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lederen

af Bo Sigismund

beboernes engagement

Den årlige (for nogens vedkommende halvårlige) runde af 
afdelingsmøder er forbi, og man kan så reflektere over det 
udtryk for beboerdemokratiets tilstand. Var det gode møder 
– og hvad forstår vi ved et godt møde?
Der er ikke så mange, der har lejlighed til at sammenligne. 
Det drejer sig om dem, der er flyttet mellem afdelingerne 
eller repræsentantskabsmedlemmer, der gæster andre afdel-
ingsmøder. Derimod er de deltagere i de enkelte afdelinger, 
der har været til møde, dårligt stillet, når det kommer til at 
udvikle mødeformen og skabe udbytte for de tilstedeværen-
de, og der er – i hvert fald i nogen afdelinger – interesse for 
at gøre et møde til andet og mere end at lytte til en beretning 
og stemme til et valg.
Møder kan indgyde tryghed, og det er en efterspurgt fø-
lelse. Intet ondt i det, men udvikling og fornyelse kommer 
ikke af tryghed i sig selv. Her er der en tydelig forskel. Der 
er også steder, hvor beboerne er stærkt opmærksomme og 
udvikling en er en del af dagligdagen. Men som en beboer 
gentagne gange udtrykte på et afdelingsmøde: Hvordan får 
vi ”de unge” eller ”nogle nye” til at komme og deltage?
Deltagelse i møder og lyst til at stille op til valg er følger af 
engagement. Det har altid heddet sig, at huslejestig ninger, 
hunde og vaskerier kunne trække folk til huse. Der kommer 
bare ikke noget særligt godt møde ud af det. Selv i en gam-
mel afdeling og med en ringe andel af unge beboere kom-
mer der mange, blot sagen er væsentlig nok. Hvis man kan 
slutte noget ud af det, må det være, at en stærk følelse af 
at være beboer i netop ens egen afdeling er en høj motive-
ring for at deltage på ethvert niveau – græsrod, taler, tilhø-
rer, repræsentant, formidler eller opstillet til tillidshverv. Et 
godt møde er ikke nødvendigvis et stort møde, et dramatisk 
møde eller et enigt møde – og små eller store afdelinger er 
heller ikke svaret.
Gode møder er udtryk for, at afdelingerne – beboere, ansatte 
og bestyrelser – mødes og udvikler en følelse af tilhørsfor-
hold og ejerskab. Når man kender hinanden og forstår hin-
andens roller og holdninger, mindskes afstanden, og det er 
til at undgå misforståede modsætninger. Dette er en social 
og ikke nogen administrativ eller teknokratisk proces. Det 
er en åbenbar fordel, når vores ansatte er til stede og  i givet 
fald kan svare udtømmende. Det er også et aktiv at have 
en bestyrelse, der i forvejen er indstillet på at være vidende, 
oplysende og imødekommende. 
Ejendomsfunktionærerne, som jo er dem, der får det hele 
til at fungere rent lavpraktisk, lærer det i deres uddannelse. 
Måske kan det ikke direkte overføres, men der bør være nog-
et at hente for de beboere og deres valgte repræsentanter, 
der har fokus på udvikling. Som almenbeboere er vi stadig 
en del af en sammenhæng og en proces. Vi bør gribe fat i 
den, for det er den samlede indsats på alle niveauer, der gør 
det umagen værd og gør det til et aktiv for os at bo, som vi 
gør.
Hold fyr under kedlerne til stadighed og til næste møde.



Forside: Den Jyske Pigegarde spiller på Holmstrup Mark
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Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

korsedderkopper I naturen pÅ Holmstrup mark

skønne spInd I efterÅret

På en oktober-morgen er solen længe 
om at få den tunge dug til at fordam-
pe. Og har der været lidt tåge om nat-
ten, kan du få de skønneste oplevelser 
i. naturen på Holmstrup Mark, som vi 
følger i en række artikler. Denne gang 
handler det om ægte spind og kanni-
balisme.

let adgang til natur
Næsten en tredjedel af boligforening-
ens lejligheder ligger i afdelinger, 
hvor der kun få skridt fra afdelingen 
til naturen på Holmstrup Mark. Det 
er Bronzealdervænget, Holmstrup, 
Thorsbjerg, Odinsgård og Toveshøj. 
Naturområdet ligger som et grønt 
bælte mellem Jernaldervej og Edwin 
Rahrsvej, og der er gode muligheder 
for at cykle både til og i området. 

dugvåde hjulspind
Tilbage til den dejlige morgentur. 
Mens solen langsom lyser mere og 
mere tåge væk, afsløres hundredvis 
af edderkoppespind, som er tunge af 
dugdråber og meget maleriske. Der er 
mange hjulspind at se mellem ager-
tidsler, brændenælder, lupin, gråbyn-
ke og andre høje urter, når du f.eks. 
går i engområdet ved Bremerholm 
eller omkring Holmstrup Bassin og 
Holmstrup Markdam. 

Hjulspind er det 
klassiske net, hvor 
ed derkoppen har 
truk ket tråde som 
eg er i et hjul, og 
ef terfølgende har 
la vet en spiral af 
klist rede tråde, 
som skal indfange 
et byttedyr.
Her i efteråret er 
det meget let at se 
en af de alminde-
ligste og største 
edderkopper, som 
laver et hjulspind: 
Korsedderkoppen.

Helligt dyr
Korsedderkoppen har fået sit navn fra 
de fem hvide pletter på ryggen. De er 
placeret så det ligner et kors. Korsed-
derkoppen varierer lidt i farve – fra 
grålige nuancer til gul/brune farver. 
I løbet af sæsonen forsvinder farven 
lidt, så man skal kigge godt efter for 
at genkende mønsteret.

I mange andre lande kaldes den for 
Stor Have-edderkop, fordi den er stor 
og let at finde i bl.a. sin have.
I middelalderen blev korsedderkop-
pen betragtet som et helligt dyr netop 
på grund af korset. Der er historier 
om, at en bonde måtte afstå sin gård 
til bispestiftet, fordi han slog edder-
kopper ihjel, og der er beretninger 
om, at et en beholder i en snor om hals-
en med tre korsedderkopper kunne 
fjerne feber.

edderkopper er spindlere
Det er ikke alt småt som kribler og 
krabler, der er insekter. Edderkopper-
ne er ligesom andre små dyr med otte 
ben noget helt andet. Samlet kaldes de 
spindlere eller arachnida, et ord der 
har givet navn til en kendt skræk for 
dem: araknofobi. Det betyder angst 
for edderkopper (og det der ligner).
I Danmark er der ikke nogen særlig 
grund til at være bange for edderkop-
per. Det er fredsommelige dyr, som 
oven i købet hjælper os med at holde 
mængden af fluer og andre irriterende 
eller skadelige insekter nede. 

Korsedderkoppen i midten af sit spind en dugvåd morgen.

Se godt efter: I midten af billedet ses en korsedderkop i toppen af en vissen agertidsel
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Den store korsedderkop kan dog ikke 
lide at blive at for meget forstyrret. 
Hvis den bliver skræmt kan den give 
en advarende lyd fra sig. Lyden laver 
den ligesom f.eks. græshopper ved 
at gnide benene. Bliver den virkelig 
truet kan den i sjældne tilfælde finde 
på at bide, men os mennesker gør det 
ikke rigtig noget. Det er mindre end et 
myggestik og altså uhyre sjælden.

et spind på en nat
Korsedderkoppen har ligesom andre 
edderkopper otte ben, men det tredje 
benpar er korte og de bliver brugt til 
at gå rundt i det klistrede spind, uden 
edderkoppen selv hænger fast. Nede 
på landjorden eller når korsedderkop-
pen går hen over et blad bliver disse 
ben ikke brugt.
Forrest har edderkoppen to giftkroge, 
som den kan bruge til at lamme sit 
bytte med. Edderkopper har ingen 
tænder, så de sprøjter ætsende enzy-
mer ind i byttet, som så bliver så op-
løst, at edderkoppen kan ”drikke” el-
ler udsuge byttet. 
Korsedderkoppen kan lave sit store 
spind i løbet af en enkelt nat. Når det 
er klar, laver den en line fra midten og 
ud til et blad eller en gren i nærheden, 
hvor den kan holde vagt og blive op-
mærksom når f.eks. en flue er havnet 
i nettet.
Sidst på sæsonen placerer hunnerne 
sig især i midten af nettet, så de er 
synlige for hannerne.

ny generation
Omkring september er det tid for par-
ring. Den meget store hun på cirka 14 
mm er fuld af rogn og på udkig efter 
en han. Hannen stoppede med at tage 
føde til sig midt på sommeren og er 
kun blevet omkring 8 mm. Han skal 
nærme sig hunnen forsigtigt og som 
regel ad flere omgange, hvis han ikke 
skal risikere at blive ædt af hunnen. 
Det sker ofte – men ikke altid. Nogle 
hanner kan altså nå at klare mere end 
en enkelt hun.
I oktober/november vokser hunnen 
sig større, indtil hun er klar til at læg-
ge 300-800 æg i et specielt spind, der 

holder sammen på æggene. Hunnen 
bliver i nærheden af æggene, indtil 
hun dør i starten af vinteren. Ungerne 
udklækkes i foråret og lever en tid 
sammen som en stor børneflok.
Efter åbne vinduer i forsommeren har 
du måske oplevet en lille korsedder-
kop i stuen. Den er ikke meget større 
end et punktum, og hænger i sin lille 
tråd ned fra et eller andet. Den er gul 
med et sort kors.

Korsedderkoppen er i gang med at trække de første tråde 
til hjulspindet

Skønne spind en efterårsmorgen

Dis og lav morgensol over Holmstrup Markdam og Holmstrup Bassin 
– set fra Grimhøj.
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tekst og indskanning af Ulrik Ricco Hansen
Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene

gæt med skræppebladet I JubIlæumsÅrgangene 

JubIlæums-quIz (1:5)

I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års-jubilæum har Skræp-
pebladet været i arkivet og kigget 
nærmere på, hvad vi bragte i årgange, 
hvor boligforeningen havde 25-, 40- 
og 50- og 60-års-jubilæum. Quizzen 
fortsætter resten af jubilæumsåret 
(frem til marts), og svarene kan du 
finde et andet sted i bladet. 
En del af quizzens forkerte svarmulig-
heder nævner andre højaktuelle (men 
for spørgsmålet uvedkommende) be-
givenheder i det pågældende år. 

Der tages forbehold for, at oplysnin-
gerne evt. i en anden årgang eller me-
die er dementeret. Send gerne dine 
kommentarer om quizzens emner til 
redaktion@skraeppebladet.dk – har 
du en anekdote, vil vi gerne bringe 
den som klumme.

God fornøjelse.

1973
25-års-jubilæum i en tid med oliekri-
se, få afdelinger i boligforeningen og 
et ungt Skræppeblad.
 

1: 1973
Hovedbestyrelsen siger nej til en nær-
butik, for den kan nok ikke løbe rundt 
– men ved hvilken afdeling?
A: Gellerupparken/Skovgårdsparken 
(nu har vi City Vest)
B: Toveshøj (nu har vi Bazar Vest)
C: Holmstrup (nu har vi en lokal-
Brugs)

2: 1973
Til et arrangement i Skovgårdspark-
ens lokaler med lysbilledfremvisning 
bliver der tolket, og Skræppebladet 
har også tilknyttet sin egen tolk. Til 
hvilket sprog er der brug for oversæt-
telse?
A: Tyrkisk
B: Ungarsk
C: Polsk

1988
40-års-jubilæum i en tid med store 
briller, mange nye afdelinger, høj ar-
bejdsløshed, og mange nye aktivite-
ter.

3: 1988
Edith Larsen vinder i januar en fla-
ske whisky for sit navneforslag til 
et af boligforeningens nybyggerier. 
Hvilket? (NB: Et andet byggeri nævnt 

herunder får også navn i løbet af året 
via en navnekonkurrence – og alle tre 
byggerier er nye eller påbegyndes i 
1988)
A: Thorsbjerg på Stenaldervej 
B: Drejergården på Brabrand Hoved-
gade
C: Rødlundparken i Harlev

4: 1988

Boligforeningen opsiger sin aftale 
med Securitas. Hvem skal overtage?
A: Dansikring med nye og mere avan-
cerede installationer
B: Boligforeningens egne medarbej-
dere under navnet Totalservice
C: Frivilligt vægterkorps der senere 
kendes under navnet Natteravnene

5: 1988
Bravo Ekko Lukket! Er overskriften 
på et indlæg fra fritidsforeningen. 
Hvad er det, der er lukket?
A: Veteranklub for pensionister
B: Interesseklub for flyinteresserede
C: Walkie-klub for folk med walkie-
talkie

1998
50-års-jubilæum i en tid med compu-
tere og internet. Der er mange afde-
linger, og der bygges stadig nyt. Der 
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er samtidig en masse renoveringsar-
bejder. 

6: 1998
Skræppebladet får en ny slags re-
daktør, som efter et besøg i be-
boerrådgivningen har fundet en 
mission. Hvilket stofområde bli-
ver Conni Nielsen ansvarlig for? 
A: Ungdomsredaktionen hvor unge 
reportere og fotografer kan fokusere 
på bl.a. computere
B: Indstikssider med adresser og te-
lefonnumre på foreninger, aktiviteter 
mv.
C: Kritisk foreningsstof der kræver 
særlig research, kildekritik eller dob-
beltbekræftelse af oplysninger

7: 1998
På et beboermøde 31. marts er der 
mødt mange op, fordi ”nu vil vi vide 
noget om kobberinddækning på tag-
et”. Afdelingsformand Birger Hansen 

besvarer spørgsmål. I hvilken afde-
ling?
A: Hasselager
B: Thorsbjerg
C: Hans Broges Parken

8: 1998:

Skræppebladet og Børge Nielsen ser i 
50-års-jubilæumsåret 50 år tilbage til 
1948. Hvilke oplysninger er der gra-
vet frem fra lokalhistorisk samling? 
(NB: En af de svære, for der er kun 1 
fejl i to af svarmulighederne)
A: Socialudvalget udleverer mælke-
kort til børn under 6 måneder og gra-
vide kvinder
B: En sæk tørv med 135 kg til brænd-
sel kan købes af kommunen for 2,70 
kr.
C: Sognerådsmedlem Ernst Jørgensen 
vælges som formand for den nystif-
tede Brabrand Boligforening den 19. 
april.

2008
60-års-jubilæum i en tid med store 
planer om helhedsplan, havnebyg-
geri, høj beskæftigelse og dermed lav-
vande i mange frivillige aktiviteter

9: 2008
BKK sættes på gaden, fordi de hid-
tige lokaler ikke kan benyttes. Hvad 
handler det om?
A: Boksere kan ikke længere være i 
Gellerupbadet
B: Unge i klubber i Gellerup smides 
ud efter sag med et par voldelige 
unge i bl.a. Tilst 
C: Bankoklub i Odinsgård er vokset 
så stor, at brandmyndighederne kræ-
ver større lokaler 

se løsninger på side 13

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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tekst og foto af Jens Skriver

festlIg dag pÅ Hele Holmstrup mark med mange aktIVIteter

gaVe tIl Holmstrup mark

I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års-jubilæum blev holdt en 
stor fest for beboerne på Holmstrup 
Mark. De tre afdelingsbestyrelser 
havde valgt at bruge pengene fra bo-
ligforeningen til jubilæumsgave på 

den måde. Flere afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer gjorde også et stort 
arbejde med at få alt det praktiske til 
at fungere.

pigegarden
Børnene var i fokus ved festen lørdag 
den 6 september, men der var tilbud 
til alle aldersklasser.
Det hele startede med formid-
dagsvækning. Den jyske Pigegarde 
trak op i Holmstrup og marcherede 
derfra gennem Thorsbjerg til Odins-
gården. Alle steder gjorde den ophold 
og underholdt med marchmusik. Hvis 
beboerne ikke fulgte optoget, kom de 
i hvert fald frem i vinduerne. Utallige 
fotos blev taget. Jeg hørte, der blev 

sagt: ”De er rigtig gode. Sjældent 
de kommer helt herud.”

aktiviteter
Herefter fulgte en lang række ak-
tiviteter slag i slag. Det er svært 
at nævne alle.  Mange deltog i Ju-
bilæumsbanko i Stenhytten, men 
eftermiddagen stod især i børne-
nes tegn, og usædvanligt mange 
børn kom og morede sig. Den 
traditionelle hoppeborg var der, 
og dertil kom oppustede dragter, 
så man kunne lege sumobryder. 

Mange benyttede sig af lejligheden til 
at blive malet i ansigtet, så de f.eks. 
lignede en cirkusløve, eller måske til 
at blive tatoveret. 

Cirkus og  breakdance
Forestillingerne i ”Jyske Helte. Sol-
skins Cirkus” gjorde meget stor lykke 
hos børnene. Stemningen var intens. 
De tre artister blev mødt med begej-
string. De underholdt med akrobatik 
og gøgl, som også tilskuere blev ind-
draget i. En lokal pigegruppe deltog 
også med akrobatik. I det afsluttende 
nummer blev der brugt en ældgam-
mel cykel med hjælpemotor. En artist 
kørte på en planke over en af de andre 
og endte i en stabel kasser. Interessen 
var så stor, at der blev vist to forestil-
linger med fulde huse. Imellem de to 
forestillinger i teltet underholdt Cir-
kus Tværs.

Breakdancegruppen ”Ground Ele-
ments” gjorde Jyske Helte kunsten ef-
ter. Den består af tre unge fyre, der på 
mesterlig vis forenede dans og akro-
batik, og de inddrog dygtigt børnene 
i danseøvelser.

Kaffe med chokoladekage blev serve-
ret gratis, mens fadøl og pølser kunne 
købes. Sidst på eftermiddagen blev 
grillen tændt til medbragt aftensmad.

dans
Aftenen var helliget de voksne, da 
”Flashback” spillede op til dans med 
musik fra dengang, bedstefar var 
dreng, men der var også nogle børn, 
som fik lov til at prøve deres tromme-
sæt. 
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af Helle Hansen
foto af Ingvald Birk

beboerne I gudrunsVeJ 76 slog dørene op for ÅrHusIanerne I festugen

Åben opgang I festugen

Temaet for dette års udgave af Århus 
Festuge var ”Open City – Åben By”. 
Og i den anledning tog en række be-
boere i nummer 76 på Gudrunsvej 
imod opfordringen om at slå dørene 
op og invitere nysgerrige århusianere 
indenfor.
Arrangementet var del i en festuge-
konkurrence, hvor nysgerrige århu-
sianere kunne få lov at kigge inden for 
på steder, hvor der normalt er lukket 
for offentlig adgang. Det betød, at der 
i løbet af festugen var ekstraordinært 
åbent for vinderne i konkurrencen 
i bogtårnet ved Statsbiblioteket, på 
borgmesterens kontor, hos Søværnets 
Operative Kommando, der inviterede 
inden for i hovedsædet under jorden i 
Marselisborgsskoven, og så altså også 
hos beboerne på Gudrunsvej.
Festugen fandt sted midt i Ramadan-
en. Det betød, at de muslimske beboe-
re fastede, og at de derfor ikke deltog i 
kaffe og kagespisningen, som foregik 
i en 5-værelset lejlighed på 7. sal, hvor 
der var udsigt over hele byen. 
Den imponerende kage var bagt af 
bagermesteren fra Bazar Vest, der selv 
bor i nummer 76 på Gudrunsvej. Kag-
en blev leveret af bagermesteren selv 
til stor begejstring for alle gæsterne, 
som var spændte på at møde bebo-
erne i opgangen.
Efter kaffe og kagen og lidt snak og 
spørgsmål om livet i Gellerup fort-
satte festugegæsterne ud i opgangen. 

Her havde beboerne, som deltog i ar-
rangementet, ladet hoveddørene stå 
åbne, så gæsterne kunne kigge inden 
for og se, hvordan et somalisk og et 
arabisk hjem i Gellerup ser ud. En 
ung studerende viste også, hvordan 
en lille midterlejlighed kan indrettes 
til ungdomshybel.

Efter et par timers besøg og en masse 
snak, spørgsmål og svar var arrange-
mentet slut, og de besøgende århu-
sianere takkede, fordi de havde lov 
til at kigge inden for i en verden, som 
mange uden for Gellerup oplever som 
lukket.

Husk også at kigge ind på

www.gellerupparken.dk
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tekst og foto af Helle Hansen

som den første beboer I gellerupparken 
Åbner marIanne JunCker kennIld egen VIrksomHed I en del af sIn leJlIgHed

Åbner klInIk I leJlIgHed I gellerupparken

1. oktober åbner slår Marianne Junc-
ker Kennild dørene op til sin nye Kli-
nik for Dynamisk og Spirituel Psyko-
terapi - LIVOGSJÆL - i et af rummene 
i hendes 4-værelses lejlighed på Jet-
tesvej. 
Som den første beboer har hun benyt-
tet sig af, at reglerne for erhverv i al-
mene lejligheder er blevet ændret, så 
det i dag et muligt at have en virksom-
hed i en lejlighed i Gellerupparken. 
”Jeg har gennem de sidste fire år ud-
dannet mig til dynamisk og spirituel 
psykoterapeut. Og det har hele tiden 
været min plan, at jeg skulle åbne egen 
klinik,” fortæller Marianne Junck er 
Kennild, der har boet i Gelleruppar-
ken gennem de sidste 16 år.
”Jeg har i alt boet fire forskellige steder 
i Gellerup. De sidste tre år i bofælles-
skab her på Jettesvej sammen med en 
af mine venner. Men han er netop flyt-
tet hjem til Fyn, og så stod jeg pludse-
lig alene med den store lejlighed. Jeg 
vil gerne blive boede Gellerup, men 
havde ikke lyst til at flytte i en lille 
2-værelses, og så havde jeg hørt om 
muligheden for, at man nu kan få lov 
at have erhverv i lejlighederne. Så jeg 
henvendte mig til boligforeningen, 
der hele tiden har været positiv over 
for mine ønsker,” fortæller Marianne 

Juncker Kennild, som har taget en del 
møder og snakke med boligforening-
en for at få den nye lejekontrakt helt 
på plads.
”Jeg er den første, som har fået lavet 
den slags tilføjelser på min lejekon-
trakt. Derfor har der selvfølgelig væ-
ret nogle ting, som har skullet afklares. 
Det har kostet mig 1000 kroner at få 
ændret lejekontakten til også at inde-
holde tilladelse til at drive erhverv,” 
oplyser Marianne Juncker Kennild, 
der lige nu har travlt med at både at 
få lavet pjecer og visitkort og skilte til 
sin nye klinik.

Ingen hokus pokus
Det, som Marianne Juncker Kennild 
tilbyder i hendes Klinik for Dynamisk 
og Spirituel Psykoterapi, er samta-
leterapi både individuelt, for par og 
familier. 
På trods af navnet, så er der ikke nog-
et hokus pokus ved det, understreger 
hun. 
”Mit arbejde tager afsæt i samtalete-
rapi, men jeg kan også behandle med 
trace og hypnose og regression. Lige-
som jeg også kan agere som coach.”
”De problemer, folk kan komme med, 
kan både være traumer fra barndom-
men, sorg over måske at have mistet 

en, man elsker, forbier eller angst,” 
forklarer Marianne og tilføjer, at snak-
ken også kan handle om det spiritu-
elle.
”Jeg har altid selv været lidt alterna-
tiv og interesseret i det spirituelle. 
Og hvis vi som mennesker taler mere 
dybt og indgående med hinanden og 
lytter til andres sorger og bekymring-
er, så kan vi nå meget længere som 
venner og medmennesker,” fastslår 
Marianne.
Klinikken åbner Marianne i første 
omgang som et lille sideerhverv. Til 
daglig arbejder hun nemlig som liv-
redder i Gellerup Badet. Det bad, som 
hun selv var med til at redde, da det 
tilbage i 2001 så meget sort ud med 
svømmehallens overlevelse.
”Sjovt, at det skulle ende med at blive 
min arbejdsplads,” siger Marianne, 
der oprindelig begyndte at komme 
i Gellerup i slutningen af 1980’erne, 
hvor hun var aktiv som amatørskue-
spiller på Gellerupscenen.

”Jeg kan godt lide at være her i Gel-
lerup. Og derfor har jeg også valgt at 
blive boende og forsøge at drive min 
klinik her. Jeg er selvfølgelig lidt ner-
vøs for, om mine kunder tør komme 
til Gellerup. Men det håber jeg, at 
fremtiden vil vise, at de tør,” siger 
Marianne med et glad smil på læben.

Er du interesseret i at høre mere om 
Marianne og hendes klinik, kan du 
ringe 53425206 eller skrive livogsjael@
kennild.dk

Indbydelserne til reception tilskæres
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tekst og foto af Hanne Miriam Larsen / Naboskaberne

det kreatIVe Værksted I oktober

Det Kreative Værksted er åbnet hos 
Naboskaberne i Yggdrasil, Dortesvej 
35 A. Alle piger over 8 år og voksne 
kvinder i alle aldre kan bruge værk-
stedet. Både piger og kvinder kom-
mer forbi for at reparere tøj eller prøve 
at sy – eller bare for at høre mere om 
værkstedet.

I Det Kreative Værksted kan du sy, 
strikke, tegne og male. Du kan kom-
me med dine egne idéer, eller blive in-
spireret af det, der sker i værkstedet. 
Du er velkommen til at kigge forbi og 
se, hvad vi laver – vi glæder os til at 
se dig!
Værkstedets åbningstider i oktober 
(bortset fra uge 42) er tirsdag klokken 

11-15, onsdag klokken 10-14 og tors-
dag klokken 14-17.
I uge 42 er værksteds-aktiviteterne 
kun for piger fra 8 år – læs mere ne-
denfor.
Eventuel kontakt til: Hanne Miriam 
Larsen tlf. 86 25 10 16 i værkstedets 
åbningstider.

EFTERÅRSFERIE FOR PIGER I YGGDRASIL 
– SY, STRIK ELLER FILT EN TASKE!

I efterårsferien i uge 42 laver vi fine, sjove og anderledes tasker i Det Kreative Værksted. Kom og vær med, når vi syr, 
strikker og filter tasker. Alle piger fra 8 år er velkomne!
Det foregår alle hverdage i uge 42 kl. 10-15 hos Naboskaberne i Yggdrasil, Dortesvej 35 A. Det er gratis at være med, 
madpakke skal medbringes.
Tilmelding senest d. 9.oktober 2008 på tlf. 86 25 10 16.

Aktiviteten er støttet af Børnekulturhuset.

pIger og kVInders Værksted I YggdrasIl

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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af Kirsten Hermansen

bÅde eJere og leJere er Interesserede I at spare pÅ eneergIen

energIbesparelser er kommet pÅ dagsorden

Interessen for at prioritere miljøet er 
stigende – også hos lejerne i almene 
boliger.
Et flertal af lejere i almene boliger vil 
betale mere i husleje og/eller bytte 
deres personlige forbrug med en re-
duktion af CO2-forbruget, for at be-
kæmpe drivhuseffekten.
Det viser en Gallupundersøgelse, som 
Boligkontoret Danmark har foretaget.
Undersøgelsen omfattede 402 beboere 
i 61 boligselskaber 

Danske familier er klar til hjælpe 
med at nå Danmarks klimamål. Det 
konkluderer en konsulent på Dansk 
Energis hjemmeside. Baggrunden er 
en undersøgelse, der er foretaget af 
Capacent Epinion blandt 2.000 bolig-
ejere.
Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 bo-
ligejere har planer om at investere i 
energibesparelser inden for det næste 
år.

Dansk Energi har udviklet koncepter, 
der giver gode råd, og lidt over halv-
delen af de gode råd handler om bed-
re isolering af huse, trimning af var-
meanlæg, udskiftning af vinduer m.v.

Starens Byggeforskningsinstitut  har 
et igangværende forskningsprojekt og 
oplyser derom på deres hjemmeside:
”Energiforbruget til opvarmning og 
ventilation af bygninger udgør næ-
sten halvdelen af Danmarks samlede 
energiforbrug og koster over 50 mia 
kr. årligt. I de eksisterende bygninger 
kan der spares mindst en tredjedel af 
energiforbruget alene ved at udskifte 
vinduer og efterisolere de dårligste 
ydervægge, gulve og tage”.

realisering af energibesparelser 
i bygninger
Det er ikke gratis at investere i ener-
gibesparelse af  bygninger, hvis disse 
skal skal leve op til kravene om en 
miljørigtig bolig, men hvordan tilve-
jebringer man nødvendig finansie-
ring, støtte eller lånegaranti, uden at 

man som lejer bliver pålagt ret store 
huslejestigninger.
Som boligejer har man mulighed for 
at tage lån i boligens friværdi, en vær-
di der er steget støt inden for de sidste 
8 år, så dermed  kan man tage af en 
kapital, man har fået gratis.
De svulmende friværdier, har fået 
ejerne til at investere milliarder i bo-
ligforbedringer, og får dem også til at 
investere i energiforbedringer, der gi-
ver varmebesparelser på sigt.

De almene boliger har ikke ”nogen 
friværdi” at låne i. Dette er en forenk-
let måde at fremstille det på, men en 
del af lejernes husleje er jo også renter 
og afdrag på prioritetslån. Lejen ned-
sættes dog ikke når disse lån bortfal-
der, idet nettokapitalen overføres til 
en dispositionsfond.
Mange ældre almene boliger har der-
med indbetalt ”deres friværdi” til 
Landsbyggefonden, og burde ad den 
vej kunne få hjælp (lån) til energifor-
bedringer – eller nedsættelser af deres 
bidrag til dispositionsfonden – der så 
kunne ombyttes til energiforbedring-
er.
Sådan forholder det sig bare ikke.

landsbyggefonden – de almene 
boligers bedste ven?
Renoveringsstøtteordninger er kun 
rettet mod byggeskader, og det vil 
sige, at Landsbyggefonden ikke gi-
ver lån eller tilskud  til renovering-
er/tiltag, der kun sigter på opnåelse 
af energibesparelser. Der henvises til 
egen trækningsret m.v. altså egenfi-
nansiering.
Det er nok heller ikke særlig relevant 
eller forventeligt,  idet Landsbygge-
fonden i forvejen kæmper med bare 
at skaffe penge til  at kunne støtte de 
boligafdelinger, der er allermest ned-
slidte.
Ifølge artikel i Beboerbladet :
”For tre år siden undersøgte Lands-
byggefonden, hvor mange penge, der 
skulle investeres i de almene boliger, 
hvis de skulle bevare konkurrenceev-

nen i forhold til andre boligtyper, og 
i det hele tager undgå forslumring. 
Und ersøgelsen viste, at der over de 
næste 20 år skal investeres 163 mill. 
Kr. Fonden har slet ikke penge til at 
støtte i det omfang, faktisk er der i dag 
slet ingen penge i Landsbyggefonden. 
Når der ikke er penge i kassen hænger 
det sammen med, at regeringen de se-
neste 10 år har taget ca. 10 mill. kr. fra 
Fonden til at dække statens udgifter 
til opførelse af nye almene boliger” 
oplyser Jesper Nygård til Boligbladet.

Ad den vej er den ingen hjælp at hen-
te, så man må igen konstatere at den 
almene boligsektor har et efterslæb i 
forhold til det private boligmarked. 
Lejerne vil lige så gerne som bolig-
ejerne være med til at der investere 
i deres boliger med henblik på frem-
tidige energibesparelser, men det er 
svært  uden kapital.

Hvor kan almene boliger så få 
økonomisk støtte og hjælp?
Boligselskaberne har mulighed for at 
lave kontrakter med de lokale ener-
giselskaber, der leverer både el og 
varme. Energiselskaberne yder ener-
girådgivning, hvorefter boligselska-
berne forpligter sig til at gennemføre 
de energisparetiltag, som en rådgiver 
gratis anviser efter en gennemgang af 
en boligafdeling.
Energiselskabet kan i den forbindelse 
yde støtte til gennemførelse af ener-
gisparetiltaget.
Det er ikke et lovkrav, at indgå disse 
kontrakter.
Ifølge det lokale energiselskab Af-
faldVarme i Århus, er man gået i gang 
med en sådan kontrakt med et  lokal 
boligselskab (Boligforeningen Ring-
gården), og når dette er kommet i 
gang, vil man med de høstede erfa-
ringer tilbyde de andre  boligselska-
ber en bindende kontrakt om energi-
rådgivning.

Dansk Energis´s energisparepulje gi-
ver  mulighed for at støtte energispa-
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reprojekter med 25 mio. kr. årligt. 
Energisparepuljen skal fremme en 
bredspektret oplysnings- og rådgiv-
ningsindsats for energibesparelser, 
herunder alternative løsninger. En del 
af midlerne skal gå til lokale rådgiv-
nings- og oplysningsindsatser.
”Udover Energisparepuljen er der 
ikke mange steder at gå hen for at få 
en økonomisk håndsrækning”, siger 
folketingsmedlem Steen Gade, der er 
formand for det udvalg, der uddeler 
midler fra puljen.
Beboere i Vollsmose har et energispa-
reprojekt i gang, idet de har fået 
økonomisk støtte fra denne pulje på 
470.000 kr. Dette projekt bygger igen 

på erfaringer med et tidligere projekt 
i Albertslund.
Yderligere oplysninger ”Kvindelige 
Miljøambassadører i Vollsmose” Pre-
ben Munch, Odense Andels Boligfor-
ening.
Energisparepuljen: Michael Iven, kon-
sulent, Dansk Energi, tlf. 35 300 935 el. 
25 291 935.
------
EU´s fonde for innovation, yder støtte 
til udvikling af energispareaktiviteter, 
der kan komme andre til gode, altså 
formidling af et projekts resultat – alt-
så ikke gennemførelse af en egentlig 
energirenovering. 

Boligselskaberne i Danmark vil også 
tage ansvar for en bæredygtig udvik-
ling
AlmenNet (frivillig sammenslutning 
af de almene boligselskaber) har pro-
jekter i gang, der skal belyse området 
og udvikle koncepter, der skal under-
støtte den almene boligsektors evne 
til at yde en indsats for en bæredygtig 
udvikling.

Større boligselskaber inden for den al-
mene boligsektor er altså mange ste-
der  allerede i gang og på vej med at 
arbejde for de ønsker til energiforbed-
ringer og andre tiltag, der sigter på en 
miljørigtig bolig.

af Helle Hansen

VelfærdsmInIster karen Jespersen Hørte om HelHedsplanen

besøg I gellerup og toVesHøJ 
uden løfter om støtte

Med et større opbud af sikkerheds-
folk, lokale politibetjente og et lille 
hav af journalister og fotografer blev 
velfærdsminister Karen Jespersen en 
onsdag formiddag midt i september 
vist rundt i Gellerup af borgmester 
Nicolai Wammen og den politiske 
styregruppe for helhedsplanen.
Uden den mindste optræk til nogen 
som helst ballade gik ruten først gen-
nem Toveshøj og dernæst ned gen-
nem Gellerupparken, hvor ministeren 
blandt andet hørte om planen om at 
anlægge en bygade.
Inden gåturen havde ministeren på 
Brabrand Boligforenings admini-
stration hørt et oplæg om tankerne 
og planerne bag helhedsplanen. Og 
borgmesteren havde sammen med 

resten af magistraten og den politiske 
ledelse i Brabrand Boligforening for-
talt om deres ønsker om hjælp fra re-
geringen og staten. Det drejer sig om 
økonomi, men også om 
lovgivningsmæssigt at 
skabe mulighed for at få 
den store plan til at blive 
til virkelighed.
Karen Jespersen kunne 
ikke umiddelbart love 
flere penge end de godt 
13 millioner kroner, som 
hun allerede har lovet at 
bidrage med. Men hun 
lovede at kigge nær-
mere på mulighed erne 
for måske at ændre lov-
givningen eller tillade 

forsøgeordninger for at bakke op om 
de aktiviteter, som er nødvendige for 
helhedsplanens gennemførsel.

Løsning på jubilæumsquiz (1:5)  på side 6

1: B (Toveshøj)
2: C (Polsk)
3: B (Drejergården)
4: B (Totalservice)
5: C (Walkieklub)
6: B (Indstikssider)
7: C (Hans Broges Parken)
8: A (Mælkekort)
9: A (Boksere)
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tekst og foto af Adam Hansen / på fritidsforeningens vegne

Voksenudflugt tIl sIlkeborg søerne, nY Hattenæs og HImmelbJerget.

frItIdsforenIngens Voksenudflugt

27. augutst var Fritidsforeningen på 
sin årlige voksenudflugt, og denne 
gang gik turen til Silkeborg og omegn, 
med afgang fra Århus kl. 8.30. Som 
altid var der indlagt en lille pause på 
vejen, hvor der var rundstykker og 
kaffe. Det gør altid, at stemmebåndet 
bliver lidt lettere.    
Så kom vi til Silkeborg, hvor vi alle 
skulle have været ud at sejle med Hej-
ren, da det var planlagt, at vi skulle 
have en lille rundtur på søerne og se 
nogle af alle de fantastiske huse, som 
folk havde lavet lige ned til vandet 
og den flotte natur.  Én ting undrede 
os alle, og det var, hvorfor de store 
speedbåde? 
Man må jo ikke sejle særligt hurtigt på 
søerne. 
Imens at vi sejlede rundt derude, fik 
skipper en besked om, at der var en 
person, som var blevet sejlet agterud. 
Det viste sig, at vedkommende var 
kommet på den forkerte båd. Det er, 
hvad der sker, og vi fik da løst det, 
så de sejlede ham bare ud til Ny Hat-

tenæs, hvor vi stødte til ham lidt se-
nere. Imens vi spiste frokosten, fik vi 
dagens eneste regnbyge, men at den 
skulle vare resten af dagen, var der in-
gen som havde forventet. Så gik turen 
til Himmelbjerget, hvor vi fik kaffe og 
kage på Hotel Himmelbjerget, men 
ikke uden først at have været oppe i 

tårnet. Vejret var ikke det bedste på 
det tidspunkt, men det var til at over-
leve.
Efter kaffen gik turen hjem af igen.  
Og på Fritidsforeningens vegne vil 
jeg gerne sige tak for godt humør og 
håber, at vi ses igen, om ikke andet så 
næste år, til den næste tur.
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af Adam Hansen / på fritidsforeningens vegne

frItIdsforenIngens sommerudflugt august 2008

Igen i år har fritidsforeningen stået for 
sommerudflugten, noget som vi alle 
betaler til over huslejen, det er bl.a. 
noget af det, som de 10 kr. på huslejen 
er med til at betale en stor del af.

I år var der 3 valgmuligheder, Lego, 
Tivoli Friheden og Skandinavisk Dy-
repark. 
Til Lego blev der sendt 20 busser af 
sted, og det hele forgik i god ro og 
orden, har kun hørt godt om den tur.   
Til Tivoli Friheden skulle man selv 
sørge for bussen, og til Skandinavisk 
Dyrepark var der 1 bus. 
Desværre kunne vi ikke komme til 
Djurs Sommerland i år, noget som 
også er skrevet om tidligere i Skræp-
pebladet, så det vil jeg ikke komme 
nærmere ind på. Evt. kan man kigge 
på ww.skraeppebladet.dk og finde 
gamle numre, der står der mere om 
det.

Jeg var selv én af dem som tog til Skan-
dinavisk Dyrepark, og der er derfor, 
at der kun er billeder derfra. Men har 
du billeder fra turen til Lego eller til 
Tivoli Friheden, kan de evt. sendes til 
Skræppebladet, jeg er sikker på, at de 
gerne vil sætte dem i bladet.

Tilbage til emnet: Det var en pragt-
fuld dag, med det perfekte vejr, ikke 
for varmt og ikke for koldt.
Vi var knap 60 mennesker fra BBF, 
som blev samlet op forskellige steder 
i Århus, og kørt op til dyreparken, og 
på trods af at forskellige gps’ere ikke 

ville have os frem, så kom vi da frem 
alligevel.   

Hvis man ikke helt er klar over hvad 
Skandinavisk Dyrepark er kommer 
her en kort beskrivelse af parken.  Tag-
et fra deres hjemmeside.
”Skandinavisk Dyrepark er en privat-
ejet Dyrepark, Dyreparken har aldrig 
modtaget støttekroner eller midler fra 
stat, amt, kommune eller fonde, og al 
udvikling i Dyreparken er sket ved 
investering af egne midler og hårdt 
arbejde”.
”Skandinavisk Dyrepark introduce-
rer en helt ny måde at have dyr i fan-
genskab – en idé som nu kopieres af 
andre dyreparker og Zoos. Direktør 
Frank Vigh-Larsens koncept med at 
give dyrene masser af plads og bygge 
en gangbro gennem anlægget for at 
bringe gæsterne i øjenhøjde med dy-
rene, er en kæmpe succes!!”

”I Skandinavisk Dyrepark lever der i 
alt ca. 300 dyr fordelt på 21 forskellige 
arter. Skandinavisk Dyrepark dækker 
et areal på i alt 450.000 m2 (45 hektar). 
Vores dyr har altså MASSER af plads 
i deres kæmpe store anlæg! Vores 
anlæg til de store rovdyr er således 
blandt verdens største og bedste!
Isbjørne-anlæg på 26.000 m2

Brun-bjørne-anlæg på 25.000 m2

Ulve-anlæg på 15.000 m2

Der var masser af muligheder for at 
opleve dyrene helt tæt på, noget, som 
man også kan se på nogle af de bil-
leder, som der er med til denne arti-
kel. Desværre kan skræppebladet nok 

ikke vise dem alle, så jeg har udvalgt 
de, jeg personligt syntes er bedst.

3 fIne udflugter for alle aldre
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

kommunen bankede bogstaVelIgt en pæl gennem en tV-aften I ÅrHus Vest

natur-stIer stJæler tV-forbIndelse

De nye, sorte stier i naturen på Holm-
strup har ikke kun fået rosende ord 
med på vejen. Først var der kritik 
over den lette adgang, som har fået 
mange scootere ind i området, som 
også plages af bilkørsel. Så kom den 
mest uheldige episode torsdag den 
18. september, som lagde det meste af 
Århus Vest ned med alene flimmer på 
tv-skærmen. 
Stofa rykkede ud med mange biler og 
teknikere, som skulle klare et knækket 
lyslederkabel. Og det blev langt ind i 
natten, før Stofa havde klaret dagens 
fiberbrud.

150 kr. pr. skridt
Kommunens folk skulle efter en idé 
fra Idrætssamvirket lave bedre stier i 
området i august. Pris ca. 300.000 kr. 
for 1,9 kilometer sti, hvor det meste 
er anlagt på eksisterende sti. Samtidig 
forsynes området med runde pladser, 
som sandsynligvis senere udstyres 
med lys og elektroniske installatio-
ner.

graver uden kabel-tjek
For at markere at stierne var færdi-
ge, plantede kommunens folk store, 
svenskrøde pæle rundt omkring – klar 
til påsætning af skilte. 
Men ved Holmstrup gik det rigtig 
galt. En rød pæl forsøgtes plantet helt 

ude ved den asfalterede cykelsti, og 
pludselig havde gravemaskinen tag-
et forbindelsen til de fleste fjernsyn i 
Århus Vest, og telefonerne begyndte 
at gløde hos Stofa, som straks satte en 
telefonsvarer på.

sådan samles tusindvis af løse 
ender
Det er ret kompliceret at lappe et lys-
lederkabel. Og når det handler om et 
kabel der er ”flået over” er fremgangs-
måden følgende: Der hvor bruddet er, 

skæres forbindelsen helt over. Så gra-
ves der ned til kablet på begge sider 
af bruddet og der laves en samling, 
hvor der også indgår et nyt stykke 
lysleder.
Det vanskelige er især, at et lysleder-
kabel har tusindevis af forbindelser 
og disse skal ”forbindes” igen. Dette 
kan ikke gøres med loddekolbe, sam-
lestik og hvad der ellers kendes fra 
almindelige ledninger. Selve samle-
dåsen skal efterfølgende trimmes og 
finjusteres.

Stykker af lyslederkabel ligner nærmest hvid pakkesnor

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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af Helle Hansen

ÅrHus klatreklub er I fuld gang med at rYkke Ind I det dYbe bassIn I gellerup badet

danmarks største klatreVæg pÅ VeJ tIl gellerup

Den bagerste ende i Gellerup Badet, 
hvor der før lå et fire meter dybt bas-
sin, ligner for øjeblikket en stor byg-
geplads.  Og hvis ikke det var fordi, 
at næstformand Dieter Britz fortæller, 
at medlemmerne i Århus Klatreklub 
glæder sig til, at rummet bliver fær-
digt, så vil man aldrig gætte, at det er 
Danmarks største klatrecenter, der er 
ved at tage form.
Fire spanske håndværkere er i fuld 
sving med at samle det kæmpe pus-
lespil af rammer og plader, som snart 
kommer til at dække alle væggene i 
den store hal, der i løbet af sommerfe-
rien er blevet afskåret fra selve svøm-
mehallen med høj skillevæg. 
I den ene side af hallen er der blevet 
indrettet med omklædningsrum og 
klublokaler, og på den anden side kan 
man så småt begynde at ane kontu-
rerne af en klatrevæg.
”Vi forventer, at alle klatrevæggene er 
sat op inden efterårsferien. Der-
efter skal vi til at montere gre-
bene, som klatrerne bruger til at 
holde sig fast i, når de bevæger 
sig op af væggene,” fortæller 
Rikke Milbak, der er en af Århus 
Klatreklubs byggeledere på pro-
jektet.
”Vi regner med at være helt fær-
dige, så vi kan holde åbningsre-
ception for alle vores medlem-
mer den 1. november. Og så vil 
vi gerne invitere alle lokale fra 
Gellerup og andre nysgerrige 
til en offentlig reception søndag den 
9. november. Her bliver rig mulighed 
for at prøve at udfordre sig selv på 
væggene,” lover Rikke Milbak, der 
sammen med resten af Århus Klat-
reklub gælder sig til de fine forhold, 
som klubbens medlemmer nu snart 
får i Gellerup Badet.
Det bliver uden sammenligning Dan-
marks største klatrecenter med flere 
vægge til disciplinen bouldering og 
høje vægge til ruteklatring. Tager man 
en klatretur fra bunden af det fire me-
ter dybe bassin og op til loftet af badet 
bliver klatreturen på 15 meter. 

Åbenhed og aktivitet
Efterhånden som klatrecentret bliver 
færdigt kommer udendørsarealet om-
kring svømmehallen også i spil. Her 
er de spanske håndværkere også i 
gang med at bygge et cykelskur, som 
udenpå kommer til at fungere som en 
udendørs klatreskulptur, som alle er 
velkommen til at prøve kræfter med. 
Der bliver også etablret en udendørs 
redskabspark, hvor man kan træne 
kroppens muskler op til klatring.
Og det grønne areal langs svømme-
badet, som tidligere har været lukket 
af med hegn og låge, bliver fremover 
åbent med gennemgang helt over til 
kælkebakken midt i Gellerup.
”Vi er meget interesseret i også at 
blive et tilbud til området herude. Vi 
skal ikke bare være en lukket forening 
omkring os selv,” forklarer Rikke Mil-
bak.

I dag har Århus Klatreklub ingen 
medlemmer, der bor i Gelleruppar-
ken. Men det, håber foreningen, æn-
drer sig. Og at tyde efter interessen på 
sommerens store legedage i Gellerup 
de seneste to år, så er børnene i Gel-
lerup vilde med at blive udfordret på 
klatrevæggen. For her har klatreklub-
ben nemlig hjulpet med sikkerheden 
ved den mobile klatrevæg, og der var 
konstant en lang kø af børn, som øn-
skede at blive udfordret i klatring.

skandinavien til gellerup
Århus Klatreklub er en af Danmarks 
største klatreklubber med godt 350 
medlemmer. Og allerede i december 
skal klubben være vært ved dette års 
Nordiske Mesterskab i ruteklatring.
”Vi forventer at der kommer ca. 30 
deltagere fra hele Skandinavien,” for-
tæller Erik Karlsen fra klatreklubben, 
som for øjeblikket er ved at under-
søge mulighederne for at skaffe over-
natning til deltagerne. 
En mulighed for et samarbejde med 
Brabrand Boligforening om måske 
at leje en tom lejlighed i Gellerup til 
overnatning er for øjeblikket ved at 
blive undersøgt. På samme måde er 
foreningen også interesseret i at kom-
me i kontakt med lokale musikere og 
andre kunstnere, der kan være med 
til at underholde i forbindelse med 
blandt andet åbningsreceptionerne.

”Nu hvor vi er kommet til Gellerup, 
så vil vi også meget gerne være med 
til at lave nogle spændende aktivite-
ter i området til glæde for områdets 
beboerne,” fastslår Rikke Milbak med 
et stort smil.

Læs mere på:
www.aarhusklatreklub.dk
Du kan se hele projektet (kræver 
adobe 8.0 eller nyere) http://akk.aar-
husklatreklub.dk/dokumenter/di-
verse/Top302.pdf
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af Jens Skriver
Astronomiklub Capella   

kIkkerter

Tycho Brahe havde ingen kikkert. I 
1610 få år efter Tycho Brahes død of-
fentliggjorde italieneren Galileo Gal-
liei imidlertid banebrydende iagtta-
gelser, han havde foretaget med en 
simpel kikkert. Han havde iagttaget 
planeten Jupiters fire store måner 
og konstateret, at aftegningerne på 
månerne var bjerge. De ældste kik-
kerter bestod af to linser og kaldes 
refraktorer. Gallileis kikkert svarede 
nogenlunde til det, vi i dag kalder en 
teaterkikkert.  Den mindste linse er 
konkav. Johannes Kepler forbedrede 
den og konstruerede i princippet, de 
refraktorer, som stadig bruges. Den 
store linse (objektivet) samler det ind-
kommende lys til et omvendt billede 
i kikkertens brændplan. Dette billede 
kan så betragtes gennem kikkertens 
lille linse (okularet), der fungerer som 
forstørrelsesglas. De første linsekik-
kerter fungerede ikke særlig godt. Fo-
kuseringen var ufuldkommen, og der 
skete farveforvrængninger.

spejlteleskoper
Mange troede, problemet var løst, da 
Newton i 1668 konstruerede spejlte-
leskopet eller reflektoren, men også 
deres gengivelse var utilfredsstillen-
de. Spejlteleskoper kendes i mange 
varianter, men Newtons er den mest 
almindelige. De kunne give meget 
store forstørrelser, men billedet var 
uskarpt. I 1800-tallet blev der bygget 
spejlteleskoper, der var på størrelse 
med mange tårne, men de resultater, 
som blev opnået med dem, var ikke 
særlig overbevisende.

nye refraktorer
I begyndelsen af 1700-tallet var man 
blevet  klar over, at man kunne undgå 
refraktorens farveforvrængninger ved 
at sætte linser af forskellige glastyper 
sammen. Tyskeren Joseph von Fraun-
hofer satte omkring år 1800 sådanne 
astronomiske kikkerter i produktion, 
hvorved refraktoren fik en betyde-
lig renæssance. Mange observatorier 
brugte en Fraunhofer. Det gjaldt bl.a. 

Københavns Universitets observato-
rium på Rundetårn. Efter Fraunhofers 
tidlige død blev firmaet ført videre af 
G. Merz. Det leverede en såkaldt Mer-
zrefraktor til Københavns Universi-
tets næste observatorium på Øster-
vold, der blev indviet i 1861. Den 
første flittige bruger af den, professor 
H.L. d’Arrest, skrev, at den havde en 
herlig formåen på det optiske om-
råde. Denne refraktor er nu udstillet 
på Stenomuseet i Århus. Universitets 
”rival”, det private observatorium på 
Frederiksberg fik også en Merzrefrak-
tor. Den blev for godt en halv snes år 
siden overtaget af amatørastronomer 
i Aalborg, hvor den stadig er i brug.

prismekikkerter
Til daglig bruger de fleste en såkaldt 
håndkikkert, der er opbygget af pris-
mer, som forstørrer syv gange, og det 
er muligt at observere de store jupi-
termåner med den og nøjere studere 
bjergene på Månen. 

gamle og nYere, deres bYgnIng og brug

Capella  astronomiklub

kontaktperson: 
John mikkelsen, 
Jernaldervej 259 b, 
tlf. 86 24 06 14
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farVel tIl en stor IldsJæl for gellerup og omegn

en rYgsæk med 7 Års VIden forsVInder

af Helle Hansen, formand for Gellerupparken og Gellerup Fællesråd

Nærmest ubemærket har Gellerup-
parken og Toveshøj i den forløbne 
måned mistet en god ven og en solid 
støtte. Det skete, da Sonja Mikkelsen, 
tidligere urbanchef og projektleder 
for indsatsen i de udsatte bydele, ikke 
blev ansat som sekretariatsleder for 
Gellerups og Toveshøjs Helhedsplan.
Dermed må vi i Gellerupområdet tage 
afsked med en kvinde, som gennem 
de seneste syv år med et stort person-
ligt engagement har været med til at 
opbygge et fantastisk netværk blandt 

utallige foreninger, ildsjæle og bebo-
ere i vestbyen.
Sonja Mikkelsen har altid været parat 
til at stille op som aktiv i vestbyen, 
hvad enten det gælder om at give en 
hånd med ved sommerfester, til de-
batmøder eller at stå en lørdag for-
middag foran City Vest for at dele re-
klameflyers ud for et borgermøde om 
helhedsplanen i GLOBUS1.
At sige farvel til Sonja er som er sige 
farvel til en stor rygsæk med syv års 
erfaring og viden om borgerinddra-
gelse i vestbyen. Vi er mange, som har 

nydt stor glæde af Sonjas aldrig svig-
tende vilje og tro på at bruge de aner-
kende og værdsættende metoder, når 
ting har skullet løbes i gang. Og hun 
personligt skal have æren for, at rig-
tig mange af os vestbyborgere i dag er 
blevet fanget og involveret i at være 
aktive i vores lokalområde.
Farvel og mange tak for din store ind-
sats for Gellerup og omegn Sonja. Vi 
håber, at du stadig af og til vil kigge 
forbi os på besøg. 

slut med post danmark I CItY Vest fra nYtÅr
post danmark forsVInder ud af gellerupomrÅdet og tVInger alle borgere 

tIl at Hente pakke og postforsendelser I gl. brabrand

af Sebastian Adorján Dyhr

”Post Danmark har bare optrådt så 
uprofessionelt i denne sag, at det næ-
sten helt er til at grine af. Det er fak-
tisk tragikomisk,” fortæller en skuffet 
Helle Hansen, formand for Gellerup 
Fællesråd og afdelingsbestyrelsen 
Gellerupparken. 
”Først ville Post Danmark slet ikke 
bekræfte, at de er på vej til at flytte 
deres postbetjening fra City Vest ned 
til en postbutik i det nye Rema 1000, 
som åbner på Stenbæksvej til no-
vember. Selv om vi både i Gellerup 
og Brabrand Fællesråd vidste, at der 
ikke kunne være tale om andre sam-
arbejdspartnere. Og så ender det med, 
at Rema 1000 selv afslører aftalen, for-
di de annoncerede efter medarbejdere 
til postbutikken i Lokalbladet”, siger 
Helle Hansen, som sammen med 
blandt andet City Vest forsøgte at få 
Post Danmark til at ændre beslutnin-
gen om, at posthuset i centret ikke 
skulle erstattes af en postbutik.
”Post Danmarks argument for at luk-
ke posthuset i City Vest er flere års 
konstant fald i omsætningen. Og det 

er sikkert rigtigt. Men uden overho-
vedet at kontakte City Vest for at høre 
om muligheden for i stedet at åbne en 
postbutik i centret, så gik man ud og 
fandt Rema 1000, som ligger 1,5 kilo-
meter væk i den forkerte retning ud af 
byen,” siger Helle Hansen, som sam-
men med Brabrand Fællesråd fik op-
fordret Post Danmark til at genover-
veje beslutningen om, at der ikke 
skulle være postbutik i City Vest.

skinforhandlinger
”Jeg ved, at der er blevet holdt et møde 
med City Vest. Og jeg har hørt fra cen-
tret, at det var et meget positivt møde. 
Men inden centret nåede at formulere 
et ordentligt tilbud, så traf Post Dan-
mark deres beslutning om, at der ikke 
skal være postbutik. Så interessen har 
nok ikke været særlig stor,” fortæller 
Helle Hansen.
”Privatkundedirektøren hos Post 
Danmark, Jørgen Fischer, har i brev 
til mig, hvor han fortæller om beslut-
ningen om ikke at drive postbutik i 
City Vest, skrevet, ”at han håber på og 

ser frem til, at det bliver en tilfreds-
stillende løsning for kunderne i Bra-
brand”. Det er da vist kun ham, som 
ser frem til det,” siger Helle Hansen 
og fortæller lidt sjovt, at hun forgæ-
ves har ventet på svar fra borgmester 
Nicolai Wammen på det brev, hun for 
snart en måned siden skrev, hvor hun 
bad borgmesteren om hjælp.
”Jeg har rykket for svarbrevet på råd-
huset. Hvor de siger, at det for længst 
er sendt. Men det er nok blevet væk 
hos Post Danmark, så nu sender de 
det fra rådhuset igen. Jeg har dog 
endnu ikke modtaget det og tror des-
værre ikke, at borgmesteren kan stille 
noget op. Post Danmark er blevet pri-
vatiseret, og nu drejer det sig kun om 
profit og overskud. Service er desvær-
re blevet til en by i Rusland,” fastslår 
Helle Hansen, der ligesom alle andre 
borgere i Gellerupområdet fra den 27. 
november skal hente postpakker og 
anviste breve hos det nye Rema 1000 
på Stenbæksvej i Gl. Brabrand.
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af Inger Bloch

Ha’ det bedre, som Helle gotVed fortalte

stræk dIg

I løbet af august og september kom 
der brochurer med oplysninger om 
diverse aftenskolekurser, foredrag 
og sportsgrene ind ad brevsprækken. 
Der var tilbud på alt mellem himmel 
og jord, og man fik umiddelbart lyst 
til at melde sig til en masse. F.eks. blev 
der tilbudt kurser i mange forskellige 
bevægelsesformer, og det er jo vældig 
fint – Kroppen skal  holdes i gang – 
ing en tvivl om det!
---
I forbindelse med en oprydning stød-
te jeg på et gammelt avisudklip, der 
handlede om Helle Gotved i anled-
ning af hendes 90-årsfødselsdag. Ef-
ter et langt liv med gymnastik døde 
Helle Gotved som 93-årig i 2006. Hun 
underviste i gymnastik, til hun var 82 
år, og hun var aldrig syg. Desværre 
blev hun i 1998 pludselig ramt af en 
blodprop i hjernen, og det gik ud over 
følesansen og taleevnen. Gymnastik-
ken kom herefter til at foregå i privat-
boligen, og der kom til at gå lang tid 
med genoptræning og taleøvelser.
Helle Gotveds gode regler og prin-
cipper kom til at præge rigtig mange 
mennesker, bl.a. gennem hendes ud-
sendelsesrække: ”Ha’ det bedre”, som 
blev sendt i Danmarks Radio hver lør-
dag i 26 år.

Nogle af de vigtigste teorier har for 
mig været:

-  ”Krop og sjæl hører sammen”, altså: 
Hvis man er i god fysisk form, smitter 
det af på humøret og    omvendt.
-  ”Hvert led i kroppen skal bevæges 
til ydergrænsen hver dag”.
-  ”Når man bruger kræfter, får man 
flere kræfter”.
-  ”Øvelserne skal ikke gøre ondt for 
at gøre godt”.

Og så tilbage til begyndelsen: Ikke alle 
kan deltage i de forskellige undervis-
ningstilbud, vi bliver fristet med, men 
vi kan alle sammen gøre noget der-
hjemme for at få det bedre:

Brug nogle få minutter hver morgen 
og få startet dagen på en god måde:

-  Træk vejret dybt og stræk kroppen 
godt igennem. 
-  Sving armene med bløde bevægel-
ser.

-  Vrik med hofterne.
-  Løft benene et ad gangen (som når 
du går i sand).
-  Gå op på tæer og ned igen nogle 
gange.

Du vil herefter føle dig bedre tilpas og 
mere parat til den nye dag; skulle en 
i familien komme til at grine ad dig, 
mens du udfører dine morgenøvelser, 
er det ingen ulykke: At grine er fin 
motion for ansigtsmusklerne!
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en alternatIV ”HelHedsplan gellerup”
af Vagn Krarup Holst

I Skræppebladet, september 2008, kan 
man læse, at ”Gellerupområdet mist-
er posthus”, og at ”nærmeste postbu-
tik bliver 1,5 kilometer væk i det nye 
REMA 1000 i Gl. Brabrand”.

Det var vel, hvad man kunne forven-
te!?

fortId 
Vi har jo allerede været vidne til bl.a. 
følgende nedlæggelser:
Bageren, Emmasvej
Postkassen ved Shell-butikken
Postkasser andre steder i boligområ-
det
Shell-butikken
Restaurant McKenzie – områdets bed-
ste spisested
Søen/gadekæret med de imaginære 
gondoler ved Janesvej

nutId
Nu er turen kommet til posthuset.

fremtId
Hvad bliver det næste?

Det forlyder, at føtex, Netto og de øv-
rige dagligvarebutikker vil blive næ-
ste punkt på listen over kommende 

rationaliseringsprojekter. Beboerne 
henvises til i stedet at købe  deres 
daglige fornødenheder i container-
havnen. 

Alle specialvarebutikkerne i City Vest 
vil ligeledes blive nedlagt. Special-
varer vil i fremtiden kunne købes i 
Bilka. 

Her skal jeg tilføje, at alle buslinierne 
til Brabrand også vil blive nedlagt, da 
de anses for at være urentable. Men 
ved indsættelse af et antal rickshaws 
og en langt mere intensiv brug af 
apostlenes heste klarer vi vel også 
dette problem?

Det forlyder ligeledes, at boghande-
len og biblioteket i City Vest vil blive 
nedlagt. Der er ikke længere behov for 
bøger – for teksten  kan man jo down-
loade på internettet. Alle beboere får 
tilbud om rentefrit lån til køb af en 
computer og fri internetopkobling.

Al apoteksservice vil i fremtiden kun-
ne opnås ved henvendelse til Skejby 
Sygehus.

Informationskontoret i City Vest flyt-
tes til borgmesterens kontor.

Den herefter tomme bygning ”City 
Vest” vil herefter kunne jævnes med 
jorden og/eller sælges til den højstby-
dende. 

Herefter må der vist være grundlag 
for en huslejenedsættelse, der vil no-
get…!

Jo, der er sandelig kommet gang i 
”Helhedsplan Gellerup”!

Man  må håbe, at også Brabrand Bo-
ligforening samt  Foreningsbestyrel-
sen  vil sætte fokus  på  spørgsmål 
om fremtidige energiforbedringer og 
være opmærksom på den udvikling, 
der sker inden for området, sætte ini-
tiativer i gang,  og undersøge de få 
muligheder, der er for at søge støtte 
udefra.

Hvis man ikke kommer i gang bliver 
man ”overhalet indenom”,  af de krav, 
der er stillet  af EU og  via lovgivnin-
gen   til ”Fremme af  energibesparelser 
i bygninger” – krav der kan komme til 
at koste rigtig mange penge. 
Det er ikke rimeligt, at de enkelte bo-
ligafdelinger  i boligforeningen over-
lades  helt til egne initiativer omkring  

disse områder. Det er en indsats hvor 
direktion og bestyrelse skal være med 
til at sætte dagsorden.

af Kirsten Hermansen

energIbesparelser er kommet pÅ dagsorden
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af Herman Nielsen

eller rettere noget Jeg VIl Ha’ sagt, og om andre sÅ Hører efter 
og eVentuelt VIl snakke med er selVfølgelIg deres sag

Jeg Har noget at skulle Ha’ sagt

Vi er som bekendt i boligforeningen 
sammen med Århus Kommune i gang 
med (et forsøg på) at ændre gellerup-
området. Vi har sammen fremlagt en 
plan (helhedsplanen, hedder den), 
som fire store rådgivergrupper nu er 
i gang med at skitsere ændringer ud 
fra med baggrund i deres omfattende, 
faglige ekspertise og forhåbentligt 
gode visioner. Dette arbejde er som 
omtalt godt i gang, og det er med at 
søge informationer og blande sig, hvis 
man har interesse i sagen.

demokrati hér og dér
Selv om vi længe har levet i både et 
samfunds- og foreningsdemokrati 
med borgerdeltagelse, borgerinddrag-
else og medlemsbestemmelse, så er 
kravet om ændringer i gellerupområ-
det påtvunget os udefra. Regeringens 
plan til bekæmpelse af ghettoer er 
støttet af Dansk Folkeparti grundlaget 
for arbejdet. Jeg finder som bekendt, 
at det er et dårligt grundlag, men det 
har jeg allerede talt og skrevet om tid-
ligere og skal ikke gentage hvorfor 
hér. Hvordan kan jeg så som besty-
relsesmedlem alligevel arbejde på det 
grundlag, som jeg finder forkert? Det 
er heller ikke let og også derfor dette 
indlæg.

at blande sig
Jeg kan li’ at blande mig for at (prøve 
at) forstå, og jeg opfatter også bestyrel-
sesarbejde som et borgerligt ombud, 
man bør påtage sig, når andre ønsker 
det. Jeg kan yderligere li’ (at prøve) at 
formidle min forståelse videre, forhå-
bentlig som indlæg i en debat.
At deltage gi’r forståelse og indsigt. 
Jeg finder godt nok megen aktuel 
indsigt yderst skræmmende (forar-
melse, miljøbøvl helt til drastiske 
klimaændringer, social segregation 
som eksempler), og også det har jeg 
skrevet og talt om tidligere. Så ikke 
denne tematisering hér, hvor jeg vil 

berøre nogle afgørende sagsforhold i 
helhedsplan-projektet.

demokrati hér 
Vedtagelsen af helhedsplanen i bo-
ligforeningens repræsentantskab var 
for mig problematisk, fordi vi i besty-
relsen, som står for et sådant møde, 
gjorde alt for at få planen godkendt 
og meget lidt for at flest muligt reelt 
forstod den og i forlængelse heraf 
kunne snakke med på lige fod på et 
informeret grundlag. Jeg forstår ikke 
angsten for, at andre mennesker kan 
ville noget andet end mig! Demokrati 
skal vel netop bruges til (forsøget på) 
den gode og informative debat – som 
så udmunder i en afgørelse. Ikke min 
eller din; men vores, fordi vi forstår 
hinanden, selv om vi måske er uenige 
om noget, måske endog meget; men 
den grundige, forudgående debat har 
fået sit. Sådan blev helhedsplanen 
desværre ikke vedtaget hos os.

demokrati dér
I min forståelse har byrådspolitikerne 
slet ikke forholdt sig til helhedspla-
nen; men til en rådmands indstilling 
af planen, og denne indstilling skøjter 
forbi vigtige forudsætninger hos os 
og forudsætter flere forhold, som vi er 
imod. Det er selvfølgelig ikke umid-
delbart vores problem, at det er fore-
gået på den måde i byrådet, men det 
bliver det med alt det tovtrækkeri og 
halve kompromiser, som de/vi direk-
te indblandede nu konstant skal rode 
med. Klarhed i forhold til vores ”bag-
land” (repræsentantskab og beboere) 
opfatter jeg som meget vigtigt – men 
det forsvinder helt i det politiske fnid-
der blandt de få forhandlere i det vi-
dere forløb.

økonomi
Da tidens mantra er økonomi, som 
andre helt til børnebørnene helst skal 
klare for os, så lad mig være konkret.

Landsbyggefonden laver en årlig 
udmelding (februar i år) med alle de 
berettigede ønsker, boligforeningerne 
over hele landet har indsendt doku-
mentation for. Allerede ved årsskiftet 
var beløbet 12 mia. kr., hvad der langt 
overgår fondens midler, efter at rege-
ringen har tappet 10 mia. kr. I fond-
ens udmelding, som er yderst fore-
løbig og ikke bør overfortolkes (som 
det diplomatisk hedder fra fonden!) 
er Gellerupområdet opført med 349 
mio. kr., og kommunestyret udsender 
straks en pressemeddelelse om det 
glædelige i 349 mio. kr. til gellerup-
området, som var det en gave. Jeg har 
gjort indsigelse mod denne uhæderli-
ge sprogbrug og fået det sædvanlige, 
intetsigende politikersvar. Man skal 
imidlertid tænke selv!
Landsbyggefondens oplistning er 
som sagt yderst foreløbig og skal føl-
ges op af alt det arbejde, som vi også 
er i gang med sammen med Århus 
Kommune og rådgivningsfirmaerne 
aktuelt. Så langt så godt. Men skal 
pengene tilføres gellerupområdet, er 
det som støttede lån, der for årene 
fremover vil betyde en huslejestig-
ning for de 2400 lejligheder på 62 kr. 
pr. m2. Det er de barske vilkår, som 
forties, men som vi selv bør kunne 
forstå, og på det grundlag laver vi så 
foreløbig vores forsøg på ændring af 
gellerupområdet.
Jeg fatter ikke, at de boligforenings-
folk, som altid snakker økonomi og 
derfor aldrig snakker om andet, ikke 
for længst har fortalt det her, men at 
jeg, der interesserer mig meget lidt for 
økonomi og helst snakker om alt an-
det, nu skal gøre det et halvt år efter 
fondens udmelding!

Hertil kommer, at vores egne 60 mio. 
kr. i projektet er bundet til bygning 
af endnu flere boliger, som om 60 m2 
boligareal pr. person i Danmark ikke 
allerede er langt over målet i et mil-
jøperspektiv. Næsten alle tror stadig, 
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at vi kan forbruge os gennem de nu-
værende globale problemer ved at 
intensivere det materiale- og penge-
forbrug, som netop er årsag til mil-
jø- og socialmiseren. Jeg opfatter det 
omvendt som uanstændigt på denne 
måde yderligere at (prøve at) privile-
gere os selv i en fattig verden frem for 
at nærme os bæredygtighed, som alle, 
inklusive børn og børnebørn, kan få 
gavn af.

arbejdsprocesser 
Da Gellerupparken i 1960´erne blev 
forelagt som projekt (med 1776 boli-
ger + kæmpecenter) i boligforenin-
gens repræsentantskab, var der ingen 
bemærkninger eller kommentarer. 

Men på samme møde var der forslag 
om hundehold i Skovgårdsparken, og 
20 tog ordet. Nu hvor gellerupområ-
det skal ændres, hvad også jeg går ind 
for og derfor med forventning og i 
spænd ing afventer rådgivergrupper-
nes arbejde, har demokratiet ændret 
sig meget, hvad der også er tydeligt 
i vores sammenhæng. Det repræsen-
tative demokrati er mere blevet det 
præsentative, hvor politikere mere 
promoverer sig selv end deltager i 
alsidigt og ligeværdigt samvær med 
andre borgere i landet. I min forstå-
else foregår det sådan både i kommu-
nestyret og i boligforeningen, men vi-
dende og aktive borgere og forenings-
medlemmer kan i nogen udstrækning 

ændre det begge steder ved at sætte 
sig ind i sagerne, argumentere og del-
tage i beslutningsprocesser.

At beskrive og kommentere store og 
omfattende sager på meget lidt plads 
er svært til det umulige. Derfor: Hel-
hedsplan m.m. er på boligforeningens 
og kommunes hjemmesider.
Mere om det præsentative demokrati 
i Ole Thyssens fremragende sidste 
afsnit i den offentliggjorte demokra-
tikanon. 
Endelig har min egen hjemmeside 
mere om det her – især alt det, jeg 
ikke gentager.
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1 - Hans Broges Parken

tekst og foto af Inger Bloch, afdelingsbetyrelsesmedlem

IndHoldsrIgt møde med godt fremmøde og rar stemnIng

IndtrYk fra afdelIngsmødet den 15. september

Et indholdsrigt beboermøde med tal-
rigt fremmøde, rar stemning og med 
dirigentposten i gode hænder hos 
Kjeld Albrechtsen.

beretninger
Formand Asger valgte i sin årsberet-
ning fortrinsvis at tale om vedlige-
holdelsesarbejder, både små og store, 
igangværende og kommende.
Der er omfattende problemer med 
vinduerne på Udsigten, og Asger vi-
ste billeder af en (forsøgs)reparation, 
der er foretaget af et af de store vin-
duer; han nævnte samtidig, at der 
også arbejdes med andre løsninger 
end den viste.
Han opfordrede til at respektere de 
gule skilte med ”legende børn” og til 
forsigtig kørsel – der er kommet flere 
mindre børn i afdelingen.
Den ny ordning med køleskabe er sat 
i gang.
Selskabslokalet har fået ny gulvbe-
lægning, og køkkenet er blevet malet 
og forsynet med skydedør.
4 opgange i blokkene har fået ny gulv-
belægning på kældergulvet.
Bestyrelsen er blevet enig om at bruge 
jubilæumsgaven fra Brabrand Bolig-
forening til køb af 2 gode bænke, én til 
Udsigten og én til Solskrænten samt 
til en opslagstavle, der tænkes place-
ret ved børnehaven.
Skrænterne ved J.P.Larsensvej er ble-
vet beskåret.
Afdelingen har haft et meget stort 
vandforbrug; en analyse af tallene vi-
ser, at vandforbruget er ret forskelligt 
i forskellige dele af afdelingen.
Formanden nævnte endvidere, at vi 
nu skal have færdiggjort arbejdet i 
blokkene med udskiftning af stige-
strenge og faldstammer og nedtag-
ning af de sidste badekar.
Der skal kigges på etablering af par-
keringspladser på Hans Brogesvej, og 

som sagt skal vinduer på Udsigten re-
pareres.
Hvis vi bare kunne få del i nogle mid-
ler fra Landsbyggefonden, har vi en 
masse vedligeholdelsesarbejder, der 
er tiltrængt: Eksempelvis: Døre på 
Udsigten, fugning af mure, entredø-
re i blokkene, flisearbejde i området, 
udskiftning af gamle el-ledninger, en 
form for mekanisk udsugning til af-
hjælpning af skimmelsvamp, beton-
renoveringer af altaner – ja listen er 
lang!

Forsamlingen fremkom nu med for-
skellige bemærkninger til beretning-
en – især til vandforbruget – Det viser 
sig, at visse steder på Udsigten skal 
vandet løbe i 2-3 minutter, før det er 
varmt – og det viser, at der er noget 
galt med varme-
vekslerne (tror jeg 
nok, det hedder). 
Der kom nu nogle 
forslag til afhjælp-
ning af problemerne, 
og bestyrelsen vil ar-
bejde videre med 
dem.
Beretningen blev 
herefter taget til ef-
terretning.

Vi skulle egentlig 
have haft en skriftlig 
beretning om for-
eningens forhold, men den var ikke 
blevet udarbejdet. I stedet bad Kjeld 
Albrechtsen om ord et og fortalte kort 
om boligforeningens byggeri ”Isbjerg-
et” på havnen – og han nævnte, at Bra-
brand Boligforenings bidrag til ”Hel-
hedsplanen” i Gellerup fremkommer 
ved, at arealet ved Ringvejen frigøres 
til projektet.
Han kom endvidere ind på Lands-
byggefonden: Regeringen har tag-
et pengene til nybyggeri, så nu må 

landsbyggefonden (som består af 
indbetalinger fra lejerne) låne penge 
af staten.

Jeg gider nærmest ikke skrive mere 
om det emne – det er så uretfærdigt, 
at de ældste boligafdelinger hvert 
år skal indbetale de største beløb til 
fonden, og samtidig får vi afslag på 
ansøgninger om midler til tiltrængte 
renoveringsopgaver.

En mødedeltager citerede nu over-
skriften til en artikel om landsbyg-
gefonden i Beboerbladets august-
nummer: ”Fonden, som er de almene 
boligers bedste ven”! Ha ha – tak for 
kaffe!, siger vi bare. Landsbyggefond-
en er i hvert fald ikke afdeling 1’s bed-
ste ven.

regnskab
Økonomichef Bent Mortensen forelag-
de regnskabet for 2007 til orientering 
og budgettet for 2009 til godkendelse. 
Budgettet indebærer en huslejestig-
ning på 4,56%, som bl. a. er forårsaget 
af det høje byggeomkostningsindeks. 
Budgettet blev godkendt, efter at Bent 
Mortensen havde besvaret nogle få 
spørgsmål.
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1 - Hans Broges Parken

Nu var det blevet tid til en kærkom-
men pause i mødet, hvor vi kunne 
hygge os med en let og lækker buffet.

forslag
På dagsordenen var vi nået til forslag. 
Det første var et forslag om tilladelse 
til at holde hund eller kat i afdeling-
en.
Der fremkom mange udsagn – både 
for og imod – og til sidst blev der 
stemt om, hvorvidt afdelingsbestyrel-

sen skulle arbejde videre med emnet 
og udarbejde et regelsæt og en ænd-
ring af husordenen, således at man 
kunne afholde et nyt beboermøde og 
stemme om sagen (evt. en urafstem-
ning).
Afstemningens resultat viste imidler-
tid, at der var flertal imod at gå videre 
med sagen, og forslaget faldt herefter 
til jorden!

Et andet forslag om fældning af de 
store birketræer i 
øverste række på 
Udsigten kom også 
til afstemning efter 
en diskussion. 
Der var flertal for at 
imødekomme dette 
forslag, som dermed 
var vedtaget. Besty-
relsen må så finde 
penge hertil i bud-
gettet.

Der blev fredsvalg af 
2 medlemmer til be-

styrelsen + suppleanten, og bestyrel-
sen er herefter uændret: Asger Frede-
riksen, Torben Pedersen, Kasper Bak-
kensen, Peter Kjeldsen, Inger Bloch og 
suppleant Karen Michaelsen.
Det lykkedes ikke at finde repræsen-
tanter til FAS og Skræppebladets re-
daktion.

Under eventuelt blevdet  nævnt, at 
haveaffaldsbunken ved Udsigten er 
stor og grim.
Der fremkom en indtrængende opfor-
dring til, at man rydder op efter sig i 
vaskehuset.
Asger opfordrede til at møde op til 
Klub Hans Broges arrangementer 
– der har været mange gode foredrag, 
og Klub Hans Broge er jo faktisk den 
eneste aktivitet, vi har i afdelingen!

Og her sluttede mødet!

Vores afdelingssekretær, Merete Poul-
sen, udarbejder et egentligt møderefe-
rat, som bliver sat op i udhængsska-
bet ved Udsigtens vaskeri. 

lIdt fra afdelIng III
sommeren er smuttet. efterÅret stÅr for døren. 

af afdelingsbestyrelsen

Når I læser dette, er årets beboermø-
de afholdt. Nederst på indkaldelsen 
har I kunnet læse, at der inden årets 
udgang vil blive indkaldt til særskilt 
møde, hvor der skal træffes beslut-
ning om renoveringen.

Nyindflyttere vil få udleveret en sed-
del med par vigtige regler fra ordens-
reglementet.  Forhåbentlig en lettelse i 
forbindelse med indflytning, hvor de 
færreste vel har overskud til at læse 
hele reglementet. 

Næste møde i afdelingsbestyrelsen er 
tirsdag den 21. oktober kl. 17. Første 
punkt på dagsordenen er altid: Frem-
mødte beboere. I er naturligvis vel-
komne til at møde op. Der er kaffe på 
kanden.

3 - Skovgårdsparken

LØSNING
Fordi personalet – heraf flere med uddannelse 
inden for gartnerfaget – må bruge ALT for me-
get af deres tid til at fjerne affald!HOVEDBRUD

Hvorfor er buske og hække i området tit så utrimmede?

Løsning andet sted på siden, og der er INGEN præmier. 
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4 - Gellerupparken

af Helle Hansen

beboermødet VIste, at ønsket om en moske tæt pÅ gellerup 
er stort blandt beboerne I gellerupparken

HelHedsplanen tIl grundIg debat 
I gellerupparken

Afdelingsmødet i Gellerupparken den 
23. august blev et af de beboermøder i 
de senere år, hvor der har været mest 
debat under punktet bestyrelsens be-
retning. Debatten foregik i en sober 
tone og viste, at de mange fremmødte 
beboere er meget interesseret i, hvad 
der foregår i det område, hvor de bor 
og lever.
Helhedsplanen blev diskuteret, og 
især spørgsmålet om muligheden for 
at tænke en moske ind i projektet på 
den grønne areal ved Ringvejen blev 
berørt. Flere beboere var forvirrede 
over historier i pressen, hvor Bra-
brand Boligforening er citeret for ikke 
at ville sælge jord til et eventuelt mo-
skebyggeri. 

Fra talerstolen oplyste afdelingsfor-
mand Helle Hansen, at det spørgsmål 
endnu aldrig er blevet besluttet end-
sige diskuteret i boligforeningens re-
præsentantskab, som er foreningens 
øverste myndighed.
Og medlem af foreningsbestyrelsen, 
Lars Bro, der selv bor i Gelleruppar-
ken, gik også på talerstolen for at slå 
fast, at han i det halvandet år han har 
siddet i foreningsbestyrelsen ikke har 
været med til at træffe nogen beslut-

ning om eventuelt at afslå slag af jord 
til et sådan projekt. 

pæn huslejestigning 
og videoovervågning
Budgettet for 2009 blev fremlagt med 
en pæn huslejestigning på 6,61 pro-
cent. Det var dog en del under den 
udmeldte stigning på over 11 procent, 
som ville have været en realitet, hvis 
ikke foreningsbestyrelsen dagen for-
inden havde ændret proceduren for 
henlæggelserne.
Afdelingsbestyrelsen bad under dags-
ordenspunktet forslag beboermødet 
om at komme med en tilkendegivelse 
til et forslag om at arbejde for at få 
indført videoovervågning i opgan-

gene og på containerpladserne for at 
forebygge svineri og ikke mindst hær-
værk. 
Det er især udsigten til at skulle have 
postkasser placeret i stueetagen fra 
2010 på grund af den nye postlov, 
der stopper postbudets brevomde-
ling i trappeopgange, som har fået 
afdelingsbestyrelsen til at forslå vi-
deoovervågning. Og så håber afde-
lingsbestyrelsen at kunne forhindre 
den megen henkastning af affald ved 
containerøerne, som ofte blev gjort af 

folk, der slet ikke bor i Gelleruppar-
ken.

fodbold med lys året rundt
Et andet forslag gik på om beboermø-
det kunne bakke op om, at afdelings-
bestyrelsen fremadrettet vil arbejde 
for at få placeret en fodboldgrusbane 
med lys på det grønne areal midt i 
Gellerupparken.
Det er for at komme et stort ønske 
blandt mange af områdets unge i 
møde. Og fordi Gellerup med sine 
mange børn og unge sagtens kan bru-
ge mange flere aktivitetssteder, hvor 
de unge kan tilbringe deres fritid på 
en positiv måde.

mange nye ansigter
Under valget til afdelingsbestyrelsen 
var der brug for mange kandidater, 
fordi Gellerupparkens afdelingsbe-
styrelse består af hele 15 medlemmer, 
da afdelingen er Danmark største 
med sine 1776 lejemål.
Kun formand Helle Hansen, næstfor-
manden Khaled Mansour og Ingrid 
Jensen var ikke på valg. Det betød, at 
der skulle vælges 12 medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen. Otte af de gamle 
medlemmer genopstillede, syv heraf 
blev genvalgt. Og så var der nyvalg til 
fem nye afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer, mens afdelingen også fik hele 
fem suppleanter. 
Afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken består i dag af følgende medlem-
mer: Helle Hansen, Khaled Mansour, 
Ingrid Jensen, Walid Mahmoud, Pia 
Bjerre Christensen, Naif Moustafa, 
Hassan Musliman, Ibahim Said, Has-
san Abde, Youssef Kayed, Fadi Kayed, 
Rabih Azad-Ahmad, Ali Khalil, Tanja 
Bergstrøm og Said Ali.
Til Skræppebladets redaktion valgtes 
Nanna Thorberg Monrad.
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4 - Gellerupparken

festlIge rammer og mange aktIVIteter

tekst og foto af Helle Hansen

gellerups sommerfest lørdag den 23. august

Tryllekunstneren Niclaus Berg åbnede 
sommerfesten i Gellerupparken med 
et fantastisk trylleshow. Karruseller 
og hoppeborge var med til at skabe 
festlige rammer om beboerfesten, 
hvor der også var boder med dåsekast 
og kartoffelsmashing. Aktiv kvinde-
forening stod for kaffe og kageboden, 
hvor de unge piger også malede her-
lige ansigter på de mange børn. Bib-
liotekar Lone Hedelund fra Gellerup 
Bibliotek stod for en meget populær 
bogstablingskonkurrence. Og Cirkus 
Tværs sluttede den festlige dag af 
med et forrygende gøglershow.
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2 - Søvangen

tekst og foto af Jens Skriver

men beboermødet forløb uden de Helt store armbeVægelser

flot fremmøde I søVangen

Over 60 beboere havde fundet vej til 
det ordinære beboermøde i Søvangen. 
Det var tydeligt, at den renovering af 
badeværelser, der er i gang, havde 
voldt meget besvær, men der var få 
sure miner af den grund.

beretninger
Formanden Birthe Wisén kunne beret-
te, at der for alvor var kommet gang i 
renoveringen af badeværelser, og nu 
gik det nogenlunde. Den skulle have 
startet i februar, men kom egentlig 
først i gang i maj. Der havde været nog-
en mangler i den blok, som er færdig. 
I nogle tilfælde havde håndværkerne 
ikke låst efter sig. Det er der nu taget 
hånd om. Skader udbedres, entrepre-
nøren overtager malerarbejdet, og et 
nyt rengøringsselskab er kommet til. 
De beboere, som ikke har mulighed 
for at være hjemme, mens arbejdet 
står på, kan bruge Beboerhuset.
Nye vaskemaskiner havde også voldt 
problemer. Der havde været støj fra 
flere maskiner.
Ved siden af alt dette arbejder afde-
lingsbestyrelsen på ændringer af de 
grønne områder.
Rotteplage havde afdelingsbestyrel-
sen også måttet se på. Den skyldtes 

især opgravning på Brabrand Skov-
vej.
Til de positive sider hørte en vellyk-
ket sommerfest og Skt. Hansfest med 
bål. ”Men børnene manglede”, sagde 
Birthe. ”Det er nok fordi vi ikke har 

nogen små 
børn mere”.
Jubilæumsga-
ven til beboer-
ne er to infor-
mationstavler.
Beretningen 
blev mødt 
med bifald, og 
i en kort efter-
følgende dis-
kussion blev 
problemerne 
med renove-
ringen uddy-
bet. Informa-

tionen havde haltet, men de beboere, 
som skulle have besked, havde også 
fået det. Det blev lovet, at husene fik 
badeværelser med varme i gulvene. 
Det blev nævnt, at rotteplage bedst 
kan kommes til livs ved at lade være 
med at fodre fugle.
Foreningens formand, Jesper Peder-
sen, omtalte i beret-
ningen fra forenings-
bestyrelsen nybyg-
geri især på havnen, 
Helhedsplanen for 
Gellerup og Toves-
høj, bestyrelsen stu-
dietur til Schweiz og 
Østrig for at studere 
brug af solvarme, 
fleksibel udlejning, 
boligforeningens nye 
hjemmeside og ikke 
mindst de kostbare og 
langvarige retssager 
boligforeningen måt-
te føre for at komme 

af med beboere, som slet ikke egner 
sig til at bo i en boligforening.

Huslejestigning og valg
Regnskabet for 2007 og budgettet 
med en huslejestigning på 4,4% p.a. 
blev godkendt med applaus.
Valgene til afdelingsbestyrelsen skete 
uden afstemning. Birthe Wisén, Kir-
sten Jakobsen, Michael Jørgensen og 
Karen Margrethe Jørgensen blev gen-
valgt til afdelingsbestyrelsen, Mens 
Inge Kassø, Ib Ibsen og Kirsten Her-
mansen blev valgt til suppleanter i 
nævnte rækkefølge.
Ingen ønskede, at stille op til Skræp-
pebladets redaktion eller til bestyrel-
sen for F.A.S.
Under eventuelt fortsatte en kort dis-
kussion om renoveringen og om af-
fald, inden Birthe Wisén sluttede af 
med en opfordring til at gå til folke-
dans og hensyntagende gymnastik, 
ligesom hun gjorde opmærksom på, 
at fælles spisning og café starter. 
Dirigenten, Jesper Pedersen, takkede 
af for den officielle del af mødet, som 
kunne afsluttes kl. 20.45, men derefter 
var der en stor buffet.

Birthe Wisén og Jesper Pedersen
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5 - Toveshøj

af Troels Bo Knudsen

HelHedsplanen fIk HÅrde ord med pÅ VeJen

rolIgt beboermøde med JæVnt fremmøde

Tirsdag d. 9. september var dagen, 
hvor det var tid til beboermøde på 
Toveshøj. Til trods for, at det ene-
ste punkt på dagsordenen ud over 
beretninger og budget for det kom-
mende år var valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen, så var der alli-
gevel en livlig diskussion på mødet. 
Til trods for, at der er 624 lejligheder 
i Toveshøj, var det kun 32 husstande 
der var mødt op.
Efter at afdelingsformanden, Hasse 
Vind, havde erklæret mødet for åbnet 
og ledet valget af en dirigent, aflagde 
han beretning for afdelingens aktivi-
teter hen over sommeren. Blandt ny-
hederne, fortalte formanden om det 
nye affaldshus for Toveshøj og Gelle-
rupparken, som er ved at blive bygget 
på hjørnet af Edwin Rahrs vej og Ba-
zaren. Huset skal være med til at gøre 
området pænere, og samtidig forhin-
dre de brande i containerne, som tid-
ligere har været et stort problem.
I slutningen af sommeren arrangerede 
afdelingen en sommerfest, som i høj 
grad blev finansieret af de penge, som 
afdelingen havde fået af Brabrand Bo-
ligforening i forbindelse med bolig-
foreningens 60-års-jubilæum. Der var 
bred enighed om, at både børnearran-
gementet og eftermiddagen og festen 
om aftenen havde været en succes.
Toveshøj har sammen med Gellerup-
parken fået gang i Meyerprojektet, 
som betyder, at der over de næste år 
vil være mere end 20 sociale vicevær-
ter i området. Disse er blandt andet 
ansat til at hjælpe med at få området 
til at se pænere ud, lære beboerne om 
affaldssortering og styrke kontakten 
mellem boligforeningen og alle bebo-
ere i Gellerup og Toveshøj.
Der ud over berettede Hasse Vind om 
Helhedsplanen for Gellerup og Toves-
høj. Afdelingsbestyrelsen arbejder for 
øjeblikket for at få en masse af afde-
lingens ønsker med i planen. Blandt 

disse er et Sundhedshus, ældrebolig-
er, ombygning af de små værelser 
i afdelingen og butikker i området. 
Formanden gjorde også opmærksom 
på, at det stadig var muligt at komme 
med ideer til planen hvis man hen-
vendte sig til afdelingsbestyrelsen.
Netop helhedsplanen fik også en hård 
tur med på vejen senere på aftenen, 
da enkelte beboere gjorde opmærk-
som på, at det nye logo for planen 
kun indeholdt Gellerup og ikke Tove-
shøj. Direktøren for Brabrand Bolig-
forening, Torben Overgaard, forkla-
rede dette med, at Gellerup betegner 
et større geografisk område, der både 
indeholder Gellerupparken, Toveshøj 
og meget mere til.
Som kommentar til beretningen, 
spurgte Susanne Petersen til helheds-
planen som hun frygter, vil føre til 
huslejestigninger. Direktøren garante-
rede at planen vil være huslejeneutral, 
så det bliver altså ikke over huslejen, 
man vil finansiere alle de forbedring-
er i området, der ligger i planen.

foreningens beretning
Derefter fremlagde Lars Bro fra for-
eningsbestyrelsen beretning for bolig-
foreningen for det forgangne år. Her-
under fortalte han blandt andet om, at 
man har indført kombineret udlejning 
i Toveshøj og Gellerup, samt fleksibel 
udlejning i de omkringliggende afdel-
inger. Kombineret udlejning forhin-
drer folk på kontakthjælp i at flytte 
til området, og fleksibel udlejning 
gør, at ”ressourcestærke” beboere får 
fortrinsret til lejligheder. Dette blev 
mødt med spørgsmål fra mange af 
de fremmødte beboere, som mente, 
at vi som almen boligforening ikke 
kan tillade os at forhindre mennesker 
i at få en lejlighed i området. Til dette 
opklarede afdelingsbestyrelsen, at det 
ikke var boligforeningen, men Århus 
Kommune som har bestemt at indføre 

kombineret udlejning i Toveshøj, og 
at boligforeningen for øjeblikket ar-
bejdede på at sørge for, at eventuel 
huslejetab i forbindelse med ordning-
en ikke vil koste beboerne penge.

budget
Derefter behandlede beboermødet 
bud gettet for det kommende år, som 
indeholdt en huslejestigning på 6,97%. 
Stigningen går blandt andet til at re-
parere skraldesuget, som er i stykker i 
nogle af blokkene, samt at købe post-
kasser til alle opgange, da dette snart 
bliver lovpligtigt i stedet for brev-
sprækker. Der er desuden store stig-
ninger i budgettet til lønninger og til 
henlæggelser til vedligeholdelse.
Slutteligt var der valg af suppleanter 
til bestyrelsen. Da nogle bestyrelses-
medlemmer havde trukket sig tidli-
gere på året var der kun én suppleant 
tilbage. Til valget var der tre, der stil-
lede op, og af disse blev Lene Sand-
berg Jensen valgt til 2. Suppleant, og 
Anett S. Christensen valgt til 3. Sup-
pleant.
Formand Hasse Vind lukkede mødet 
med at takke Henning Woller for at 
varetage dirigenthvervet og Torben 
Overgaard for at fremlægge budget-
tet for 2009.
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5 - Toveshøj

tekst og foto af Jacob Christiansen

en deJlIg dag I JubIlæumsÅret

sommerfest for Voksne

Den 16. august om aften fra kl. 18. var 
der sommerfest for de voksne. Der var 
stort tag-selv-bord. Under spisningen 
var der underholdning fra Frk. Olsens 
Vikarbureau. De sang og spillede det 
på deres instrumenter, som folk øn-
skede at høre, og de fik smilene frem 
på alle læberne. Efter underholdnin-
gen og spisningen var der dans til 3. 
mandsdansebandet Vision. De spille-
de, og vi dansede indtil kl. 01. Og alle 
havde en hyggelig aften.

Denne sommerfest er kommet i stand, 
da BBF holdt 60-årsjubilæum og i den 
forbindelse gav afdelingerne et beløb, 
der skulle komme beboerne til gode. 
Her på Toveshøj valgte vi sommerfest 
for både børn og voksne, og vi havde 
en dejlig dag.

tekst og foto af Jacob Christiansen

stort fremmøde og en festlIg dag.

sommerfest for børnene

Vi havde sommer fest på Toveshøj 
den 16, august, og her var mange 
børn mødt op til en festlig dag. Bør-
nene fik popcorn og sluch ice til den 
store guldmedalje. De minste børn fik 
en tur i karusellen og blev malet i an-
sigtet, og de lidt større børn fik bade 
hoppet i hoppeborge og kæmpet mod 
deres kammerater i sumodragterne. 
Eftermiddag blev afsluttet med et 
show fra tigermand, som, børnene 
syntes, var sjovt.
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5 - Toveshøj

af Bent Jensen

Ingen Valgt tIl afdelIngsbestYrelsen – forenIngsbestYrelsen oVertager

beboermøde I afdelIng VIII dreJergÅrden

8 - Drejergården

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Beretning for afdelingens forhold 
det senest forløbne år
3. Beretning for foreningens forhold 
det senest forløbne år
4. Budget for 2009 til godkendelse og 
regnskab for 2007 til forelæggelse
5. Forslag: ændringsforslag fra beboer 
om etablering af individuel afregning 
af vand/varme i afdelingen, hvilket 
vil betyde en forhøjelse af bugettet på 
3,33%
6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer + suppleanter
7. Eventuelt

ad. 1 Søren Dam blev valgt som diri-
gent

Formanden Bent Ole Pedersen aflagde 
beretning om, hvad der var sket ind-
en for det sidste år i afdelingen. Og 
nogle beboere kom ind på tv-kanaler-
ne. Nogle får stadig den store pakke, 
selvom de ikke skulle have den, men 
det blev oplyst, at Stofa vil kontakte 
hver lejlighed og få det på plads, så 
alle kun får det, de betaler for.

ad. 3 Herman Nielsen repræsenterede 
foreningsbestyrelsen, og han kom ind 
på emner, som der var blevet snakket 
om på det sidste møde. Det handlede 
mest om byggeriet på havnen, og så 
har de været i Østrig og Schweiz og 
kigge på, hvordan man kunne regu-
lere energi(varme)
En beboer havde kommentarer til det 
med varme, han frygtede, at når afde-
lingen fik individuel målere på, ville 
det blive dyrere, end det var nu. De 
giver 700,00 kr. nu og dem, der havde 
målere på i andre afdelinger, gav me-
get mere, så de var ikke begejstrede.

ad. 4  Bent Mortensen fremlagde 
regnskab til orientering, budgettet 
blev gennemgået, og der kommer en 
husleje forhøjelse på 5,94%, og der 
skal sættes målere op i hver lejlighed, 
og hvis det bliver vedtaget stiger bud-
gettet yderligere med 3,33%, men der 
blev enighed om, at da ikke alle be-
boer var mødt op, skulle spørgsmålet 
om målere til urafstemning, så alle be-
boere fik mulighed for at sige ja, eller 
nej til målerne.

Der bliver også en nedsættelse af an-
tennebidraget med 16,00 kr. om måne-
den, derefter blev budgettet vedtaget.

ad. 5  punktet udgik

ad. 6 Formanden og Steen Riber var 
på valg, men da ingen af dem øn-
skede genvalg, og der ikke var andre 
kandidater, er der ingen afdelingsbe-
styrelse, og så bliver det jo forenings-
bestyrelsen der fremover skalvaretage 
beboernes henvendelser.
Årsagen til, at formanden trak sig, er 
den langsommelige proces det er, når 
man skal have noget lavet. Det var 
ikke tilfredsstillende, derfor genop-
stiller han ikke.

ad. 7 Under eventuelt var der almin-
delig snak om små og store ting, men 
der kan man jo ikke beslutte noget.

Derefter takkede formanden dirigen-
ten og de fremmødte beboer for god 
ro og orden, der var 24 beboer mødt 
op.
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tekst og foto af Jens Skriver

usædVanlIg mange beboere tIl lIVlIgt beboermøde I Holmstrup

ændrIng af b-ordnIngen og HusdYrHold

6 - Holmstrup

Over 60 beboere mødte op i selskabs-
lokalet, og ekstra stole måtte sættes 
ind, men der var også mange spænd-
ende sager på dagsordenen. Mødet 
var livligt. I sin beretning fra afdel-
ingsbestyrelsen fortalte Edvin Juhl 
bl.a. om ansøgningen til Landsbygge-
fonden. Problemer med rodløse unge 
er alvorlige, og støtte til at ansætte en 
beboermedarbejder og aktivitetsmid-
ler kan forventes. Den meget omtalte 
sag med de mangelfulde varmemå-
lere, Siemens havde leveret, har været 
forelagt foreningsbestyrelsen. Afde-
lingsbestyrelsen mener, at foreningen 
må være med til at dække tabet, da 
medarbejderne ikke havde gjort deres 

arbejde godt nok. Foreningsbestyrel-
sen beklager fejlen, men vil ikke bi-
drage med penge. Afdelingens bebo-
ere skal punge ud med 2.400.000 kr.

natteravne
Svend Ove Bøhm fortalte om proble-
mer med unge, der ikke har noget at 
give sig til. De var opstået, da Smøl-
fen lukkede. Problemet var især stort i 
Thorsbjerg og Odinsgården samt om-
kring Skjoldhøj Kirke og Andelsbolig-
foreningen. I kirken havde der været 
hærværk for 100.000 kr., og flere var 
blevet udsat for meget alvorlige trus-
ler. Derfor opfordrede Svend Ove til, 

at så mange som muligt meldte sig 
som Natteravne.
I den efterfølgende debat blev en sag 
om antennebidraget og stofaabonne-
mentet uddybet. Flere berettede om 
mærkelige regninger og trusler om 
lukning af TV og internetopkobling.
Beretningen blev godkendt med over-
vejende flertal.

egen vedligeholdelse
Dernæst havde afdelingsbestyrelsen 
stillet en række forslag om ændringer 
af B-ordningen. Indbetalingerne sæt-
tes ned fra 33 kr. p.a. til 21 kr. Til gen-
gæld skal et tilsvarende beløb overfø-
res til konto 116 (planlagt vedligehol-

delse.) Forslagene skyldtes, 
at indtil 2007 havde beboere 
med tilstrækkelige henlæg-
gelser kunnet foretage en 
række ekstra forbedringer 
i lejlighed en ved hjælp af 
B-ordningen. Hvis disse 
forbedringer skulle dækkes 
af huslejen, ville den stige 
betragteligt. Beboere, som 
havde boet i afdelingen i 
over 10 år og havde en stor 
opsparing, kunne få dispen-
sation til at bruge den gamle 

ordning. Forslagene blev vedtaget 
med overvejende flertal.

Husdyr
Så kom forslaget om ændring af or-
densreglementet for Holmstrup ved-
rørende husdyr. Ordensreglementet 
nævner hund og kat samt kæledyr. 
Bestemmelserne herom blev ikke de-
batterede. Det springende punkt var 
et forbud mod hold eller besøg af mu-
skelhunde eller blandingerne. Hunde 
skal anmeldes hos boligforeningen, og 
der skal fremlægges dyrlægeattest på, 
at der ikke indgår muskel- eller kamp-
hund i den pågældende hund. I forsla-
get indgik en  lang liste over hundera-

cer, der kunne betragtes som musk el-
hunde. Michael gjorde opmærksom 
på, at det ikke var muligt for en dyr-
læge umiddelbart at afgøre, om en 
hund kunne trænes op til kamphund. 
Connie, der har mange års erfaringer 
med arbejde med  hunde, oplyste, at 
den fremlagte liste over hunderacer 
indeholdt mange fejl. Hun fremlagde 
i stedet for en korrigeret liste. Da in-
gen andre så sig i stand til at vurdere 
disse lister, valgte man at vedtage det 
oprindelige forslag med stort flertal, 
så må man tage stilling til de konkrete 
ansøgninger, som måtte komme.

sidst på aftenen
Så megen tid var brugt på at diskutere 
disse ændringsforslag, at der ikke var 
megen energi til at diskutere et budget 
med en huslejestigning på 7,67 % p.a. 
”Vi kunne ikke få det længere ned”, 
sagde Edvin Juhl, og det blev vedtag-
et med overvældende flertal.
Til sidst fulgte en animeret diskus-
sion af, om en stenskulptur, som stod 
i afdelingsbestyrelsens lokale, skulle 
flyttes over i Beboerforeningen eller 
sælges. Begge forslag faldt.

Klokken var mange inden, aftenens 
dirigent, Vagn Eriksen, takkede for 
”Et godt forsøg på ro og orden”, og 
Edvin Juhl takkede dirigenten for ”Et 
godt for søg på at lede mødet”.

Dirigent Vagn Eriksen
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den tradItIonsrIge sommerfest tIltrak mange mennesker

sommerfesten I Holmstrup Var en stor opleVelse

6 - Holmstrup

af Jens Skriver 
foto af Sven Høxbro

For mange beboere i Holmstrup er  
sommerfesten et af årets højdepunkt-
er. I år var der usædvanlig mange 
mennesker. Jeg hørte over skulderen, 
at folk, der havde været børn i Holm-
strup, nu flytter tilbage hertil som 
voksne.

aktiviteter 
Arrangørerne havde gjort meget for at 
skabe et varieret program. Bortset fra 
regn først på formiddagen var vejret 
med de mange feststemte mennesker, 
men mange af  aktiviteterne var plan-
lagt til at foregå i Selskabslokalet eller 

i det store telt. Det hele startede med 
et meget stort fælles morgenbord, der 
snarere burde kaldes brunch. En bitter 
kunne købes ved selvbetjening. Hertil 
underholdt Sven Høxbroe ved klave-
ret. For første gang arrangerede han 
i år karaoke for børn og voksne.  Og 

så gik det ellers slag i slag. Den tra-
ditionelle hoppeborg manglede ikke. 
Fodboldturneringen vækker altid stor 
interesse, men det største hit blandt 
børnene var vist underholdning ved 
Århus Brandvæsen. Først var der en 
slags tovtrækning, hvor to hold med 

vandslanger kæmpede om, at skubbe 
en ophængt skive frem eller tilbage. 
Dernæst sprøjtede brandvæsenet et 
stor areal til med skum, og det var 
virkelig populært at hoppe rundt i 
skummet. Det var noget utallige børn 
kunne lide.
Den lokale Line-dance trup vækker 
også altid stor opmærksomhed.

underholdning
Resten af dagen var der forskel un-
derholdning i teltet. Den unge bugtal-
er, Signe, som optrådte med hele to 
dukker, høstede stort bifald. Stor var 
interessen og så for et modeshow ar-
rangeret af Kaja fra Genbrugsen, hvor 
en række børn optrådte med forskel-
ligt tøj. Erik Paaske Jam underholdt 
med musik og jokes fra  adskillige 
årtier. Efter fællesspisning spillede 
”Den triste Trio” op til dans mest med 
musik fra 70’erne lige til kl. 1.
Mange beboere satte deres helt per-
sonlige præg på festen. F.eks. havde 

Tinni Birkholm sin traditionelle fri-
kadellebod, og Margrethe Borchorst 
præsenterede Holmstrup honning. 
Adskillige arbejdede med at sælge 
fadøl, og Pensionistklubben servere-
de eftermiddagskaffe med kage.
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11 - Odinsgård

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

nYe Idéer tIl laVere energIforbrug/ nY faCade  
og sÅ er det slut med muskelHunde

skal Hele odInsgÅrd pakkes Ind I Vat?

Nej tak til flere muskelhunde. Sådan 
lød det fra 21 beboere, der sammen 
med 10 gæster mandag den 1. sep-
tember havde fundet vej til Valhalla, 
som er fælleshuset i Odinsgård. Be-
boerne vedtog også huslejestigning, 
selvom det krævede skriftlig afstem-
ning. Bestyrelsen er igen fuldtallig 
med flere suppleanter, og så er der 

gang i idéerne om en mere energirig-
tig afdeling, som måske samtidig kan 
få en ny facade.

et godt sted at bo
Afdelingens nye formand, Lene Olm 
bød velkommen og præsenterede 
samtlige mødedeltagere – ikke kun 
ansatte og gæster. Lise Ledet fra na-
boafdelingen Thorsbjerg var dirigent.
”Odinsgården er et godt sted at bo. 
Dette har været overskriften for af-
delingsbestyrelsens arbejde. Det har 
været et aktivt år, hvor der er vendt 
mange tanker, men vi er nu klædt 
bedre på til et mere målrettet arbejde 
i fremtiden. Tak til administrationen 
fordi I altid lytter og er søde. Tak til 
gårdmænd og varmemester,” lød det 
glad og optimistisk fra formanden.

Ingen skrald i papcontaineren, 
tak
Der er fordele ved stordrift på Holm-
strup Mark med bl.a. fælles varme-
mesterkontor

”Vi er bedre sikret ved sygdom og ud-
dannelse, selvom der er 10 gårdmænd, 
der skal læres at kende,” sagde Lene 
Olm og fortsatte:
”Odinsgård deltager både i samarbejd-
et med fælles genbrugsplads og har 
egne containere, men det er en dyr 
løsning. Det er f.eks. meget dyrt, når 
der havner husholdningsaffald i pap-

containeren. En pjece og et 
møde om emnet er under-
vejs.”

nu skiftes vinduerne
Ved sidste års beboermøde 
var vinduer, der falder ud, et 
varmt emne.
”Nu kan vi med glæde sige, 
at vi i samarbejde med in-
spektør Robert Sørensen og 
regnskabschef Rune Utoft 
kan påbegynde udskiftning 

af vinduer her i efteråret. Det bliver 
alle karnapvinduer samt de vinduer, 
der tidligere har været problemer 
med,” sagde Lene og fortalte videre 
om afdelingen:
”Der er bestilt en tilstands-
rapport om bygningens 
tilstand. Elevatorerne er i 
dårlig tilstand, og de skal 
kraftigt renoveres eller helt 
udskiftet. Landsbyggefond-
en ansøges.”
Lene omtalte foreningsbe-
styrelsens studietur til ener-
givenlige byggerier og er-
klærede, at Odinsgård også 
gerne vil være mere miljørig-
tig og bruge mindre energi.

Isbjerg og passivhus
Lars Bro fra foreningsbestyrelsen be-
rettede om foreningen: Det nye byg-
geri Isbjerget på havnen, helhedsplan 
for Toveshøj og Gellerup, forenings-
bestyrelsens studietur til bæredygtige 
byggerier – såkaldte passivhuse. Her 

bruges der kun 15 kilowatt pr. kva-
dratmeter – i Odinsgård er det om-
kring 80. 
Man kan komme langt ned i energi-
forbrug ved at efterisolere,” sagde 
Lars og fortalte om et stort forsøg i 
Gellerupparken, hvor en hel blok har 
et stort beskyttelsesrum i kælderen. 
Her afprøves et system, hvor udluft-
ningsluft bliver varmet op i rør inden 
det havner i lejlighederne.

ny energirigtig facade?
Odinsgårdens facade er altid et emne 
på beboermøderne. Den gul/grå be-
ton er blevet grøn og sort og ser ikke 
særlig tiltalende ud.
Lene Olm luftede en idé med at pakke 
hele Odinsgård ind i et tykt lag isole-
ring og udenpå få en helt ny facade. 
Selvfølgelig et projekt som helst skal 
gennemføres med støttekroner og 
samtidig gøre byggeriet mere energi-
rigtig og billigere at bo i.
Indtil videre er der ingen konkrete 
planer, men afdelingsbestyrelsen ar-
bejder med idéen.

siger stadig a uden b
”Det er tidligere blevet lovet, at af-
delingen skal gå fra A- til B-ordning, 
men det første år er det ret dyrt, og 
derfor er det ikke med på årets bebo-
ermøde, da der i forvejen er høj husle-
jestigning,” forklarede Lene.
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11 - Odinsgård

Bent Mikkelsen gennemgik regnskab 
og budget. Oprindelig var der regnet 
med en huslejestigning på over 11%, 
men den er sat ned til 6,31 % og følger 
dermed ikke den generelle prisudvik-
ling.
Der var alligevel nogen, der krævede 
skriftlig afstemning for at sluge stig-
ningen i en afdeling som i forvejen 
har høje huslejer. 25 sagde ja, tre nej 
og to stemmer var blanke.

nej til muskelhunde
En række andre århusianske boligom-
råder har allerede indført forbud mod 
muskelhunde.
”Denne afdeling fungerer bedst, når 
den har en del unge familier med 
børn, og det passer ikke særlig godt 
med muskelhunde,” sagde Lene 
Olm.
En beboer spørger ”Hvorfor skal for-
budet først gælde fra 2009?”
Bent Mikkelsen svarer ”Det er ulovligt 
at lovgive eller beslutte med tilbage-

virkende kraft. Men hvis nye regler 
overtrædes, giver vi kun én chance. 
Derefter går det direkte i huslejenævn-
et”
Forslaget, der også indebærer, at det 
ikke er tilladt blot at få besøg af en 
muskelhund, blev enstemmigt ved-
taget som en ændring af ordensregle-
mentet. 
De beboere, som allerede har en mu-
skelhund kan beholde den, så længe 
den ikke er til gene for de øvrige be-
boere.

udskiftning i bestyrelsen
Bent Mikkelsen fortæller om udskift-
ning i afdelingens bestyrelse: ”Tho-
mas Lauridsen flyttede i december til 
Horsens, Gitte Bitch valgte at holde 
op i februar, og Charlotte Gabriel rej-
ste desværre i maj og er flyttet til Tri-
ge. Så Sonja Jensen og Peter Johansen 
trådte ind i bestyrelsen.”

Sonja og Peter genopstiller. Ny på 
banen er Morten Overgaard og alle 
valgtes ved fredsvalg. 
Afdelingsbestyrelsen består endvi-
dere af Lene Olm og Dennis Laursen, 
som ikke var på valg.
Stig H. Folkestad stillede op via skri-
velse som suppleant, det samme gjor-
de Jess Nielsen og Thomas Lytje der 
valgtes som 2. og 3. suppleant.

alle poster besat
Jes genopstillede og valgtes til FAS 
(FritidsforeningensAktivitetsStøtte). 
Ulrik Ricco Hansen valgtes til Skræp-
pebladets redaktion, og Simone Olm 
Høgsted fik afdelingens anbefaling 
som redaktionsmedlem til Ny Sofus: 
”Jeg synes Sofus trænger til fornyelse 
og nyt blod. Det vil jeg gerne være 
kvinde for,” fortalte Simone og nævn-
te, at hun bl.a. har været i praktik på 
en avis og layoutet indbydelsen til Ju-
bilæumsfesten på Holmstrup Mark.

17 - Højriisparken

gode aktIVIteter og erfarInger I det forløbne År

af Troels Knudsen

stort fremmøde I en lIlle afdelIng

Den første september afholdte afde-
ling 17, Højriisparken beboermøde. 
Til trods for at afdelingen med 21 le-
jemål er blandt de mindste i Brabrand 
Boligforening, så valgte halvdelen af 
husstandene at deltage i mødet. Der 
var ikke de store sager på dagsorde-
nen i afdelingen, der også formåede 
at få afviklet mødet på en lille times 
tid. 
Afdelingsformand Preben Jensen åb-
nede mødet, præsenterede deltagerne 
og ledte valget af Troels Bo Knudsen 
som dirigent. Derefter berettede for-
manden om, hvad der er hændt i af-
delingen over det forløbne år.
I beretningen havde afdelingsbestyrel-
sen stor ros til driften for et glimrende 
samarbejde det sidste år.  Derudover 
fortalte formanden om afdelingens 

fælles tur til Skandinavisk Dyrepark, 
og den nye bænk, som man havde 
købt for de penge, man havde fået i 
anledning af Brabrand Boligforenings 
60-års-jubilæum. Der blev ligeledes 
konstateret, at den nylige installe-
ring af betalingssystem i afdelingens 
vaskeri fungerede upåklageligt. Slut-
teligt takkede formanden alle bebo-
erne for at medvirke til, at afdelingen 
funge rede godt.
Troels fra foreningsbestyrelsen frem-
lagde beretning for foreningens virke 
de sidste år, og efterfølgende fremlag-
de Bent Mortensen budget og regn-
skab for afdelingen. Overskuddet på 
ca. 45.000 i regnskabet for 2007 har 
man valgt at overføre til henlæggel-
ser, og i budgettet for 2009 var der en 
mindre huslejestigning på 3,6% samt 

en nedsættelse af antennebidraget 
med 15 kr. om måneden. Budgettet 
for 2009 blev derefter enstemmigt 
vedtaget af de fremmødte.
Derefter behandlede man et forslag 
fra afdelingsbestyrelsen om opsæt-
ning af antenner og paraboler i afde-
lingen. Efter en kort debat af forslaget 
blev det vedtaget.
Slutteligt blev der afholdt valg til af-
delingsbestyrelsen, som resulterede 
i, at både Preben Jensen og Gert Sø-
rensen blev genvalgt, derudover blev 
Helle Jensen valgt til 1. suppleant. 
Afdelingsformanden lukkede deref-
ter mødet og takkede for god ro og 
orden.
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10 - Rødlundparken

tekst og foto af Helle Hansen

Hundestørrelser tIl debat. enIgHed om sYnlIg mærknIng af loVlIge Hunde I afdelIngen

papkasseHunde tIlladt I rødlundparken

Hvor stor må en taskehund 
være?
I Rødlundsparken i Harlev er målene 
50 x 40 x 30 centimeter, og det er fak-
tisk en pæn stor papkasse, der umid-
delbart ser ud til at kunne rumme en 
rimelig vovse, især fordi at hunden 
både må have hoved og hale stikken-
de ud af kassen.
De firbenede kæledyr optog det me-
ste af debatten på det ordinære bebo-
ermøde i afdelingen, der så sent som 
i juni have et ekstra ordinært beboer-
møde, der også handlede om hunde-
hold. Her bestemte et lille flertal, at 
det fortsat kun er tilladt at holde ta-
skehunde i Rødlundsparken – og nu 
er der altså sat mål på tasken, efter at 
der er indhentet erfaringer for taske-
hundestørrelser i SAS, MidtTrafik og 
DSB, fortalte formand Aase Christen-
sen.
En beboer havde stillet et forslag 
om, at alle hunde i Rødlundsparken 
fremover skal kunne genkendes på et 
lille skilt ved halsbåndet, der viser, at 
hunden er ordentlig registreret. Af-
delingsregnskabets konto om hunde-
hold viser nemlig, at der kun burde 
være 20 hunde i Rødlundsparken. Et 

antal som ingen af de godt 50 beboere, 
der deltog i mødet, kunne genkende.
Forslaget om synlige hundetegn blev 
vedtaget med stort flertal.

lille huslejestigning og måske 
farvel til skræppen
Afdelingsbestyrelsen fremlagde et 
budget for 2009 med en stigning på 
3,22%. Og et antennebidrag på 59,82 
kr. Det blev vedtaget enstemmigt.
Under beretningen fortalte Aase Chri-
stensen, at afdelingsbestyrelsen næste 
år forventer at komme med et forslag 
om at takke nej til foreningens bebo-
erblad Skræppebladet. Ved en fælles 
afmelding af bladet vil afdelingens 
kunne sparer 27.000 kroner om året. 
Udgangspunktet var, at Skræppebla-

det ikke tilgodeser Rødlundparkens 
behov for information. Beboerne skal 
i stedet for informeres via foreningens 
nye hjemmeside og ligeledes gennem 
udsendte kvartalsbreve fra afdelings-
bestyrelsen.

nye ansigter
Der var genvalg af afdelingsformand 
Aase Christensen til afdelingsbesty-
relsen og nyvalg til Lisbeth Pilegaard. 
Suppleant blev Christina Christian-
sen.
Det lykkedes ikke at finde en repræ-
sentant til FAS. Og der var heller ikke 
nogen, der ønskede at træde ind i 
Skræppebladets redaktion.
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HundeHold og udleJnIng af fælleslokaler skIller Vandene

af Troels Knudsen

afdelIngsmødet

7/15 - Hasselhøj/Hasselengen

Torsdag aften den 11. september 2008 
var i afdelingerne Hasselhøj og Has-
selengen afsat til beboermøde. Fælles-
lokalerne for de to afdelinger var godt 
fyldte med mødedeltagere, der var 
mere end villige til at debattere det 
meste af aftenen. Mødet blev åbnet 
af Lise Vendelbo, der som afdelings-
formand var den ene af de 2 medlem-
mer i den fælles afdelingsbestyrelse. 
Grundet uenigheder havde mange af 
bestyrelsesmedlemmerne tidligere på 
året valgt at trække sig, så der til sidst 
kun sad to tilbage.
Vagn Eriksen blev valgt som dirigent 
til at lede slagets gang og præsentere-
de en dagsorden, der udover at inde-
holde udfordringen i at få valgt 5 nye 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
også indeholdt forslag om ændringer 
i reglerne for hundehold og forslag 
om nye regler og priser for at leje fæl-
leslokalerne.
Det første forslag, der var til behand-
ling på mødet, efter at man havde 
gennemgået beretninger og økonomi, 
var et forslag om at ændre i reglerne 
om hundehold. Forslaget betød, at 
man for fremtiden ikke måtte have 
såkaldte ”muskelhunde”, hvilket var 
nærmere defineret i en liste om hunde-
racer, man forslog at forbyde i afde-
lingerne. Årsagen til forslaget var, at 
beboere i afdelingerne på det sidste 
havde oplevet et stigende antal pro-
blemer med store og meget aggres-
sive hunde, samt enkelte deciderede 
hunde kampe på afdelingernes om-
råde.
Der var en lang og livlig debat af for-
slagene, hvor der blandt andet blev 
fremhævet, at det ikke var hundenes 
skyld, men at det snarere var ejerne, 
der skulle straffes, hvis de ikke kunne 
holde styr på deres hunde. Mange be-
boere berettede om episoder, hvor de 
havde haft problemer med aggressive 
hunde, og nogle kunne tilmed for-

tælle, at mange af de problemhunde, 
der skabte problemer, rent faktisk 
ikke boede i området, men tilhørte 
folk i boligområderne omkring. Det 
hele endte med en afstemning om for-
slaget, hvor det blev vedtaget med et 
stort flertal.

Derefter var det tid til at diskutere et 
andet forslag om udlejningsregler og 
priser for fælleslokalerne. Forslaget 
indeholdte blandt andet, at det skulle 
være billigere at leje lokalerne, så flere 
kunne få glæde af dem. Dette blev 
livligt diskuteret. Et af de centrale 
spørgsmål, der blev rejst på mødet, 
gik på, om de foreninger, der brugte 
lokalerne også skulle til at betale for 
at bruge dem. Nogle mente, at det af 
princip skulle være gratis for forenin-
ger at bruge lokalerne, mens andre 
mente, at foreninger, som f.eks. omsat-
te for mange penge ved at lave banko-
spil i fælleslokalerne, også havde en 

forpligtelse til at bidrage til at dække 
nogle af driftsomkostningerne.
Til sidst valgte man en næsten helt ny 
afdelingsbestyrelse, da der blev valgt 
5 nye medlemmer. De nye medlem-
mer af afdelingsbestyrelsen blev Ralf 
Lyngaa Christensen, Poul Mørk, Kir-

sten Larsen, Jacob Aabye Jensen og 
Kirsti Jørgensen.
På billedet ses hele afdelingsbestyrel-
sen. Fra venstre mod højre er det Ralf 
Lyngaa Christensen (næstformand 
for afdelingsbestyrelsen), Poul Mørk, 
Kirsten Larsen, Jacob Aabye Jensen 
(formand for afdelingsbestyrelsen), 
Lise Vendelbo, Angeline Merlit og 
Kirsti Jørgensen.



xx - afdeling

38 - Skræppebladet oktober 2008

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

angst for muskelHunde fÅr kVInde tIl at mIste sIn bus. nu er der forbud

male VInduer? – neJ VI køber nogle nYe! 

12 - Thorsbjerg

Afdelingen med de røde murstenshu-
se midt på Holmstrup Mark vedtog i 
lighed med naboafdelingerne et for-
bud mod muskelhunde. Bestyrelsen 
er igen fuldtallig og afdelingen læg-
ger lokaler til nyt lektiehjælpstilbud. 
Og så blev vedligeholdelse af bl.a. 
vinduer diskuteret på afdelingsmø-
det den 3. september i fælleshuset 
Stenhytten, hvor 14 beboere + gæster 
var mødt op.

roser til genbrugspladsen
Afdelingsbestyrelsens formand Esben 
Trige bød velkommen, Lene Olm fra 
naboafdelingen Odinsgård var diri-
gent.
Esben fortalte i afdelingens beretning 
bl.a. om driftssamarbejdet på Holm-
strup Mark:
”Der er blevet bedre registrering af 
mandtimer, så der bedre kan afregnes 
mellem afdelingerne og grundejer-
foreningen Bifrost. Der har været stor 
udskiftning af mandskabet på grund 
af pension og efterløn,” sagde han og 
fortalte om affald:
”Storskraldsordningen kører gnid-
ningsfrit – dog er der ind imellem be-

boere som stiller ting ved affaldscon-
tainere, men i store træk går det fint. 
Genbrugspladsen kører godt med 
frivillige som gør et voldsomt dejligt 
arbejde. Det er utrolig flot og deres ar-
bejde med sortering sparer os mange 
penge.

lektiecafé
Tidligere år har der været forsøg med 
lektiehjælpsordning, men sidste år fik 
afdelingen kontakt med Red Barnet 

Ungdom, som al-
lerede var i gang 
med et projekt i Bi-
spehaven. 
”Ordningen er star-
tet netop i dag, men 
ramadanen er også 
lige startet, så der 
dukkede kun et par 
stykker op, sagde 
Esben beklagende 
og fortalte mere om 
projektet:
”Lektiehjælperne 
er drenge og piger i 
gymnasiet, på uni-
versitetet eller i ar-
bejde, og de er ved 
godt mod. To er fra 

lokalområdet, ni er inde fra byen. 

lektier for fuld skrue
”Lektiecafeen holder lav profil i sep-
tember og starter for fuld skrue i ok-
tober, hvor de frivillige regner med at 
fem til syv unge vil benytte det åbne 
tilbud, som ikke kræver tilmelding. 
Der satses mest på unge i 4. – 7. klasse 
for det er erfaringsmæssigt den grup-
pe, som har størst behov,” sagde Es-
ben.
Projektet er en boligsocial indsats, 
som støttes af Landsbyggefonden. 
Målet er at få en boligsocial medar-
bejder på deltid på Holmstrup Mark 
samt penge til at drive aktiviteter. 

”Afdelingerne samarbejder om at an-
søge inden fristen udløber 1. novem-
ber,” fortalte formanden.

regnskab og vinduer
Esben gennemgik regnskab og bud-
get. Omkring vedligeholdelse nævnte 
han, at pengene bl.a. går til maling af 
vinduer. 
Dette fik en beboer til at spørge: ”Hvor 
ofte males der vinduer. Jeg har boet 
her fem et halvt år uden at få malet 
vinduer”
Inspektør Robert Sørensen svarede 
lidt overraskende: ”Vi skifter vindu-
erne i stedet for at male dem”. 
Esben forklarede: ”Mange af vindu-
erne er rådne, så vi udskifter dem 
løbende. Vi har tidligere kørt en sag 
om for dårlig kvalitet og fået delvis 
medhold. De nye vinduer har træ ind-
vendigt og aluminium udvendigt, så 
de er stort set vedligeholdelsesfrie – i 
hvert fald de første år.”

kun én hund i lejligheden
Aftenes store samtale var hunde. I 
Thorsbjerg er det tilladt at holde op til 
én hund og én kat. Men dyrene skal 
registreres hos varmemesteren. Flere 
af beboerne var utilfredse med, at der 
er nogle beboere, som har to hunde.
Formand Esben Trige bemærkede: 
”Der skal skriftlige klager til, før vi 
kan gribe ind.”
Rune Utoft udtalte sig som ansat: ”I 
Boligforeningen tager vi klager meget 
alvorligt.”
”I morgen indsendes der en klage over 
en familie, der har to kamphunde. Det 
er kun tilladt at have én hund i Thors-
bjerg,” sagde varmemester Mogens 
Rasmussen og tilføjede:
”Vi har faktisk tre familier med to 
hunde, men vi fik ikke noget at vide, 
da de flyttede ind”

Beboerne i Thorsbjerg var opslugt af regnskabet, indtil der 
blev stillet spørgsmål om vinduerne.
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12 - Thorsbjerg

kamphunde på marken
Afdelingssekretær Bent Mikkelsen 
bryder sig ikke om begreberne kamp-
hund eller dræberhund, som ikke er 
bredt nok.
”I 2008 har der været syv sager med 
muskelhunde på Holmstrup Mark. 
Det er os meget magtpåliggende at få 
en prop i det hul. Der har været mere 
end én sag også fra denne afdeling,” 
sagde han.
En kvindelig beboer beretter: ”Jeg er 
bange for hundene – og kommer fak-
tisk for sent til bussen mange gange 
derfor. Hundeejerne siger, at jeg bare 
skal lære møde hundene,” sagde hun 
og fortsatte
”Når der kommer de der store hunde 
uden snor, så banker mit hjerte helt 
oppe i halsen.” 
Kvindens nabo har to muskelhunde.

afdelingsbestyrelse - helt fresh
Bestyrelsen havde stillet sit mandat 
til rådighed. Det betyder, at der skulle 
vælges, som om der ikke er nogen 
valgt i forvejen. Der skulle altså vælg-
es fem til bestyrelsen – tre for to år og 
to for et år.
Beboerrådgiver Jens Høgh og Inspek-
tør Robert Sørensen var stemmeud-
valget, som kunne præsentere følg-
ende resultat:
Ulla Jellesen og Ole Langballe begge 
22 stemmer, valgt for to år.
Esben Trige 20 stemmer også valgt for 
to år.

Kurt Bech Hansen og Linda Adamsen 
begge 18 stemmer og valgt for et år.
John Steen Vandsbæk 10 stemmer 
valgt som 1. suppleant.
 
fas og skræppebladet
Til bestyrelsen for Fritidsforeningens 
AktivitetsStøtte valgtes John Steen 
Vandsbæk. Til Skræppebladets redak-
tion valgtes Ulrik Ricco Hansen og 
Linda Adamsen som 1. suppleant, da 
hun kun ønskede at stille op som sup-
pleant.

til tops i afdelingen
Inden beboermødet sluttede blev flere 
emner luftet under punktet Eventuelt. 
Der kom bl.a. forslag om en dartklub, 
vasketurnus-ordning på vaskeriet, og 
så foreslog Kurt Bech Hansen, at der 
blev indkøbt en vimpel til flagstangen. 
Han blev i den forbindelse overtalt til 
at være afdelingens nye flagmand, 
som beboerne kan kontakte, hvis de 
vil have flaget til tops ved f.eks. næste 
fødselsdag.

Ny afdelingsbestyrelse (fra venstre): Esben Trige, Linda Adamsen, Kurt Bech Hansen, 
Ole Langballe, Ulla Jellesen og John Steen Vandsbæk.

brIdge
En 4. mand til bridge efterlyses i ”Voldbækhave”, 
adr. Årslev Møllevej 21.
Vi spiller eftermiddag/aften en eller to gange om 
ugen.
 
Henvendelse
Grethe Dynnes Hansen
Tlf. 86262551

skak
 
Kan du tænke dig at spille skak, en gang om ugen efter-
middag eller aften.
Bor i ”Voldbækhave” adr. Årslev Møllevej 47. Brabrand
 
Henvendelse
Jytte Lausen
Tlf. 86924595       

16 - Voldbækhave
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21 - Hasselager

HVor der ogsÅ er plads tIl at HYgge sIg

af Nanna Thorborg Monrad
foto af Bo Sigismund

møde I afdelIngen

Mødet i afdelingen i Hasselager var et lille møde med ca. 9 frem-
mødte beboere. Første punkt på dagsordenen var beretning fra 
afdelingen, hvor Birgit Sonja Leth Jensen lavede et fyldigt refe-
rat af årets gang. Hun var glad for de nye borde og bænke, som 
afdeling en havde investeret i. Hun efterlyste lidt mere fælles op-
bakning i forhold til varetagelse af de fælles arealer. 
Direktør for Brabrand Boligforening, Torben Overgaard lavede 
en yderst fyldig beretning om årets gang i Brabrand Boligfor-
ening. 
Under punktet om økonomi blev de kommende huslejestig-
ninger diskuteret, og beboerne mente ikke at huslejen stemmer 
overens med den generelle boligstandart i afdelingen. Dette var 
direktør Torben Overgaard lydhør overfor, men måtte henvise til 
generelle stigninger i hele boligforeningen. 
Mødet blev afhold i en hyggelig atmosfære og til sidst var der 
smørebrød til de fremmødte. 

16 - Voldbækhave

mange soCIale aktIVIteter I det forgangne År

møde I afdelIngen

af Nanna Thorborg Monrad
foto af Bo Sigismund

I 14 år har der været ældreboliger 
i Voldbækhave. Afdelingen ligger 
skønt i naturskønne omgivelser, og 
det overdækkede gårdmiljø har en 
imødekommende atmosfære. Til årets 
beboermøde var der ca. 20 mennesker 
samlet, og spørgelysten var i top hos 
de engagerede beboere. 
I beretningen om årets gang i Vold-
bækhave mindedes man først de fire 
beboere, som afdelingen måtte tage 
afsked med. Samtidig blev der budt 
velkommen til tre nye beboere. 
Afdelingen har haft mange aktiviteter 
af social såvel som praktisk karakter. 
Der har været tur til Fur, sangaften og 
Skt. Hans-aften. Derudover har afde-
lingen har haft aktivitetsdag, hvor der 
er blevet lavet forskellige praktiske 

ting. Der blev lavet en indvendig tag-
rende, en petanquebane og fliser ved 
cykelporten. 
Efterfølgende blev der diskuteret nye 
tiltag til reparationer af afdelingen, 
hvor blandt andet udskiftning af tag-

plader og problemer med en limtræs-
bjælke var emner til nye reparationer.
Beretningen for afdelingen i Voldbæk-
have bar således præg af engagement 
og et ønske om at skabe et dynamisk 
miljø for folk over 55 år. 



xx - afdeling

Skræppebladet oktober 2008 - 41

22 - Sonnesgården

tekst af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Velbesøgt, HYggelIgt og med smÅ HusleJeforHøJelser

afdelIngsmøde I sonnesgÅrden

Efterårets afdelingsmøde i Sonnesgård-
en var velbesøgt. 68 ud af beboelsens 
95 lejligheder var repræsenteret.

bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev forelagt af 
formanden for bestyrelsen samt de 4 
tovholdere for de 4 udvalg, der orga-
niserer det daglige liv i afdelingen. 
Bestyrelsen i Sonnesgården har nem-
lig valgt at inddrage mange personer 
i planlægningen og udførelsen af de 
mange aktiviteter, der foregår i afdel-
ingen. Dermed kan bestyrelsens 7 
medlemmer koncentrere sig om de 
store linier, mens de 20-25 medlem-
mer af udvalgene får dagligdagen til 
at fungere. 

Afdelingen har haft 5-årsjubilæum, 
og det blev fejret ved et 2-dages ar-
rangement sammen med Brabrand 
Boligforenings 60-årsdag. Alle udvalg-
ene var engageret i at gøre det til en 
rigtig god fest.

5-årsjubilæet har medført, at 5-årsef-
tersynet af ejendommen er gennem-
ført. I sidste måned har det vist sig, at 
sætninger i undergrunden har givet 
problemer med kloakledningerne. 
Det vil give anledning til et større re-
parationsarbejde; men det forlyder, at 
entreprenøren og rådgiveren vil ved-
gå ”arv og gæld”
Bestyrelsens beretning blev enstem-
migt godkendt.

budgetvedtagelse – små husle-
jeforhøjelser
Kassereren, der var nytiltrådt, fore-
lagde budgettet, der viste en samlet 
huslejestigning på 3,99%. Stigningen 
er lille, når den sammenlignes med 
stigningerne i andre afdelinger, men 
den er rigtig lille, når man ser, at hus-
lejestigningen over de sidste 5 år er 
1,5% i alt.

Der er mange årsager til det gode re-
sultat – få vedligeholdelsesopgaver, 
fordi bygningen er ny og begrænsede 
renholdelses- og renovationsomkost-
ninger, fordi beboerne er aktivt in-
volverede i at begrænse omkostning-
erne.

Ud over lønstigninger og indeksering 
af omkostninger er årsagerne til stig-
ningerne afdrag på et lån til at betale 
ekstraomkostninger ved reparation af 
taget efter stormen for ca. 3 år siden.

Indkomne forslag
Involvering af frivillige i vedligehold-
elsesarbejder
Et af de 4 indkomne forslag gik glat 
igennem med støtte fra bestyrelsen. I 
det forgangne år har frivillige beboere 
hjulpet med til at male et ca. 150m. 
langt hegn ind til naboen, og beboer-
ne hjælper med at male gelændere og 
træværk på svalegangene. I forlæng-
else af denne politik blev det foreslået, 
at frivillige beboere påtog sig at male 
fælleshuset udvendigt næste år. Der 
foreligger et eksternt tilbud på denne 
opgave på 195.000 kr. Bestyrelsen lo-
vede at arbejde på at finde tilstræk-
keligt frivillige til at løfte denne store 
opgave. At opgaven er stor ses af, at 

det samlede beløb, der afsættes årligt 
til planlagt vedligehold er omkring 
650.000 kr.
Under debatten af forslagene blev det 
tydeliggjort, at indsatsen var frivillig 
og ikke kunne gøres til en del af udlej-
ningsaftalen med den enkelte beboer.

Valg til bestyrelsen
Et enkelt nyt ansigt
Der var 5 bestyrelsesmedlemmer og 
to suppleanter på valg. 4 fra besty-
relsen genopstillede, og 3 yderligere 
meldte sig. Afdelingsmødet viste sin 
tilfredshed med en bestyrelse, der 
blev kraftigt ændret sidste år, ved at 
genvælge alle og indvælge en enkelt 
ny i bestyrelsen.

et hyggeligt og fordrageligt 
møde 
Under mødet var der flere pauser 
bland andet for at optælle stemmer til 
bestyrelsesvalget. Snakken gik lystigt 
mellem deltagerne understøttet af de 
øl og vand, som den sparsommelige 
bestyrelse havde stillet til rådighed. 
Den store spisning kommer først til 
den årlige frivillige middag, hvor alle 
”Der fulgte og bar” får, så hatten pas-
ser.
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23 - Skovhøj

af Helle Hansen
foto af Bo Sigismund

skoVHøJ afd. 23 skal HaVe urafstemnIng om HundeHold

neJ tak tIl muskelHunde

Fælleshuset i Skovhøj afd. 23 var nær-
mest fyldt til sidste stol, da afdelingen 
holdt sit årlige beboermøde tirsdag 
den 9. september. 20 af afdelingens 64 
lejemål var repræsenteret.
I formanden Benny Pedersens fravær 
blev afdelingens årsberetning aflagt 
af Karl Emil Torp. 
Han fortalte kort om afdelingens for-
hold i det forløbne år. Blandt andet 
har et skumringsur betydet en bespa-
relse på afdelingens el-konto. Og bo-
ligforeningen jubilæumsgave bruges 
på at anlægge en bålplads uden for 
fælleshuset til brug for beboerne, når 
de har lyst til at hygge sig med grill 
om sommeren. 
Under debatten blev der blandt andet 
diskuteret parkeringsformer på p-
arealerne og en række boligtekniske 
spørgsmål.
Boligforeningens regnskabschef Bent 
Mortensen fremlagde afdelingens 
budget, som lød på en huslejestigning 
på 4,82 procent. Og efter en række af-
klarende svar på spørgsmål blev bud-

gettet vedtaget. Fire beboere undlod 
at stemme.

muskelhunde og urafstemning 
om hundehold
Et forslag om at forbyde at holde og få 
besøg af muskelhunde, som var listet 
op på en seddel, blev efter en del de-
bat vedtaget med 26 stemme for, otte 
imod og to der undlod at stemme. 
Nogle af beboerne, der stemte imod, 
argumenterede blandt andet, at listen 
af hunde ikke var retvisende for, at 
der var tale om muskelhunde, og at 
det mere handler om ejeren, når det 
går galt.
Det næste forslag handlede om, at der 
fremover skal være tilladt at holde 
hund i Skovhøj, når blot der ikke er 
tale om en hund på den førnævnte 
muskelhunde-liste.
En afstemning om dette forslag blev 
hurtigt sendt til hjørnespark med et 
andet forslag om at lave en urafstem-
ning blandt beboerne om hundehold. 
Forslaget om urafstemning blev ved 
skriftlig afstemning vedtaget med 21 

stemmer mod 19. Og derefter på afgø-
relsen om hundehold i Skovhøj udsat 
til et senere tidspunkt.

nye ansigter i bestyrelsen
Fire afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer var på valg. Og der var genvalg 
til formanden Benny Pedersen (31), 
Gitte Nielsen (27) og Svend-Erik Juve 
Pedersen (26). Og nyvalg til Jens Ve-
stergaard (30). Freddy Verner blev 1. 
suppleant (27), mens Karl Emil Torp 
blev 2. suppleant (17).
Under eventuelt blev der blandt andet 
diskuteret retningsliner for brug af 
vedligeholdelseskontoen, sølvmider, 
døde træer, oprydning i cykelskure, 
græsklipning og overmaling af bryl-
lups-dyt.
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af Berit Bramm og Gunhild Weisbjerg

Velkommen tIl aktIVIterne - I sIdste HalVdel af 2008

kære klub Hans broge

Vi håber, I har haft en dejlig sommer 
og har lyst til at møde op til vores 
hyggelige onsdagsaftener. 

onsdag den 17/9 2008 
kl. 19.30
Sven Erik Christiansen Brabrand om 
slægtsforskning.
Sven Erik Christiansen vil fortælle 
om: ”Berømte og berygtede forfæd-
re”. Foredragsholderen er er en ”slags 
ekspert” på området og har helt sik-
ker nogle gode tips, hvis du drømmer 
om, at gå i gang med at slægtsforske.

onsdag den 1/10 2008 
kl. 19.30
Inger Marie Madsen om  Karen  Blix-
en
”Denne ung mand  med nelliken” bli-
ver denne aften dramatiseret på skøn-
neste vis se: http://www.ingermarie.
dk.

onsdag den 29/10 2008 
kl. 19.30
Dorte Vestegård Jacobsen: ” Når psy-
ken sulter”
Dorte kommer med sit bud på de psy-
kiske årsager til overspisning (det vi 
i gamle  dage kaldte trøstspisning). I 
en tid hvor fedme udvikler sig til en 
folkesygdom, kan temaet efter vores 
opfattelse ikke belyses på for mange 
måder. Vi har derfor inviteret Dorte 
Vestergård Jacobsen til at give sit bud 
på årsagerne til, at mange af os ikke 
kan holde os normalvægtige. Se mere 
om foredragsholderen på www.va-
egtkonsult.dk.

onsdag den 12/11 2008 
kl. 19.30
Niels Erichsen underholder på piano
Måske har du lige hørt Niels Erichsen 
i Brabrand kirke, da han jo er medlem 
af ”Trio before”. Niels Erichsen hen-
rykkede os alle i foråret, og vi glæder 
os rigtig meget til en aften, hvor vi 
både kan synge med og læne os til-
bage og nyde de blide toner fra den 
danske sangskat. Se mere om Niels på 
http://www.triobefore.dk.

Onsdag den 19/11 2008 kl. 19.30
Lilly Andersen: Guatamala, med fest-
optog i Mayanernes bjergbyer
Rejseforedraget er spritnyt, så oplys-
ningerne er sparsomme i denne skri-
vende stund. Men  Lilly fra Brædstrup 
har jo gæstet os mange gange, og vi 
ved jo, at hun er mere end velforbe-
redt og at hendes billedmateriale er af 
meget høj karat.

onsdag den 3/12 2008 
kl. 19.30
Lena Pedersen ”Jul - traditioner og 
skikke”.
Det er en del sæsoner siden, vi sidst 
kunne glæde os over Lena Pedersens 
topforberedte underholdning. Her 
med julen nærmende sig skal vi høre 
om advent og de mærkedage, der 
knytter sig til julens fester f. eks Sct. 
Nicolaj og Luciadag og meget mere. 
Lena understøtter sit foredrag med 
billeder, og selvfølgelig skal vi også 
synge. Læs mere om Lena Pedersen 
på www.sogneaften.dk.

onsdag den 17/12 2008  
kl. 19
 (bemærk tidspunktet)
Ann Tind Østrup: ”Julebordets deko-
ration”
Vi må efterhånden betegnes ”som let 
øvede” ud i blomsterdekorationens 
kunst, så derfor har vi bedt Ann om 
give os en virkelig udfordring. Vi 
vil lave noget, som ser professionelt 
ud.  Kvalitet koster som bekendt, så 
materialeprisen bliver 150 kr., Men 
så garanterer Ann også, at vi kan gå 
hjem med en dekoration, som vi med 
stolthed kan placere på julebordet. Vi 
giver et tilskud på 50 kr. til klubbens 
medlemmer til materialerne.
Vi skal have din tilmelding til denne 
aften senest den 10/12 2008.

Julefrokost for afdeling 1  
i klub Hans broge regi?
Her medio september, overvejer vi, 
om vi skal have julefrokost i decem-
ber. Måske skulle vi i stedet at holde 
en 2009-fest i januar?? For mange af os 
står arrangementerne jo i kø i decem-
ber måned. Og en dejlig fest burde 
jo ikke være en stressfaktor. Vi hører 
gerne  din mening.

Septemberhilsner.
Berit Bramm kasserer 86265353  berit.
bramm@stofanet.dk - Gunhild Weis-
bjerg formand 86260056 gunhild@
weisbjerg.dk

Jule-/loppemarked 
utrolIgt nok… det er snart Jul!!

Den 22/11-2008 er der jule/loppemarked i Laden, Edwin Rahrsvej 6B, tlf.: 8625 9158.
Kom og få en bod - sælg u-d af dine lopper/juleting og få råd til julegaverne.
En bod koster 100 kroner. Det er først til mølle-princippet , der gælder.
Du får en bod ved henvendelse i Laden.

hilsen Lonnie / Husmand i Laden
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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

Hvordan kommer vi videre?
Skyderier, kriminalitet og islamisme blandt 
unge med anden etnisk baggrund er ikke en 
nyhed. 

Det har præget mediebilledet igennem årtier. 
Medierne fokuserer på de få, og der er en 
udbredt mistillid til medierne blandt de mange 
med anden etnisk baggrund end dansk.

Kom og debatér, hvordan vi kan komme videre

Mediebilledet af etniske minoriteter

Debat: 10. oktober kl. 18-20, Globus 1

I debatpanelet:
- Lars Bennike, seernes redaktør TV2, tidligere 
redaktionschef på TV2 nyhederne
- Fikré El-Gourfti, Journalist og stifter af For-
eningen Ansvarlig Presse
- Helle Hansen, journalist og Gellerup-borger
- Solveig Smidt, Studieleder ved Danmarks 
Journalisthøjskole
 
Ordstyrer: Søren Lerche, Grundtvigs Højskole
 
Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3, 8220 Brabrand 
Tid: kl. 18-20
 
Arrangører: 
Grundtvigs Højskole, Gellerup Højskole, 
Borgerportalen aarhusvest.dk og 
Foreningen Ansvarlig Presse 
 
Kontakt:
Grundtvigs Højskole: Tlf.: 48268700, 
info@grundtvigs.dk, www.grundtvigs.dk 
Borgerportalen: Tlf.: 6130 8699, 
redaktion@aarhusvest.dk, aarhusvest.dk 
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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 oktober 2008

Onsdag 1 Sorte gryde    
Torsdag 2 Boller i karry    
  
Mandag 6 Fiskefrikadeller  
Tirsdag 7 Stegt flæsk med persillesauce
Onsdag 8  Græsk farsbrød med rösti-kartofler 
Torsdag 9 Grønkålssuppe 

Mandag 13 Karbonader      
Tirsdag 14 Mørbrad med champignonsauce 
Onsdag 15 Hakkebøf med fransk kartoffelfad 
Torsdag 16 Fiskefiletter med persillesovs  

Mandag 20 Medister med brun sovs  
Tirsdag 21 Gullash med kartoffelmos 
Onsdag 22 Kylling    
Torsdag 23 Kalvelever     
     
Mandag 27 Forloren hare   
Tirsdag 28 Biksemad    
Onsdag 29 Kartoffelsuppe med bacon og brød 
      
Torsdag 30 Paneret flæsk med persillesovs  
        
         
   
Ret til ændringer forbeholdes     
     

ladens folkekøkken
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gellerup badet
dIn lokale sVømmeHal

Åbningstider:
Mandag: 06-12
Tirsdag: lukket
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 14-18
Torsdag 14-19
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-17 til 
nedsat entré (voksne 10,-, børn 5,-)
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18

Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter, 
bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, 
Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercer-
tifikater.

Seniorsvømning:
Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
Tai chi samt socialt samvær
Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, 
samt socialt samvær

Svømning med AGF: 
www.agf-swimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    30,-
Voksne 12-turskort:  310,-
Børn⁄Pensionister  17,-
Børn⁄Pens 12-turskort  170,-
Voksne månedskort  310,-
Voksne 3-månedskort  800,-
Børn⁄pens 3-månedskort  380,-
Nøglepolet   20,-

Gellerup Badet har åbent om fredagen kl. 15.00 - 17.00 med mulighed 
for ”billig svømning”. Voksne kr. 10,- / Børn kr. 5,-
 
Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt
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Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i september var
»BÅLENE«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mohammed Mansour
Dortesvej 21, 1. th
8220 Brabrand

Manus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

Ahmed Mohammed
Gudrunsvej 4, 2. tv
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

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 16. oktober kl. 16



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:
Lene Olm, tlf: 86 24 91 10 / leneolm@email.dk

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

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.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

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

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@qmail.com

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 oktober

On. 1. 19.30: Om Karen Blixen - Klub Hans Broge    side 43

Fr. 10. 18.00: Debat i Globus1 - mediebilledet af etniske minoriteter   side 44

On. 29. 19.30: “Når psyken sulter” - Klub Hans Broge   side 43

Det kreative værksted hos Naboskaberne, for piger i efterårsferien   side 11


