Bolig-
forening med anmodning om en hurtig 
reaktion.

Holmstrup d. 17. juni 2008
Henvendelse til foreningsbestyrelsen 
og administrationen i Brabrand Bolig-
forening
Ligesom andre afdelinger i boligfor-
eningen overgik Holmstrup den 1/4-
08 til kollektivt kun at modtage den 
lille tv-pakke.
Overgangen til den nye tv-pakke-
ordning har for mange af de beboere, 
som valgte den store tv-pakke, været 
kaotisk grundet Stofas mangelfulde 
takling af overgangen. Med brev til 
beboerne modtaget d. 12. juni har 
Stofa fortsat givet os mangelfuld in-
formation.
Der var meget kort tidsfrist for tilmeld-
ing (3 dage), forkerte opkrævninger, 
rykkere udsendt på forkert grundlag 

og forøgelse af pris på pakke uden 
yderligere advisering. Manglende 
svar på henvendelser til Stofa fra fru-
strerede beboere har ikke gjort det 
bedre. De individuelle kontraktfor-
hold mellem de enkelte husstande 
og Stofa ses heller ikke at være bragt 
i orden.�Beboere har forgæves rykket 
for at få kontrakt tilsendt.
Mange beboere er nu i vildrede. Det 
hele ligner noget rod og skaber stor 
forvirring om noget, som er så følel-
sesfuldt for mange hjem og familier: 
TV-pakkerne og hvad der skal betales 
for dem. Med de mange mærkelige og 
mangelfulde opkrævninger (mang-
lende information på opkrævninger-
ne) er mange med rette i vildrede 
med, hvad prisen er, og om der skal 
betales fra den 1/4 eller den 1/7. 
Da Stofa ikke har kunnet finde ud af 
at takle overgangen til individuelt 
valgte tv-pakker, må vi bede admi-
nistrationen og foreningsbestyrel-
sen sørge for gennem det kollektive 
medlemskab af Antenneforeningen 
Aarhus, at der kommer afklaring på 
følgende punkter:

Hvorfor er der opkrævet forskellige 
beløb for den store pakke: 884, 637 el-
ler 667 kr. per kvartal?
Kan Stofa bare hæve programafgift 
uden varsling?
Hvordan vil Stofa sikre, at beboere, 
som har betalt for meget, får deres 
penge tilbage?
Vil der blive tilsendt en kontrakt til 
de beboere, der har ønsket den store 
pakke?
Vil beboere som først betaler for juli 
kvartal få problemer?
Vi forventer også, at skal Stofa have 
adgang til lejlighederne for at påsætte 
filtre, så foregår det efter de alminde-
lige varslingsregler for adgang til lej-
lighederne.
Forvirringen er stor, frustrationerne 
er store, så vi forventer, at forenings-
bestyrelsen og administrationen vil 
hjælpe med til en hurtig afklaring, så 
de enkelte beboere ikke skal føle sig 
ladt i stikken.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 6, Holmstrup
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frUstratIoner over kabel-tv
nye tv-pakker, dIgItale sIgnaler og nye aftaler med stofa gIver HovedpIner

tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Stofa leverer varen. Sådan oplever 
de fleste beboere det, når de klikker 
på fjernbetjeningen eller tænder for 
fjernsynet. Det er sjældent, at der ikke 
er signal. Der går lang tid mellem, der 
skiftes rundt på kanalerne, og prisen 
for at se de mange kanaler er rimelig. 
Men -

smertelige ændringer
Kraftigt stigende programafgifter, nye 
teknologiske muligheder og krav om 
individuel bestemmelse over kanal-
pakker og tillægsprodukter har spole-
ret de gode oplevelser med Stofa, der 
tilsyneladende ikke kan følge med. 
Nu er mange beboere frustrerede, og 
flere er endda blevet sure på selska-
bet, der engang var det friske pust og 
et godt alternativ til TDC (daværende 
TeleDanmark).

pseudo-skifte i april
Fra den 1. april er alle husstande i 
boligforeningen skiftet fra stor pakke 
til lille pakke (basis program-pakke), 
med mindre beboere personligt har 
henvendt sig til Stofa for at lave en in-
dividuel aftale om noget andet. F.eks. 
Stor pakke eller Zaptor der inkluderer 
stor pakke.

Et skifte som mange ikke rigtig har 
forstået. 
F.eks. alle de beboere, som gerne ville 
betale kun cirka 1/6 af det, de plejer, 
mod færre kanaler på skærmen. Men 
de har stadig alle kanaler. Betalingen, 
der opkræves sammen med huslejen, 
er faldet; men stadig ikke helt gen-
nemskuelig. Og hvad hvis man allige-
vel gerne vil have stor 
pakke?
Værre er det for i hvert 
fald en del af de beboe-
re, som gerne vil behol-
de den store pakke. De 
er gamle kunder, men 
helt nye i et helt nyt sy-
stem hos Stofa, og har 
været udsat for mange 
og underlige fejl.

beboere søger hjælp hos afde-
lingsbestyrelsen
Hvor går man hen, hvis man er beboer 
i Brabrand Boligforening og oplever, 
at man er blevet dårligt behandlet, el-
ler at man ikke har fået den informa-
tion, man har brug for?
Nogle accepterer blot rigets tilstand, 
andre prøver at få hjælp. 
Nogle beboere har forsøgt at få Stofa 
til at rette op, men uden held. 

Da betalingen opkræves sammen 
med huslejen har en del henvendt sig 
til boligforeningen eller de nærmeste 
repræsentanter, afdelingsbestyrelsen.

afdelingsbestyrelse søger
hjælp i foreningen
I Holmstrup har afdelingsbestyrelsen 
efterfølgende henvendt sig til Bra-

brand Boligforenings administration 
og til boligforeningens bestyrelse på 
vegne af afdelingens beboere.
Du kan læse afdelingsbestyrelsens 
brev ved siden af denne tekst. Det vil 
sikkert få mange andre afdelinger og 
afdelingsbestyrelser til at bakke op 
om at finde en løsning på den knude, 
der åbenbart er kommet på antenne-
ledningen.

af Jens Skriver

forvIrrIng skaber ønsker om afklarIng og UndskyldnIng

mangler InformatIon

Afdelingsbestyrelsesmedlem Niels 
Jen sen har arbejdet meget med sagen 
og siger i en kommentar, at Stofa burde 
henvende sig til beboerne og sige 
undskyld. ”Man bør give ordentlig 
information”, siger han og fortsæt-
ter: ”Afgiftens størrelse og hævelsen 
af beløbene er ikke nævnt. Ved fork-
ert indbetaling kan folk så være sikre 

på at få deres penge tilbage? Nogle 
medlemmer af Århus antenneforen-
ing er blevet behandlet meget dårligt, 
og leverandørerne har ikke levet op 
til forventningerne. Beboere er ble-
vet truet med opsigelse af TV-kanaler 
og internetadgang. Det er en grov 
trussel. TV-kanaler og internet hører 
med til det daglige brød. Informa-

tionsniveauet er uacceptabelt.  Det er 
chokerende, hvis boligforeningen og 
administrationen ikke vil gøre noget 
ved det. Det er en typisk sag om dår-
lig information og kommunikation, 
der skal køres videre,” slutter Niels 
Jensen.
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tekst og foto af Helle Hansen

15.000 kr og ros fra borgmesteren for krImInalItetsforebyggelse

”Unge 4 Unge” fIk ÅrHUs IntegratIonsprIs 

Ved et arrangement på Århus Rådhus 
d. 4. juni modtog re  præsentanter for 
”Unge 4 Unge” Århus Kommunes In-
tegrationspris 2008 på 15.000 kroner.
Prisen blev overrakt af borgmester 
Nicolai Wammen, der roste det krimi-
nalitetsforbyggende projekt for det 
store arbejde, de unge laver i vest-
byen. 
”Både kollektivt og individuelt fun-
gerer de unge som forbilleder for god 
opførsel blandt yngre og jævnaldrende 
i lokalområdet Århus Vest”, roste 
borgmesteren, der selv flere gange 
har besøgt Unge for Unge. Og hver 
gang er han blevet meget imponeret 
af de unges engagement og det store 
arbejde, de gør for byen. 
”Det er en indsats, der gør mig stolt 
af at være århusianer”, sagde Nicolai 
Wammen.

Udvikling og forståelse
En større delegation af repræsentan-
ter fra Unge 4 Unge havde taget turen 
med på rådhuset. Og alle de unge 
sad placeret i byrådets stole, mens ar-
rangementet foregik.

I begrundelsen for at udpege Unge 4 
Unge fremhævede borgmester Nico-
lai Wammen blandt andet følgende: 
”At indsatsen i særdeleshed er rettet 
imod at undgå, at børn og unge begår 
kriminalitet, så alle, såvel børn som 
voksne, kan føle sig trygge i lokalom-
råderne. Og at projektet i høj grad bi-
drager til de frivilliges egen person-
lige udvikling og selvforståelse”.
”Unge 4 Unge” har også i en årrække 
haft et samarbejdet med Sporvejene 

om at skabe ro i bybusserne. Det er 
blandt andet foregået ved, at de unge 
patruljerer på udvalgte ruter i peri-
oder, hvor der har været særligt meget 
uro. Og endelig har Unge 4 Unge også 
iværksat forskellige kampagner, som 
for eksempel ”Stop vold” og ”Forbud 
mod knive og misbrug”. 

en ekstra indsats for integratio-
nen
Integrationsprisen er indstiftet af 
Århus Byråd med det formål at hædre 
århusianske virksomheder, som har 
ydet en særlig indsats for at styrke 
flygtninge og indvandreres beskæf-
tigelses situation – eller som har gjort 
sig særlig bemærket i holdningen til 
integration på arbejdspladsen. Inte-
grationsprisen vil også kunne tildeles 
enkeltpersoner, som enten har gjort 
en ekstraordinær indsats for andre el-

ler for selv at blive 
integreret.
Prismodtageren er 
udpeget af et be -
døm melsesudvalg 
bestående af re-
præ sentanter fra 
Inte grationsrådet i 
Århus Kommune, 
LO, Dansk Arbejds-
giverforening samt 
Århus Kommune.
De øvrige nomi ne-
rede var Fritids- og 
Ung domskoleleder 
And ers Glahn, som 
også på fineste vis 
repræsenterer Vest-

byen og MidtTrafik, tidligere Århus 
Spor veje, som blev nomineret for 
virksomhedens flotte arbejde med at 
skabe integration på arbejdspladsen 
blandt andet via et projekt med vejle-
dere til nye chauffører.
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af Helle Hansen

Holstebro bragte mUsIk, fest og farver med tIl beboerne I gellerUpparken

farverIgt kUltUrgIlde I gellerUp

I strålende sol på en varm søndag 
den 8. juni blev Gellerupparken på 
det nærmeste invaderet af kunst-
nere, musikere og dansere, der kom 
rejsende hele vejen fra Holstebro. De 
var draget på en sendefærd for at lave 
et kunstnerisk og folkeligt sammen-
skudsgilde med borgerne i Gellerup.
Målet var at fejre de kulturelle mang-
foldigheder og samarbejdet i Region 
Midtjylland hele vejen fra vest til øst. 
Sendefærden skulle forbinde yder-
punkterne i regionen i et kulturelt 
gilde, der kan være med til at syn-
liggøre samarbejdet og den kul-
turelle mangfoldighed, som findes 
på tværs af de geografiske afstande.  
Med Holstebros viceborgmester Arne 
Nielsen i front foran alle deltagerne 
fra Holstebros Festuge lagde mission-
en ud med et festligt optog med start 
fra Bazar Vest. 
Over 200 mænd og kvinder deltog i 
det store optog, der som en kulturfærd 
gik gennem Gellerupparken ned til 
festpladsen med masser at musik og 
dans, som fik rigtig mange nysgerrige 
beboere på Bentesvej ud på altanerne. 

lad løjerne gå i gang
På Festpladsen stod den århusianske 
formand for kulturudvalget og afdel-
ingsbestyrelsesmedlem Rabih Azad-
Ahmad og bød gæsterne velkommen, 
og så kunne løjerne ellers gå i gang. 
De optrædende fra Holstebro var både 

lokale og udenlandske gæster. Og der 
var både balletdansere, balinesiske 
dansere, motorcyklister, brasilianske 
trommeslagere og mange flere, der i 
forbindelse med Holstebro Festuge 
og i samarbejde med folk fra Odin Te-
atret havde sammensat en lang række 
flotte, spændende og farverige ind-
slag.
En herligt kulturelt besøg, som Gel-
lerupparken gerne vil have flere af.
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af Helle Hansen

stort arrangement I globUs1 lørdag den 16. aUgUst tager HUl pÅ arbejdet 
med at skabe en levende bydel. aktIve beboere Indbydes tIl at deltage 

I worksHops Hen over efterÅret

kIck-off for HelHedsplanen 
for gellerUpparken og tovesHøj 

Et stort borgermøde i GLOBUS1 lør-
dag den 16. august bliver startskud-
det på efterårets arbejde med at lægge 
planer for, hvordan Gellerupparken 
og Toveshøj i løbet af de kommende 
10-15 år skal omdannes til en levende 
bydel.
Der har i foråret været gennemført en 
licitationsrunde for at finde frem til de 
fire rådgivende firmaer, som skal del-

tage i det åbne opdrag, der skal være 
med til at komme med det endelig 
bud på en dispositionsplan, som efter 
nytår skal danne rammen om en kom-
mende lokalplan for området.

stor interesse for at lege med
I alt 22 forskellige teams bestående af 
arkitekter, byplanlæggere, kunstnere, 
ingeniører havde mod på at være 
med til at løse opgaven. Otte firmaer 
blev valgt ud til at deltage i en licita-
tionsrunde, heraf er fire blevet siet fra. 

Hvilke fire arkitekt- og rådgiverfir-
maer, der skal arbejde med det åbne 
parallelopdrag, offentliggøres 30. juni 
(red. efter Skræppebladets deadline). 
Men ifølge stadsarkitekt Gøsta 
Knud sen, så er det et rigtigt flot og 
spændende hold af nogle af Dan-
marks ypperste arkitekter og rådgi-
vere, som skal lege med.

enestående arbejdsmetode
Forløbet omkring udarbejdelsen af 
for slaget til den kommende helheds-
plan kommer til at finde sted hen over 
efteråret, hvor der i GLOBUS1 holdes 
tre workshops. 
Til disse workshops skal de fire 
udvalg te rådgiverteams mødes med 
en stor inspirationsgruppe, der er 
sammensat af en lang række lokale 
repræsentanter, både beboere, profes-
sionelle, folk, der arbejder i området, 
og andre ildsjæle. De skal alle sammen 

være med til at give input til rådgiver-
firmaernes arbej de med opgaven. 
Mellem efterårets workshops går fir-
maerne hjem og arbejder med den in-
spiration, som de har modtaget. Og så 
kommer de på den næste workshop 
og viser hinanden, hvor langt de er 
nået, og så skal der arbejdes videre 
derfra.

tager det bedste fra hvert bud 
Efter tre workshops skal råd giver-
team ene komme med hver deres bud 
på en helhedsplan. 
Og hvor man normalt holder arki tekt-
konkurrencer og kårer ét vinderpro-
jekt, så er idéen med den valgte me-
tode med et åbent parallelopdrag, at 
det vil være muligt at plukke de bed-
ste idéer fra de fire forslag. Og så er 
der mulighed for at kombinere dem 
i det endelige forslag, som skal være 
den plan, der arbejdes efter i fremti-
den.

tæt samarbejde
Hele arbejdet omkring udarbejdelsen 
af helhedsplanen foregår i et tæt sam-
arbejde mellem Brabrand Boligforen-
ing og Århus Kommune.
Der er nedsat både en administra-
tiv og en politisk styregruppe med 
repræsentanter fra begge parter. 
Den politiske styregruppe består af 
repræsentanter fra alle byrådets par-
tier på den kommunale side, mens 
Brabrand Boligforening er repræsen-
teret ved formand Jesper Pedersen, 
næstformand Keld Albrechtsen, be-
styrelsesmedlem Lars Bro, direktør 
Torben Overgaard og Helle Hansen 
og Troels Bo Knudsen som repræsen-
tant for henholdsvis Gellerupparken 
og Toveshøj.

beboere er velkomne til at lege 
med
I forbindelse med efterårets work-
shops er der for øjeblikket ved at blive 
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olaf sørensen - 1918-2008
UmIddelbart efter brabrand bolIgforenIngs 60-ÅrsjUbIlæUm 

døde en af dens pIonerer, olaf sørensen, 90 År gammel

af Jens Skriver

Olaf Sørensen var født i Vestergade 
inde i Århus, men opvokset i  Århus 
og Åbyhøj. Faderen drev hotel. Olaf 
blev handelsuddannet i en kolonial 
engrosforretning i Århus. Han var 
inde som soldat 9. april 1940, men 
blev kort tid efter hjemsendt. Et arbej-
de med at dele rationeringsmærker 
ud i Åby kommune førte til, at han fik 
en anbefaling fra Kæmneren i Åbyhøj, 
da han i 1941 søgte og fik en stilling 
som kontorist ved Brabrand-Årslev 
kommune. I 1946 sprang han fra kom-
munen og rejste over hele landet som 
repræsentant.
Olaf kom til at bo med kone og snart 
to børn i en lille 1½-værelses lejlighed 
på 1. sal i Hovedgaden i Brabrand. 
Der var kakkelovn. I køkkenet brugte 
de gas. Der var fælles toilet i kælde-
ren. Vand skulle pumpes op fra gart-
neriet. I 1946, da de havde en nyfødt, 
frøs både vand og afløb til. Da gik det 
op for dem, lejligheden var for lille og 
uacceptabel.

Derfor var Olaf med, da de mødtes ti 
mand i 1948 og stiftede Brabrand Bo-
ligforening. Myndighederne havde 
åbnet op for lån til alment byggeri, og 
det skulle udnyttes.
Familien flyttede ind i en fuldt mo-
derne lejlighed i Hans Brogesparken 
i 1950. Hidtil havde de givet 35 kr. om 
måneden i husleje. Nu skulle de give 
125 kr., men de følte, pengene var gi-
vet godt ud.
I 1957 havde Brabrand Boligforening 
brug for en fuldtids forretningsfø-
rer, og det blev Olaf. Som sådan kom 
han til at stå for boligforeningens 
mest markante projekter: Opførel-
sen af Gellerupparken og Toveshøj. 
Det hørte med til Århus Kommunes 
byplanlægning, at der skulle bygges 
indkøbscentre, hvor de nye bebyg-
gelser gav basis for det. Det førtes til 
opførelsen af Gellerupcentret, som 
det egentlig hed, i 1972. Det var et 
selvstændigt aktieselskab, men ejet af 
Brabrand Boligforening, og fik Olaf 

som direktør. Oliekrisen i 1973 med-
førte alvorlige problemer for centret. 
Det kunne godt have været videreført 
af boligforening en, men den valgte at 
sælge centret, og Olaf fik det gyldne 
håndtryk fra boligforeningen. Den nye 
ejer, Baltica, ansatte ham som direk-
tør for CityVest, indtil han fyldte 60. 
Derefter stod han ved siden af andre 
restauranter for driften af Mackenzie-
Pub i CityVest. Det er ikke mange år 
siden, han lagde op.
Olaf var meget effektiv på en stilfær-
dig måde og kendt for et meget beha-
geligt væsen.

Lit.: Skræppebladet april 1998.

etableret en stor inspirationsgruppe, 
som skal give input til rådgiverfir-
maerne.
Deltagerne i inspirationsgruppen har 
tilmeldt sig som repræsentanter for 
en lang række lokale organer som de 
to afdelingsbestyrelser, fællesrådet, 
Sam virket og Gellerupmodellen. 
Men der vil også være mulighed for, 
at interesserede beboere i de to afdel-
inger kan melde sig som deltagere i 
inspirationsgruppen. For at kunne 
deltage skal man dog være i stand til 
at deltage i alle efterårets tre work-
shops, som holdes henholdsvis lørd-
ag den 16. august kl. 14-17, mandag 
den 15. september kl. 14-19 og fredag 
den 10. oktober kl. 12-17. Alle gange i 
GLOBUS1.
Interesserede kan tilmelde sig hos 
Brabrand Boligforening hos Ulrika 
Guldbæk Arentsen – 89317171 – eller 
på mail ular@bbbo.dk

Dommerkommiteens vurdering af det nye logo:
  
Logoforslaget med tilhørende layout er dynamisk og enkelt i sin form, 
der både trækker ind og åbner op, og som samtidig signaler udvikling 
hen i mod et grønnere – mere bæredygtigt lokalsamfund. 
Det er designet af arkitekstuderende Esben Damgaard, Åbyhøj. 

gellerup
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af Sebastian Adorján Dyhr

Højskole for Hele famIlIen I Ugerne:28, 29, 30, 31 og 32 og byg en by I Uge 28, 29 og 30

gellerUp Højskole Åbner med sommerHøjskole

familiehøjskole 
Nordgårdskolens bygninger danner 
i skolernes sommerferie ramme om 
hyg gelige aktiviteter for børn sam-
men med deres forældre. Fra d. 7. 
juli til d. 8. august skal der arbejdes 
med temaer ne fortællinger, dyr og 
natur, kunst og musik. Aktiviteterne 
er planlagt sådan, at børn og voksne 
får gode sommer oplevelser sammen. 
Nogle aktiviteter er delt op, så børn 
og voksne deltager i hver sin gruppe. 
Der er god tid til at hygge sig, og to 
gange om dagen er der fællesspisning 
(medbring selv mad, eller køb gen-
nem højskolen). På familiekurserne er 
der et trygt miljø, hvor børn og vok-
sne sammen kan nyde sommeren i 
Gellerup.

Gellerup Højskoles familiekurser bli-
ver spændende for både voksne og 
børn. To gange om ugen kører alle 
på bustur: En dag hver uge tages til 
stranden og en dag hver uge besøges 
en landsdel af Danmark og en højskole 

derude. Hjemme i Gellerup vil der 
være skattejagt, foredrag, dans, gym-
nastik, sang lege, for tæl le værksted, 
billedfremvis ning fæl les spisning 
og mange andre aktiviteter. Alle de 
gode ting i Gellerup, som deltagerne 
kender, skal bruges, og nye egne af 
Danmark, som man ikke kender, skal 
opleves.
Kursusugerne er fra mandag til fre-
dag, og hver dag begynder kl. 10 og 
slutter kl. 16. 
Kurserne er gratis, men børn skal 
være i følge med voksne, og tilmeld-
ing er nødvendig.

byg en by
Foredrag: Faglige, politiske, visionære 
om arkitektur og byfornyelse. Work-
shops: Fotografi, 3D-modeller, tegn-
ing, aktionsbaseret arkitektur, instant 
urbanism.
Uge 28:  Arkitekturanalyse i fotografi, 
tegning og tekst / 2D Hvad er Gel-
lerupparken? Hvad består den af? 
Hvad er de fysiske rammer, hvordan 

er arkitekturen, hvem er menneskene?  
Foredrag om oplevelser af parken og 
om arkitekturanalyse Vi skal gøre os 
bekendt med området og dets muligh-
eder, og dokumenterer vores arbejde 
gennem fotografi, tegning og tekst. 
Resultatet skal udstilles ved freda-
gens reception, der afslutter ugen.
Uge 29 og 30: Scenarier, Helhed-
splanen, Gellerup i forandring / 3D Vi 
drømmer og ønsker og laver strategi-
er for et nyt Gellerup, og skaber dette 
i 3D-mo deller. Foredrag og præsen-
tationer fra arkitektskolen og tegnes-
tuer.  Politiske visioner: Hvordan kan 
vi se nye muligheder? Hvad ønsker 
beboerne, at der skal ske? Hvad vil 
Århus? Hvad tænker vi? Aktions-
baseret arkitektur og ”instant urban-
ism”: Hvad kan vi gøre her og nu?  
Deltagelse er gratis, men tilmelding 
nødvendig.
Brunch, frokost, kaffe og te kan købes 
til overkommelige priser.

Fotokonkurrence:
Hist og pist i dette og kommende 
numre, vil du se lidt eksempler 
på nogle af de billeder, som er 
blevet sendt til os.
Du kan læse mere om fotokon-
kurrencen i de sidste par numre 
af bladet og på vores hjemmeside.
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alta HÅber meget stærkt pÅ 
at vende tIlbage som kevI

beklagelIg forrIngelse af IndkøbsmUlIgHederne pÅ HolmstrUp mark 
kan mÅske UndgÅs

af Jens Skriver

Altas butik på Viborgvej har været brugt af mange på Holmstrup 
Mark, og det var et stort savn, da den for kort tid siden lukkede. 
Måske er problemet  ikke så stort. ”Alta er blevet overtaget af 
Dagrofa, men det var ikke hensigten, at butikken på Viborgvej 
skulle lukkes. Det skete nødtvung ent”, fortæller Rene Hjorth fra 
Alta og fortsætter: ”Altas tidligere indehaver Ida Jacobsen er ejer 
af kontor- og lagerbygningerne. Der er den klausul i lejekontrak-
ten, at hun kan beholde bygningerne, hvis lejekontrakten opsig-
es, og hun valgte at kontraopsige Alta. Logistikmæssigt havde 
butikken en god placering, og det var en udmærket butik, men 
vi var nødt til at lukke. Vi har imidlertid andre planer og håber at 
komme tilbage under vort nye navn Kevi, for vi vil gerne være i 
området”. 

for megen tIlfredsHed – eller mÅske lIgegyldIgHed?

tekst og foto af Bo Sigismund

frItIdsforenIngen – en kort generalforsamlIng

Fritidsforeningen lever, og aktivi-
teterne ligeså. Men enten er der for 
megen tilfredshed eller for megen li-
gegyldighed, for generalforsamlingen 
i Tousgårdsladen den 29. maj kunne 
ikke engang trække 20 deltagere. Finn 
Pedersen har i mange år været fast di-
rigent, og han havde da heller ingen 
vanskeligheder med at afvikle mødet, 
for der var kun få spørgsmål og ingen 
alvorlig debat.
Inga Andersen aflagde formandsbe-
retningen, hvor det mest opsigtsvæk-
kende var oplysningen om, at Djurs 
Sommerland ikke længere ønsker at 
modtage den årlige udflugt. Der var 
ikke nogen god forklaring derfra, 
men det bliver jo så nødvendigt med 
et andet udflugtsmål. Beretningen 
godkendtes uden yderligere bemærk-
ninger, ligesom FAS’s beretning, der 
blev fremlagt af Kirsten med ønsket 
om flere og mere aktive deltagere i 
FAS’s arbejde.

Ib Møller fremlagde fritidsforeningens 
økonomiberetning, hvor der faldt en 
bemærkning til den øjensynlige meg-
et lave forrentning, hvorefter også 
den godkendtes. Til FAS’s økonomi-
beretning var der slet ingen spørgs-
mål. Kontingentet blev fastsat uden 
ændringer. Tilbage var altså valgene 
til bestyrelsen, hvor der blev kamp-
valg, og endda måtte der lodtrækning 

til for at afgøre placeringen. Valgt blev 
altså Dagny, Jytte, Arthur og Yusuf, og 
Ingrid er nu 1. suppleant.
Ved redaktionens slutning er det op-
lyst, at i stedet for den aflyste udflugt 
til Djurs Sommerland vil fritidsfor-
eningen i stadet arrangere andre som-
merudflugter. Se artikel andetsteds i 
Skræppebladet.
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af Helle Hansen

et vÅdt bÅl krævede gasflammer I gellerUp, 
før Heksen fUttede af

Heksen fIk gas

Heksen i Gellerup blev om ikke fut-
tet af, så hårdt ramt af røgforgiftning, 
fordi bålet var vådt og i lang tid ikke 
ville fænge. Men efter en ihærdig 
indsats af frivillige fra ACFC, der var 
udstyret med en gasflamme, lykkedes 
det endelig af få sendt heksen ordent-
lig af sted til Bloksbjerg.
Inden bålet havde de mange hund-
rede fremmødte børn bagt snobrød 
over bål, og de havde spist lækre fla-
de arabiske pizzaer bagt på grillen af 
medarbejdere fra Klubberne i Gelle-
rup og frivillige fra fodboldklubben.
Og så var der både tovtrækning, bal-
lonspekdance og boldlege for alle 
børnene, som var mødt frem.

Gellerupparken og Tovshøjs afde-
lingsbestyrelser var i år gået sam-
men om at arrangere Sank Hans-bål 
– og på trods af vejret var fremmødet 
pænt. Faktisk endte aftenen med at 
blive helt sommerlig, og regnen blev 
væk. 
Afdeling- og foreningsbestyrelses-
medlem Lars Bro sprang med kort 
varsel til og holdt årets båltale, som 
ud over myter om Sankt Hans og hek-
se også handlede om den kommende 
helhedsplan, som kommer til at sætte 
spor i Gellerup de kommende år. Og 
så blev der ellers sunget Midsommer-
visen.

skt. Hans I bolIgforenIngen
bIlleder fra skt. Hans rUndt om I nogle af bolIgforenIngens afdelInger, 
gellerUpparken, tovesHøj, tHorsbjerg, odInsgÅrd og søvangen
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af Jens Skriver

vellykket skt. Hansfest I 
tHorsbjerg og odInsgÅrden

Selv om det vist nok var den koldeste Skt. Han-saften siden 1933, og det 
blæste kraftigt, var Skt. Hansfesten på Holmstrup Mark en god oplev-
else. Det hele startede med grilning af medbragt mad og fællesspisning 
i Beboerhuset Stenhytten. De mange mennesker ikke mindst børn hy-
ggede sig gevaldigt.
Af hensyn til at børnene kunne komme i seng, tændtes bålet allerede kl. 
20.30, eller rettere sagt blev forsøgt tændt. Det flammede kraftigt op, men 
var derefter meget svært at få tændt igen. ”De kæmpede, og de kæm-
pede”, sagde Lise Ledet. Efter at Midsommervisen var blevet sunget, 
havde de fleste mest lyst til at komme hjem i varmen.

søvangen
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ordInære afdelIngsmøder I efterÅret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, 
der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der kUn Har bUdget tIl godkendelse pÅ 
dagsordenen om efterÅret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2009 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

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

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der ogsÅ Har valg tIl afdelIngsbestyrelsen 
m.fl. om efterÅret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2009 til godkendelse og årsregnskab for 2007 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)
 c. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
 d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken:  mandag, den 15. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen:   tirsdag, den 2. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken:  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken:  mandag, den 25. august kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen: (årsregnskab 2007 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:  torsdag den 4. september kl. 17.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken:  onsdag, den 10. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården:  mandag, den 1. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg:  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum:   mandag, den 8. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Voldbækhave:  mandag, den 8. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken:  mandag, den 1. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby:   mandag, den 8. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget torsdag, den 4. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager:  mandag, den 8. september kl. 19.00  i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2007 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     torsdag, den 11. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj:  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj:   tirsdag, den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer:  onsdag, den 10. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det 
pågældende møde

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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af Herman Nielsen

HÅndterIngen af overgang tIl lIlle tv-pakke med mUst carry-kanaler Har I
bolIgforenIngen været et skoleeksempel pÅ goddag-mand-økseskaft

det fælles kan være ønsket om samtale

I årets første Skræppeblad i februar 
2008 har jeg ganske kort fremlagt 
grundlaget for ophør af de mange tv-
kanaler og overgang til de lovpligtige 
få, hvis vi vil bruge afdelingernes fæl-
lesanlæg. Der er tale om et lovkrav fra 
år 2000, som senere i 2006 blev præci-
seret ved skrivelse fra Kulturministe-
riet. Da jeg kunne se, at jeg som besty-
relsesmedlem pludselig kunne blive 
hængt op på forsømmelse, fordi vi 
brugte vores fællesanlæg utilladeligt, 
fremlagde jeg materiale i bestyrelsen 
og fik accept af misforholdet. Det 
skulle straks ophøre, og skæringsdag-
en blev 1. april i år. Der er tale om 
lovkrav, som vi ikke har indflydelse 
på. Personligt finder jeg loven god og 
vedgår modsat andre, at jeg har sovet 
i timen (årevis!); men altså nu retter 
op.
Var bare én beboer gået til beboer-
klagenævnet med brok over ekstra-
opkrævning af efterhånden 2000 kr. 
årligt kunne sagsforløbet have været 
sådan her:
Et sted mellem 2000 og 2008 bliver 
betalingen for signaler så stor, at op-
krævning bliver ulovlig. Skellet sæt-
tes til 2004, og beløbet til 1000 kr. i 
snit årligt. Bestyrelsen har ansvaret 
og skal tilbagebetale. Alle beboere får 
tilkendt erstatning. I Holmstrup, hvor 
jeg bor, er det allerede 402 (lejemål) 
x 1000 kr. x 4 (år) = 1.6 mio. kr. Så er 
det ikke morsomt at være bestyrelses-
medlem… Altså ophør straks. Puha.

en anden forståelse
Jeg kan lide at sætte mig ind i noget 
og så snakke med andre om sagen 
(dette noget!) og (prøve at) finde ud af 
håndteringen. Sådan er det meget lidt 
i boligforeningen, hvor håndteringen 
af snart sagt hvad som helst helt har 
taget overhånd. Når de, der håndterer, 
ikke argumenterer eller lægger deres 
forståelse frem, er der ingen samtale 
ud fra (formentlig) manglende ønske 
om samtale. Min trang til at forstå bli-

ver så et bud – mit bud – på forståelse 
ind i en situation, hvor jeg ellers kun 
er rådløs og forvirret.

Hvorfor kan der ved siden af mit 
indlæg i Skræppebladet stå den offi-
cielle BB-version, …”, men på grund 
af stigende programafgifter, som får 
antennebidraget til at løbe i vejret, 
er det besluttet at lade beboerne selv 
bestemme, hvor mange kanaler de 
vil have.”? Besluttet af hvem? Endnu 
i maj ved bestyrelsens beretning kan 
man læse: ”Det var i efteråret 2007, 
hvor det blev lagt op til, at beboerne 
i afdelingerne kunne gå fra kollek-
tiv stor pakke til kollektiv lille pakke 
med mulighed for individuelt tilkøb 
af digitale temapakker.” I en afdel-
ing har der endog været afstemning 
om lille og stor pakke, hvor den store 
pakke ikke kan stilles til afstemning! 
På et menneskeligt og demokratisk 
plan er det fup og bør fremstilles som 
fup. Men endnu vigtigere: Hvorfor 
finder beboere sig i så meget vrøvl og 
i en sådan umyndiggørelse, når de nu 
har lært at læse, er voksne mennesker 
med allehånde ansvar og vel ikke bare 
gider have vrøvl i øregangene og selv 
bidrage yderligere i den retning? Eller 
hvad forgår der?

to niveauer  
Jeg har som beboer i Holmstrup set 
tre forvirrende skrivelser fra admini-
strationen til os beboere. Jeg har frem-
lagt dem i bestyrelsen som eksempler 
på dårlig oplysning og håndtering 
med megen forvirring blandt bebo-
erne til følge, men ønsket om samtale 
og rettelse af begåede fejl er en by i 
Rusland. Det, kan alle vide, er min 
mening, for jeg har ment det længe og 
sagt og skrevet det før. At vi alle skal 
bestyres af nogle få, må åbenbart være 
et udbredt ønske, siden det kan blive 
ved at foregå. I et demokrati er det vo-
res eget ansvar, at vi underlægger os 
et sådant uoplyst fåmandsvælde.

Første niveau er selvfølgelig, at BB 
stadig står for fællesanlæg og must 
carry-kanaler (+ lidt mere meget bil-
ligt), og at et antenneregnskab på det 
niveau stadig vil være på vores bud-
get og regnskab.

Andet niveau er så den aftale, de 
mange enkelte beboere personligt 
kan lave med den udbyder, som den 
antenneforening, afdelingen er med-
lem af, får leveret signaler fra. Vil 
man have, hvad udbyderen leverer, 
må man betale prisen eller lave aftale 
med en anden. Er der ingen anden, og 
det er nok umiddelbart situationen, så 
er det betal eller hop af! 

Og selvfølgelig vil en ordentligt ar-
bejdende administration (mit ansvar!) 
hjælpe beboerne til en lempelig over-
gang fra et system til et andet – hvis 
bestyrelsen (også mit ansvar!) havde 
det som høj prioritet, eller administra-
tionen selv havde det. Ja. Sådan hæn-
ger det sammen i min tolkning, når 
samtalen nu er så hensygnende, og 
min forståelsestrang kværner videre.
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25-ÅrsjUbIlæUm

Alice Luxhøj kan den 1. august fejre 
25-årsjubilæum som kontorassist-
ent i Brabrand Boligforening. Det er 
en meget loyal og fagligt kompetent 
med arbejder, som boligforeningen fe-
jrer ved en reception i administratio-
nens lokaler Gudrunsvej 10 fredag d. 
22. august fra kl. 11.00 – 14.00. Alice 
startede som kaffepige i 1983, hvor 
hun sørgede for at lave kaffe, smøre 
brød og dække op til alle aftenmøder 
for afdelingsbe styrelserne. Hun fort-
satte som kontor-elev og blev to år 
senere uddannet som kontorassistent 
og hurtigt ansat i udlej ningen, hvor 
hun har været fast del af teamet frem 
til 2007. Alice har bestridt alle funk-
tioner i udlejnings-afdelingen, men de 

seneste år havde hun ansvaret for flyt-
teopgørelser. I 2007 ønskede hun nye 
udfordringer og søgte ind i boghold-
eriet, hvor hun i dag har ansvaret for 
huslejeopkrævninger for Brabrand 
Boligforenings godt 5000 lejemål. Ali-
ce har gennem sin lange erfaring en 
naturlig fornemmelse for, hvordan en 
almen boligforening rent administra-
tivt funge rer og kan dermed let be-
stride flere funktioner. Hun er vellidt, 
hjælpsom og med en dejlig smittende 
humor. Alice er gift og mor til tre børn 
samt en hund, der gerne følger med 
familien, når ferie turene trofast hvert 
år går sydpå. 

Vi ønsker til lykke med jubilæet.

ferIelUkket
Brabrand Boligforenings administrationskontor holder ferielukket fra mandag d. 14. juli til og med fredag d. 25. juli. 
Telefonen er i perioden åben fra 10.00 – 12.00

Administrationen 

torben lomborg  og Hans cHrIstIansen er begge I rødlUndparken

Af Marianne Stenberg, administrationen

varmemester I Harlev

Torben Lomborg overtager nu posten 
som varmemester i Rødlundparken. 
Torben har fungeret som konstitu-
eret varmemester, da tidligere varme-
mester Olav Jensen har været og er 
gennem en længere sygemelding. 
På sigt vender Olav tilbage, men det 
bliver så ikke til Rødlundparken; men 
derimod til en anden funktion i bolig-
foreningen. 
Hans Christiansen er herefter varme-
mester-afløser i Rødlundparken, og 
Peter Lodberg Bune gårdmand.

af Marianne Stenberg, administrationen

kontorassIstent fejres 22/8
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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

Foreningsbestyrelsen 2008:
 Lene Olm, Troels Bo Hansen, Keld Albrechtsen, 

Herman Nielsen, Hans Esmann Eriksen, René Skau 
Björnsson, Lars Bro og Jesper Pedersen.

foto af Bo Sigismund
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I banken

af Inger Bloch

Jeg var i banken for at hæve penge på 
min bankbog, som jeg plejer, da bank-
kassereren sendte mig et betydnings-
fuldt blik og spurgte: ”Har du nogen-
sinde overvejet at få en anden konto 
– altså én med et kontokort?”
Jeg svarede omgående, at jeg synes, at 
det er så hyggeligt at komme med sin 
bankbog og få personlig betjening  - 
MEN - bagefter spurgte jeg  mig selv, 
hvorfor jeg mon egentlig mener det?

Svaret kan – som så meget andet – 
find es i fortiden: I halvtredserne star-
tede jeg min ”arbejdskarriere” som 
bankelev i Folkebanken for Kjøben-
havn og Frederiksberg; banken havde 
14 afdeling er, men jeg blev ansat i det 
agtværdige hovedsæde lige overfor 
Storkespringvandet på Amagertorv i 
København.
Lønnen var god: 216 kr. pr. måned 
(drengene fik naturligvis lidt mere). 
Ved ansættelsen skulle vi være gode 
til at regne, og vi skulle have en pæn 
og tydelig håndskrift! Banken stil-
lede krav til personalets påklædning: 
Mændene skulle bære slips og jakke, 
og kvinderne skulle være pænt og 
tækkeligt påklædt (lange bukser var 
bandlyst).  Sprog og omgangstone 
var lidt anderledes end nu: Alle til-
talte hinanden med De og efternavn 
– således hed mine to bedste veninder 
Jensen og Villumsen. Ordet meget ud-
taltes madet, og Folkebanken udtaltes 
nærmest som Farlkebanken.
Hver konto havde en side i kæmpe-
store læderindbundne bøger, som var 
placeret på en høj skrivepult, hvor vi 
stod op og noterede kundernes ind- 
og udbetalinger med pen og blæk; 
renterne regnede vi ud med det sam-
me og lagde dem til eller trak dem 
fra saldoen – og mine fingre var altid 
prydet med henholdsvis rødlakerede 
negle og mørkeblå blækklatter.
Vi bankelever arbejdede kun 42 timer 
om ugen, men så gik vi altså også på 
bankskole og handelsskole om aften-

en, og vi arbejdede til kl. 14 om lør-
dagen. 
Man gjorde meget for kunderne den-
gang: ”Kunden havde altid ret”, og 
alle konti blev opgjort d. 31. decem-
ber: Renter blev tilskrevet eller fra-
trukket, således at vore kunder kunne 
få en dugfrisk saldomeddelelse straks 
i det nye år. – Dette betød naturligvis, 
at bankens personale kunne regne 
med overarbejde nytårsaften – Ingen 
gik hjem, før alt var stemt af! 
Da Folkebanken var en fremskridts-
venlig bank, åben for tidens udvikling 

– ja så blev alle vi ansatte både glade 
og stolte, da det på et tidspunkt blev 
besluttet, at vi fremover måtte skrive 
med kuglepen!
Jeg blev i banken i otte år, og det jeg 
lærte der, har jeg kunnet bruge senere 
i livet – f. eks. at man ikke sådan skal 
blive hængende i fortiden.
– Måske skulle man alligevel overveje 
at få et hævekort? 

fremskrIdtsvenlIge kontokort eller mÅske en bankbog?
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2 - Søvangen

senIordans (for alle), gymnastIk og revy I efterÅret

af Beboerhusudvalget

aktIvIteter I beboerHUset

Søvangens beboerhus starter efter-
årets aktiviteter med seniordans 
(ikke nødvendigvis par). Første gang 
mandag d. 8. sept. kl 19.00 og derefter 
den første mandag i hver måned: d. 6. 
okt., 3. nov., 1. dec. 2008 og d. 5. jan., 2. 
febr., 2. marts og 6. april 2009. Pris for 
deltagelse er 20 kr. pr. gang. Der kan 
købes kaffe og brød i pausen.
 
Gymnastikken lægger ud tirsdag d. 9. 
sept. fra kl 12.00 - 13.00

“revy-holdet”
Der er lagt op til et orienterende møde 
onsdag d. 17. sept. kl. 19.00. Alle, der 
har interresse i at være med, er meget 
velkommen. Er du forhindret denne 
aften, er det ikke nogen undskyldning 
for ikke at være med. Du kan ringe for 
aftale til en i udvalget.  Vi ønsker alle 
en fortsat god sommer.

Søvangen har tidligere omtalt sit store projekt om nye badeværelser. 
Vi besøgte Louisevej 16 og beså forskellige stadier. Projektet vil fortsætte i 1½ år, 
og da det er en afdeling på 432 lejligheder er det vigtigt at få det helt rigtigt fra den første opgang.

badeværelser

foto af Bo Sigismund
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af Birgit Fuglsang

sÅ er der sommerferIe

... afdelingsbestyrelsens arbejde nok 
drosler lidt  ned; men selvfølgelig ar-
bejder vi videre med de projekter, der 
er sat i gang. Så har vi ikke lovet for 
meget. 

Så vidt jeg kan se, er Brabrand Bolig-
forenings beretning ikke lagt ud på 
nettet, så her et par udpluk fra vores 
helt egen verden:

Antallet af fraflytninger fra Skov-
gårdsparken er steget med 9%.

Med hensyn til interne flytninger 
– dvs. flytninger inden for boligfor-
eningen – ligger ‘Skovgårdsparken på 
tredjepladsen som den afdeling, der 
tager interne flytninger fra Gellerup-
parken.’ (beretningen side 22).

‘I Skovgårdsparken er hele 90% af bo-
ligerne underlagt fleksibel udlejning.’ 
(beretningen side 23).

Vores samlede fraflytningsprocent er 
i år på 26, en udvikling den fleksible 
udlejning forhåbentlig kan påvirke 
positivt. 

Desværre fraflytter Ole Thvilum afdel-
ing en per 1. August og træder dermed 
ud af afdelingsbestyrelsen. Ole blev 
valgt ind i bestyrelsen sidste år og har 
ydet et stykke arbejde, jeg med van-
lig jysk underdrivelse vil kalde ‘over 
normen’. Tak for det.

your country needs you!
Ovenstående tab – for det er det 
– betyder, at afdelingsbestyrelsen nu 
mangler både et medlem og en sup-
pleant. Dette leder tanken hen på næ-
ste beboermøde, som er onsdag den 
3. september. Reserver dagen og brug 
noget af sommeren, når du alligevel 
ligger med et græsstrå i mundvigen 
og stirrer op i den blå sommerhim-
mel,  til at spekulere på, om ikke det 
var noget for lige netop DIG at stille 

op og tage en tørn i afdelingsbestyrel-
sen. 

På den måde kan DU være med til 
at præge udviklingen. Og imellem er 
det såmænd helt sjovt.

Skal vi da slet ikke have en jubilæ-
umsgave?
Jo, den er på trapperne. 

3 - Skovgårdsparken

men først lIdt nyHeder, Inden...

begynd allerede at glæde jer og Hold øje med opslag

sommerfest afd. 5

Sommerfest på toveshøj
 

Lørdag d. 16. august 2008
 

Børnesommerfest 12-18
 Voksensommerfest 18-01

 
Så hold øje i jeres opgang - det bliver en festlig dag

5 - Toveshøj
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4 - Gellerupparken

af Sebastian Adorján Dyhr

gellerUpparkens afdelIngsbestyrelse vIl Have Indflydelse pÅ omrÅdets UdvIklIng

engagerede beboere efterlyses

Mandag den 25. august holder Gel-
lerupparken ordinært beboermøde 
i Skovgårdsparkens selskabslokale 
på In gas vej. Her skal blandt andet 
beret tes om det seneste års arbejde i 
afdelingsbestyrelsen, budgettet for 
det kommende år skal godkendes, og 
endelig skal der holdes valg til besty-
relsen.
Den siddende bestyrelse har i det for-
løbne år arbejdet meget med at gøre 
sig selv handlekraftig og kvalificeret 
til at løse den store opgave, som på-
hviler de folkevalgte i Danmarks stør-
ste boligafdeling. 
Og der bliver helt sikkert nok at tage 
fat på for Gellerupparkens afdelingsbe-
styrelse, som i det kommende år er 
meget involveret i den store helheds-
plan, der i løbet af de næste 10-15 år 
kommer til at skabe store forandring-
er i afdeling en.
”Det har især været et spændende 
forår, hvor en stor del af afdelings-
bestyrelsen har været meget aktive i 
arbejdet på at få formuleret afdelings-
bestyrelsens vision, værdier og mål 
med det bebodemokratisk arbejde i 
Gellerupparken,” fortæller afdelings-
formand Helle Hansen.
Hun fortæller, at en arbejdsgruppe 
hen over sommeren fortsat arbejder 
med at få alle formuleringerne på 
plads, så beboerne kan nå at blive 
orienteret om afdelingsbestyrelsens 
visioner inden beboermødet sidst i 
august.

nye kræfter er velkomne
”Vi håber meget, at beboerne tager 
godt imod vores bud på afdelingens 
fremtid, som i høj grad også vil blive 
påvirket af helhedsplanen, som der 
skal arbejdes med hen over efteråret. 
Vi forsøger virkelig at sikre, at vi som 
beboere får mest mulig indflydelse på, 
hvad der kommer til at ske i det om-
råde, vi lever i,” siger Helle Hansen.

”Og så håber vi også, at flere beboere 
får lyst til at engagere sig i det beboer-
demokratiske arbejde, det har vi nem-
lig brug for, da nogle af de nuværen de 
medlemmer af af delingsbestyrelsen 
har med delt, at de stopper,” fortæl-
ler Helle Hansen og oplyser, at der 
mindst skal vælges otte medlemmer 
til afdelingsbestyrelsen, som i alt be-
står af 15 medlemmer.

postkasser og dørtelefoner
Et af de andre emner på dagsorden 
på beboermødet bliver formentlig et 
forslag om dørtelefoner i Gellerup-
parken. 
”Inden udgangen af næste år skal vi 
have opsat postkasser ved alle ind-
gangen, fordi postbudet fra 2010 ikke 
længere går op på etagerne for at smi-
de breve ind af brevsprækken. Og så 
kan det måske være en god idé at få 

indført dørtelefoner for at sikre mod 
indbrud i postkasserne,” siger Helle 
Hansen, der fortæller, at afdelingsbe-
styrelsen også afventer et tilbud på, 
hvad det vil koste at få indgangsparti-
erne videoovervåget.
”Videoovervågning vil måske også 
kunne være med til at gøre opgange-
ne pænere,” siger hun.
Hvorvidt der skal opsættes dørtele-
foner og videoovervågning bliver op 
til beboerne, der møder op på bebo-
ermødet.
Otte dage inden beboermødet vil 
alle beboere i Gellerupparken få hus-
standsomdelt den endelige dagsorden 
til mødet og med den udsendes også 
det budget, som varsler størrelsen af 
den huslejestigning, som foreslås pr. 
1. januar 2009.
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4 - Gellerupparken

jUbIlærUmsfest 60 År brabrand bolIgforenIng
en fIn fest med beskedent fremmøde

af Preben Kvist

Vi syntes fra bestyrelsens side her 
i afdeling 24, at det ville være en 
kærkommen lejlighed at holde en 
lille fest i forbindelse med Boligfor-
eningens runde dag og se, om vi ikke 
kunne samle menneskerne, der bor 
her ude i Skovhøj i  fælleshuset lørdag 
den 31. maj. Invitationerne blev delt 
ud af et bestyrelsesmedlem ca. en 
måned før til de omkring 80 lejemål, 
som er her. Nu er det ikke så tit, der 
sker noget fælles herude, så mine 
forventninger var nok lidt høje. Der 
var lidt penge på kistebunden, som 
vi kunne købe forsyninger for, så der 
blev sat en pris på 50 kr per. lejlighed 
for deltagelse, om der så var 14 eller 
2 mennesker, meget billigt taget i be-
tragtning af, at det både var for mad 
og drikkevare.

Status: Vi var omkring 21 mennesker, 
der havde tilmeldt os. I skrivende 
stund husker jeg ikke, hvor mange lej-
ligheder; det var måske 6 eller 8 ud af 
80. Men det var en rigtig dejlig aften 
med god mad og godt humør. Men nu 
skal det jo naturligvis også nævnes, at 
der stødte nogle flere til i løbet af af-

tenen. Nogle havde jo kommet til at 
smide invitationen ud sammen med 
reklamerne; det hænder jo

Det som er godt ved sådanne arrange-
menter er, at man møder sine sambo-
er på en anden måde. Her har vi tid til 
at sidde og snakke om alt muligt også 
om området, vi bor og lever i på godt 
og ondt. Der var noget, som jeg bed 
lidt mærke i ved nogle af småbørns-
forældrene, som også jeg ved flere lej-
ligheder har undret mig noget over.

Hvorfor er der ingen legeplads her i 
afd 24?
Ja, det er egentligt lidt underligt, når 
man tænker på, at da de opførte dette 
byggeri, fik man sat lidt i gang nederst 
i afd 24. Der blev kørt faldsand på, og 
man havde også en arkitekt på, som 
fik lavet lidt, og så var det ligesom, 
at det hele faldt til jorden, og det lille 
projekt skulle efter sigende have ko-
stet 400.000 kr. Til ingen verdens ting

Det er ærgerligt, at der ingen legep-
ladstilbud er til børnene herude. Jeg 
ved, at der er nogle herude, som har 

kæmpet en kamp for det. Det betyder 
da meget for området, at det også er 
børnefamilier, der flytter herud. Det 
giver jo noget liv. Jeg har altid syntes, 
at det grønne område, som i start-
en var tænkt som legeplads, måske 
kunne kombineres som et form for 
fællesområde med borde, bænke og 
bål/grillplads for alle i afd 24 , så vi 
kan være sammen lidt på kryds og 
tværs. Det ville nok også betyde, at 
flere kommer lidt mere ud.
Men nu er det blevet sådan, at det er 
grundejerforeningen, som der efter 
aftale har overtaget området, og der 
har det vist sig, at der er ikke megen 
opbakning for dette forslag, så man 
har besluttet sig for at køre faldsandet 
væk og i stedet for så græs; det er jo 
meget billigere at holde, så kan un-
gerne bare lege et andet sted

af Helle Hansen

blok party aflyst, men der skal stadIg festes for beboerne – frIvIllIge efterlyses

Drømmen om en kæmpekoncert midt 
i Gellerupparken med Outlandish og 
LOC er desværre brast – i hvert fald 
denne sommer. Men beboerne i Gelle-
rupparken skal ikke undvære en som-
merfest – og den kommer til at foregå 
lørdag den 23. august på Festpladsen 
i Gellerup.

Indholdet i sommerfesten er stadig 
ved at blive planlagt, men arbejds-
gruppen bag arrangementet er stadig 
åben for ideer til, hvad der skal foregå. 
Og skulle nogle beboere have lyst til 
at være med til at planlægge festen, så 
er de meget velkomne til at henvende 

sig til Helle Hansen mobil 4071 8675  – 
email hhmh65@hotmial.com

sommerfest I gellerUp 23. aUgUst

24 - Skovhøj
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Fotokonkurrence:
Hist og pist i bladet vil du se lidt 

eksempler på nogle af de billeder, 
som er blevet sendt til os.

Du kan læse mere om fotokon-
kurrencen i de sidste par numre 

af bladet og på vores hjemmeside.

af Helle Hznsen

sportsskole for drenge og pIger mellem 6 og 16 År

sommerskole for sportsglade børn I globUs1

DGI Østjylland og GLOBUS1 laver 
sportsskole for børn og unge i uge 29
Beachvolley, ropeskipping, friluftsliv, 
fodbold, håndbold og boksning 
står på skemaet på Sportsskolen 
2008, der finder sted i Globus1 fra 
mandag den 14. juli til fredag den 
18. juli, hver dag fra klokken 10 – 16. 
Sportsskolen er både for drenge og 
piger mellem 6 og 16 år, som har lyst 
til en masse sjove udfordringer med 
bolde og bat og andre redskaber.
”Det bliver en herlig uge, hvor ungerne 
får en masse fede oplevelser, ”lover 
Pernille Andersen, der har været med 
til at planlægge sportsskolen.
Det er første gang, at der er tilbud 
til børn og unge i Gellerup om at 

prøve at dyrke så mange forskellige 
sportsgrene i løbet af en uge, som 
slutter af med et stort orienteringsløb, 
som vil bringe de unge sportsfolk 
rundt i både Gellerup og Toveshøj og 
Hasle Bakker.
 
Det er DGI Østjylland, Gellerup 
Idrætsklub og GLOBUS1, der står bag 
sportsskolen, og der er plads til alle 
de børn, der har lyst til at være med.  
Det koster 40 kroner at være med 
hele ugen - og der er forplejning med 
i prisen plus en T-shirts.  Tilmelding 
i Klubberne i Gellerup. Yderligere 
oplysninger hos Tinna mobil 
22857204.
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af Mette, Aage og Theis
Danmarks Grimmeste Festival

danmarks grImmeste festIval fInder sted for 5. gang den1-2. aUgUst 2008 
pÅ grImHøjgÅrd, grImHøjvej 20, 8220 brabrand

tIl alle beboer pÅ HolmstrUp mark 
omkrIng grImHøjgÅrd

Danmarks Grimmeste Festival er 
en musik festival for Up – Coming 
musik i Danmark. Vi er her som et 
seriøst alternativ til de større og dyre 
festivaler i Danmark. Vi tilbyder de 
optrædende artister muligheden og 
oplevelsen af at spille for et større 
publikum, end hvad de normalt gør. 
Derudover tilbyder vi vores gæster 

en hyggelig weekend med masser af 
god musik, mad og drikke til billige 
penge.

Musikken vil i år slutte kl. 02.00 fredag 
og lørdag den 1 - 2. august (tidligere 
år sluttede musikken først sluttede 
kl.05.00.)  

Yderligere info:
www.danmarksgrimmeste.dk
Theis Smedegaard (40 59 91 44)

af Fritidsforeningen / Bestyrelsen

sommerUdflUgt tIl sIlkeborgsøerne

voksen & pensIonIstUdflUgt

Fritidsforeningens bestyrelse har 
besluttet, at vores udflugt skal finde 
sted 
onsdag den 27. august 2008

Vi skal en tur på Silkeborgsøerne 
og til Himmelbjerget.

Vi kører fra ”Århus” omkring kl. 
8.00 – 8.30 og kører ud i det  ganske 
danske land – vi skal opleve en hel 
masse, vi skal have kaffe på vejen 
ud, sejltur på Silkeborgsøerne, 
middag på Ny Hattenæs og kaffe på 
Himmelbjerget.

Vi vil være hjemme omkring klokken  
17.30 – 18.00.
Prisen for dig er kr. 200,00

Vi beklager, at den ”færge”, vi skal 
med, ikke kan have kørestole om 
bord, så vi må sige, at hvis der er 
nogen i kørestole, må de tage med 
bussen fra Silkeborg til ny Hattenæs.  
OK! 
Var det noget for dig/jer, kan der 
købes billetter på Gellerup bibliotek 
fra onsdag den 30. juli til fredag den 
1. august kl. 10.00 til 16.00.

Når du har købt billet, og inden 14  
dage før arrangementet, vil du få 

direkte besked om, hvor og hvornår 
du skal med bussen.

Tilmelding til turen til Silkeborg:

Navn:______________________________

Adresse:_____________________________________ 
                                                                         
Antal:__________                          Vedlagt kr.___________  Antal kørestole:_______

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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arrangementer I gellerUp kIrke I jUlI og aUgUst

af Erik Vigsø / Gellerup Kirke

gellerUp kIrke

• Vi holder sommerferie i juli, derfor 
er der kun gudstjenester og andagter i 
Gellerup Kirke i den måned, men der 
er flere aktiviteter i august

arrangementer i august:
• Tirsdag, den 12. august, kl. 13.30: 
Tirsdagsklub.
”På pilgrimsvandring”. Vi starter 
sæ sonen op med at høre om en pil-
grimsvandring med Annette Benned-
sgaard.

• Torsdag, den 14. august, kl. 16.30: 
Småbørnsgudstjeneste.
Småbørnsgudstjenesterne henvender 
sig til de 0-6 årige og deres familier.  
Gudstjenesten varer 30 min., og deref-
ter vil der blive serveret let aftensmad 
i kirkens underetage.
Maden koster kr. 20,- for voksne – 
børn spiser gratis.

• Torsdag, den 21. august, kl. 17.00: 
Værestedsaften med fællesspisning.
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften i 
kirkens underetage.
Kl. 17.00 er der kaffe/the og småkager 
og tid til en snak, inden der kl. 18.00 
serveres varm mad.

Derefter synger vi lidt sammen og 
hygger os til omkring kl. 19.30.
Du behøver ikke at melde dig til – du 
kan bare møde op.

• Tirsdag, den 26. august, kl. 13.30:
 Tirsdagsklub.
”Salmedigteren N. F. S. Grundtvig”.
Jørgen Andersen fortæller om salme-
digteren N. F. S. Grundtvigs liv og 
levned.  Der vil blive lejlighed til at 
synge nogle af hans salmer.
 
Se flere arrangementer og nyheder 
på vores hjemmeside: www.gellerup-
kirke.dk eller rekvirer vor ugebrev på 
adressen:  gk@gellerupkirke.dk

gudstjenester i juli:
• Søndag, den 6. juli, kl. 10,00 ved An-
nette Bennedsgaard.
• Søndag, den 13. juli, kl. 10,00 ved 
Niels Hviid.
• Søndag, den 20. juli, kl. 10,00 ved 
Niels Hviid.
• Søndag, den 27. juli, kl. 10,00 ved 
Niels Hviid.

gudstjenester i august:
• Søndag, den 3. august, kl. 10,00 ved 
Niels Hviid.
• Søndag, den 10. august, kl. 10,00 
ved Annette Bennedsgaard.
• Søndag, den 17. august, kl. 10,00 
ved Annette Bennedsgaard.
• Søndag, den 24. august, kl. 10,00 
ved NN.
• Søndag, den 31. august, kl. 10,00 
ved Niels Hviid.

andagter
• Der afholdes en kort andagt i Gelle-
rup kirke, hver torsdag kl. 13.00, hvor 
alle er velkomne.
 
Ønsker du yderligere oplysninger 
om Gellerup Kirke eller vore aktivite-
ter, kan disse ses på vor hjemmeside 
www.gellerupkirke.dk eller ved hen-
vendelse på kirkekontoret, mandag til 
fredag fra kl. 9.00 til 13.00, samt tors-
dag fra kl. 15.00 til 17.00.

sommerUdflUgter tIl legoland, tIvolI frIHeden og skandInavIsk dyrepark

nyt fra frItIdsforenIngen

Som du kunne læse/forstå af 
Skræppebladets juninummer, har 
Djurs Sommerland sagt nej tak til 
vores besøg.
Nej´et er begrundet i, at vi ”fylder” 
meget, at vi sviner meget, at vi ikke er 
gode til at stå i kø.

Henrik (direktøren) siger, at han 
gerne vil have os i små portioner, eller 
en hverdag, hvor der ikke er andre 
gæster. 
Vi kan jo ikke arrangere udflugt på 
en hverdag, så det har ikke vores  
interesse.

Tag derfor godt imod vores tilbud 
om sommerudflugt til Lego, Tivoli 
Friheden og Skandinavisk Dyrepark.
       



HeadlIne
sUbHeadlIne

brødtekst

af skribent
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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 samar-
bejde med Folkeinformation.
Hver onsdag 10.30-14.30

Gellerup Idrætsklub - GIK
  
Ekstraordinære generalforsamlinger – 

nedlæggelse

Gellerup IdrætsKlub holder ekstraordinære 

generalforsamlinger med henblik på at op-

løse foreningen.

Mandag den 16. juni kl. 16.30
og
mandag 28. juli kl. 16.30.

Begge dage afholdes den ekstraordinære
generalforsamling på adressen
Gudrunsvej 76, 7. th.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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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 Folke-
køkken med lækker »ikke-dansk« 
mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge 
og samvær er lønnen.

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

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

Madplan for August 2008

    
    
Mandag 11  Hakkebøffer
Tirsdag 12  Medister med    
    Kartoffelsalat
Onsdag 12  Kalkungryde med ris
Torsdag 14  Kalvelever
    
    
Mandag 18  Frikadeller med    
    Flødekartofler
Tirsdag 19  Koteletter med spidskål
Onsdag 20  Kylling i ovn
Torsdag 21  Boller i Karry
    
    
Mandag 25  Fiskefiletter
Tirsdag 26  Biksemadr
Onsdag 27  Hakkebøf med    
    Kartoffelsalat
Torsdag 28  Kalkun
   
    
Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken
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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 Ba-
det

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

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk

gellerUp badet
dIn lokale svømmeHal

GeLLerup Badet Lukker for omByGninG
i perioden fra LørdaG den 12. apriL tiL oG med 
fredaG den 1. auGuSt. 

GeLLerup Badet åBner iGen 
LørdaG den 2. auGuSt kL. 10.00
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Hvad vil børnene gerne være, når de bliver store?
Du skal pusle bogtstaverne om, så kan du se det.

Brama Njord Tørre Fog Spole Stikke Røn En gok
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Vindere af børnekryds juni 2008

Kodeordet i juni var “CELLOBUE”

Vindere af et gavekort på 50 kr:

Dan Nørregaard Nielsen
Rødlundvej 62
8462 Harlev J

Lasse L. Henriksen
Gudrunsvej 50, st. mf.
8220 Brabrand

Ibrahim Ibrahim
Gudrunsvej 18, 4. tv.
8220 Brabrand

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:        NAVN:

  ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 14. august kl. 16
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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. 28 81 94 15 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@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:
Lise Vendelbo, tlf.8626 2228 / 2213 5228 / 
l.vendelbo@vip.cybercity.dk

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Gitte Sørensen

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

Afdeling 14, Borumtoften:
Henrik Andersen

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Henriette Torbensen, tlf. 22 91 47 17
h_t84@hotmail.com
 
Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf. 40401119

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 Lundsberg 
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:
Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

beboerrÅdgIvnIngen
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

beboerrÅdgIvnIng tovesHøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

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. 70 11 31 31

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 august

Lø. 16. 12.00 : Sommerfest Tovehøj     side 26

Lø. 16.  : Kick-off Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj side 14

Lø. 23  : Sommerfest i Gellerup     side 28

On. 27. 08.00 : Voksen og pensionist udflugt    side 30

Efterårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår på side 20


