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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

det socIale fællesskab

Det er med stor glæde i dette nummer blandt andet at 
kunne berette om den store forskel, der er sket med ud-
seendet af opgangene i Gellerup og på Toveshøj, som 
kampagnen Trin for Trin har ført med sig.

Det viser, at det med en målrettet indsats kan lade sig 
gøre at engagere beboerne, så de føler ansvar for områ-
der af fælles interesse.

Der har længe været fordomme og reelle bekymringer 
om, hvor meget svineri, der har været i visse opgange; 
mange penge har været brugt på rengøringspersonale 
og oprydning – penge, som kunne have været brugt til 
væsentligt sjovere ting. Skulle de ikke betales over hus-
lejen, kunne den enkelte beboer jo selv have valgt, hvad 
de ville bruge dem til.

Nu har projektet Trin for Trin været med til gennem 
humor og konkurrencer at sætte fokus på standarden, 
og resultatet er slående. Det er nu op til alle beboere at 
være med til at bevare den positive holdning og flotte 
standard gennem fortsat fokus på, at fællesarealer er et 
fælles anliggende. 

I Danmark har vi haft tradition for at mødes i forenin-
ger af alle mulige slags, og boligforeningen er ingen 
undtagelse. Vi har stolte traditioner for at mødes med 
ligesindede om vore fritidsinteresser; men i de seneste 
år er det gået tilbage med engagementet deri. Og det 
går ud over både børn og voksne, som let kan mangle et 
sted at gå hen og være positivt sammen. Vi mennesker 
har brug for at mødes og udveksle tanker og idéer, og 
det gøres godt under afslappede former, som en frivil-
lig forening er.

Derfor har vi også tidligere på Skræppebladet to gange 
om året bragt et indstik med oplysninger om alle de 
foreninger, der findes i boligforeningens afdelinger. Det 
har ligget stille i et stykke tid af praktiske grunde; men 
vi vil meget gerne bringe det igen, og opfordrer derfor 
alle formænd og kontaktpersoner til at følge vejlednin-
gen i bladet til at indsende oplysninger om netop deres 
forening.

På den måde kan alle beboere orientere sig i det rig-
holdige udbud, der stadig er og finde nye mennesker 
at være sammen med og på den måde lære både nye 
færdigheder og holdninger til tingene.
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af Sebastian Adorján Dyhr

dIGte oM lokaloMrådet oG lIVets store eMner

lokal kunstners loVende debut

Kamal Ahmane er en 39-årig mand 
fra Kabylien i Algeriet. Han har tid-
ligere arbejdet som journalist på di-
verse fransksprogede aviser og som 
lærer på en folkeskole. I Danmark 
arbejder han nu som engelsklærer på 
Den Moderne Kulturelle Skole. I 2003 
kom han til Danmark, hvor han bor 
med sin danske kone to døtre. 

Kamal fortæller om sit møde med 
dansk: ”Jeg lærte H.C. Andersens 
sprog, og et vidunderligt og beta-
gende eventyr åbnede sig, og så be-
gyndte jeg at lege med ordene. Jeg 
fik smag for digtningen,  da jeg gik 
på Sprogskolen i Århus og senere via 
Net́Dansk. Jeg må indrømme, at det 
er en meget svær ”øvelse” at begå et 
digt, især på et fremmed sprog. Men 

det at erobre det danske sprog er en 
væsentlig del for at kunne integrere 
sig i det danske samfund.”

Det var en af Kamals lærere fra Sprog-
skolen, der opfordrede ham til at sen-
de sine digte til et sted, hvor man kan 
få kommentarer, og det gjorde han 
ved at oprette en profil på både www.
digte.dk og www.fyldepennen.dk. 
Det er to sider på nettet, hvor alle kan 
indsende tekster og få kommentarer 
til dem og kommentere på andres.

Kamal fortæller videre: ”Jeg ville 
derudover støtte poesien i Århus og 
blev derfor medlem af Århus poet-
klub,  hvor mine digte blev publiceret 
i klubbens tidsskrift M gasin”.

Denne hans første digtsamling Binde-
led udkom d. 5. november 2008.
Digtene er inspireret af de daglige ny-
heder og debatemner; men tager også 
udgangspunkt i kærligheden til fami-
lien, Algeriet og Danmark.

Sproget i digtene er behageligt og 
veludviklet. Pointerne er klare og af-
leveres med et smil på læben uanset 
emnets karakter og vidner om livser-
faring og -glæde.

Bindeled kan bla. købes hos Saxo, er 
udgivet på forlaget Giv Dig Tid, og 
har 94 sider. Prisen er 80 kr. 

Som en bonus bringer vi her et digt, 
som ikke er med i digtsamlingen.

Gellerup 
Jeg valser i mit virvar af tanker 
Og pludselig hører jeg gennemtrængende sirener 
Lyden går gennem marv og ben 
Jeg skælver, mit hjerte banker 
Ildebrand og gaderne tilgroede med sten 
Jeg skammer mig over disse scener 
Min idyl er besudlet, jeg bader i tårer 
Mine drenge skal smides ud, det er det I mener 
Jeg, Gellerup, har knuder i mine årer 

I mine ubevogtede stunder sættes der brand 
Fra disse hændelser tager jeg afstand 
Mit liv er nu i et hæsligt lune 
Der bliver lavet en ad hoc plan 
Og slået hårdt fra Århus kommune 
Men volden stiger jo markant 
Og frygten hjemsøger mig konstant 
Mine problemer ruller som en lavine 
Jeg vil have dem til at forsvinde 

Jeg vil krydre kulturen med min eksotiske kulør 
At integrere mig er det jeg burde gøre 
Givetvis har jeg fred og ro som tilbehør 
Og med hjertet optræder jeg i Danmarks favør
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sodaVanddIskotek I cIrkusbyGnInGen I Gellerup for 4.5.6. klasser

dIskotek for de sMå

Blok Party, som startede med ”Vågn 
op Gellerupkoncerten” i GLOBUS1 
i 2006 og som blev fulgt op med det 
store Blok Party på plænen midt i Gel-
lerupparken i sommeren 2007 og se-
nest med 

Blok Party Light i Nordgårdhallen, 
har fået en ny aflægger ”Blok Party 
Mini Light” - et sodavandsdiskotek 
for de yngste.
Premieren på diskoteket Mini Light 
bliver fredag den 20. februar kl. 19.00 
i Cirkus Tværs. 
”Siden starten med ”Vågn op Gel-
lerup” er der dog blevet lavet om på 
konceptet, da vi er gået fra at lave ak-
tiviteter for børn og unge til at lave 
aktiviteterne sammen med børn og 
unge,” fortæller Joop Poelmann, di-
rektør i Cirkus Tværs.
”Igennem mange år er aktiviteterne 
kommet fra en gruppe frivillige og 
professionelle ildsjæle, som har ord-
net det hele for de unge. Fremtidens 
Blok Partyer skal ud over gode ople-
velser også være en slags trænings-
bane for børnene og de unge, hvor de 

bliver opøvet i færdighederne i at or-
ganisere, planlægge arbejdsgange, og 
oplever værdien af at gøre noget for 
andre”.
”Ved det seneste arrangement i Nord-
gårdhallen har vi også set, at det det 

giver selvtillid og 
en følelse af, at man 
kan bruges til no-
get, da de - som de 
andre ikke må lege 
med - har haft meldt 
sig til at løse prak-
tiske opgaver. De 
har gennemført på 
punkt og prikke, og 
deres sidste spørgs-
mål på vej hjem om 
aftenen var: hvornår 
gør vi det igen?,” si-
ger Joop Poelmann 
”Mini Light” – di-
skoteket er for alle 
dem, der er for unge 
til at komme ind til 
de store Blok Par-
tyer. Der vil være 

forskellige aktiviteter i løbet af afte-
nen, som passer til aldersklassen, og 
arrangementet er selvfølgelig alko-
holfrit. Og der vil være tilstrækkelig 
med ansvarlige voksne ved arrange-
mentet, til at forældre trygt kan sende 
deres unge poder til fest,” fastslår 
cirkusdirektøren og tilføjer, at som 
ekstra overraskelse har den populære 
lokale Rap gruppen Chad * D + Sup-
port lovet at komme forbi og give et 
par numre i løbet af aftenen.

blok party light
Den næste ”Blok Party Light” er alle-
rede i fuld gang med at blive planlagt 
–det kommer til at foregå lørdag den 
18. april 2009 i Nordgårdhallen i Gel-
lerupparken.
Læs mere på www.blokparty.dk eller 
www.globalcolor.dk
Har du lyst til at være frivillige i for-
bindelse med Blok Party – Light eller 
Mini Light? Så kontakt Helle Hansen 
tlf. 40 71 86 75 / Joop Poelman 29 27 
22 90 

af Sebastian Adorján Dyhr

Den lokale popuære rap-gruppe Chad * D + Support var hovednavnet på Blok Party 
Light plakaten. De har lovet også at kigge forbi ved Mini Light-diskoteket

Artisterne fra Cirkus Tvær optrådte ved Blok Party Light 
i december i Nordgårdhallen med et fantastisk ildshow 

som afslutning på koncerten
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af Ulrik Ricco Hansen. 
Illustrationer fra hjemmesiden

ny HJeMMesIde for brabrandbolIG.dk

ansIGtsløftnInG tIl brabrand 
bolIGforenInG på nettet

I anledning af Brabrand Boligfor-
enings 60-års jubilæum har vi alle 
sammen fået en ny foreningshjemme-
side. I et friskere layout, større format 
og med nyere teknik kan du nu op-
leve Brabrand Boligforening på skær-
men – herlig krydret af flotte fotos fra 
fotografen Morten Søby.
Langt det meste af den gamle hjem-
meside er flyttet over på den nye, der 
åbnede den 12. januar. Siden er stadig 
under opbygning, og der er stadig en 
del planer for forskellige udvidelser.

nye muligheder for 
afdelingerne
Marianne Stenberg, der er journalist 
og ansat i Brabrand Boligforenings 
administration, har stået for meget 
af indholdet på den nye hjemmeside. 
Hun vil gerne fremhæve, at der nu er 
plads og gode muligheder for, at hver 
enkelt afdeling kan få sit eget hjørne 
på det nye website:

”Under afdelingerne er der mulighed 
for, at afdelingerne hver især kan få 
deres egen lille hjemmeside og selv 

redigere. Kig ind på en af afdelinger-
ne, hvor I vil se, at der er en knap, der 
linker videre til et område, der kan 
udbygges med nye sider, nyheder 
med mere. 
Hvis en afdeling er interesseret i at få 
mere at vide om muligheden for egen 
hjemmeside på www.brabrandbolig.
dk, er I meget velkomne til at kon-
takte mig,” lyder opfordringen fra 
Marianne.

Mere på vej
Blandt planerne om udvidelse af 
hjemmesiden er et bookingsystem 
til online booking af selskabslokaler, 
weblogs til f.eks. medlemmer af for-
eningsbestyrelsen, extranet (eller in-
tranet) for f.eks. beboervalgte og flere 
under-sites for f.eks. Meyerne og Vej-
ledningscenteret.
Selvfølgelig er der også en hel masse 
sider og mere materiale i form af f.eks. 
Word- og pdf-dokumenter på vej ind 
på den nye hjemmeside.
Alle, der har idéer, forslag og kor-
rektur til de nye sider opfordres til at 
kontakte boligforeningen.
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Har du en længere mening, vil vi selv-
følgelig gerne bringe den som læser-
brev her i Skræppebladet. 
Hjemmesideprojektet er planlagt til at 
koste en kvart million kroner, bestilt 
af foreningsbestyrelsen og er en del af 
boligforeningens markering af 60-års-
jubilæet. Prisen svarer til cirka 50,- kr. 
pr. lejlighed.
 
kantet overgang
Da boligforeningen har skiftet system 
til håndtering af hjemmesiden, er der 
kommet nye adresser til undersider-
ne. Det varer derfor et stykke tid, før 
du kan bruge Google til at finde un-
dersiderne.
I skrivende stund resulterer de fleste 
links fra Google i en blå fejlside med 
den lidt mystiske tekst: ”dynami-
cweb. The page cannot be found. The 
page you are looking for might have 
been removed, had its name changed, 
or is temporarily unavailable.”
Den nye hjemmeside har ikke en sø-
gefunktion, så du er selv nødt til at 
gå på opdagelse i siderne eller huske, 

hvordan du klikkede dig frem til no-
get sidst, du var på besøg.
Forhåbentlig er den en del af de plan-
lagte udvidelser, at der bliver tilføjet 
en søgefunktion og en lidt mere si-
gende fejlmeddelelsesside.

skolerummet
Gemt rundt omkring kan man op-
dage forskellige nye elementer. F.eks. 
under ”materialer/ Skolerummet/ 
BB’s historie/ Historie-fakta” fin-
des et nyskrevet dokument med tit-
len ”Født af en social tanke”. Her 
fås hele boligforeningens historie 
kort fortalt. Bl.a. ses følgende afsnit: 

Beboeraktiviteter blomstrer. I 1970 
kunne Politiken konstatere, at „Mælk 
smager godt, men øl lugter bedre. Øl 
er sagen, hvis beboere skal rystes sam-
men. I andre boligforeninger spiller 
de bordtennis, men i Brabrand Bolig-
forening brygger de øl.“ Håndbryg-
gerlauget var en succes fra start, og 
beboerne tog del i deres boligområde. 
Den store beboeraktivitet, som karak-
teriserer Brabrand boligforening, tog 

her sin start. Fritidsforeningen blev 
dannet, og boligforeningen fik sit før-
ste beboerblad Skræppebladet.

Menupunktet ”Skolerummet” er også 
en nyskabelse, hvor det ser ud til, at 
der er planlagt at lægge en stor del 
materiale frem for f.eks. skoleelever, 
der skriver opgaver om eksempelvis 
Gellerup, almene boliger og Brabrand 
Boligforening.

online
Se den nye hjemmeside på ente
www.bbbo.dk,
www.brabrandbolig.dk eller
www.brabrand-boligforening.dk

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.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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Tekst og billede af Pia Emilie Bach Jakobsen, projektkoordinator, Barbarnd Boligforening

- på besøG Hos MaryaM

to år Med beboerrådGIVnInG på toVesHøJ

Beboerrådgivningen på Toveshøj er 
synonym med Maryam Fereidanian, 
som nu har fungeret som rådgiver i 
to år. Ligesom vi andre ved nytåret 
finder anledning til at standse op og 
stilfærdigt tænke over tiden, der gik, 
har Maryam gjort sig nogle tanker om 
den opgave, hun varetager – og hvad 
den har betydet for både hende og 
brugerne i de to år, der er gået. 

“Det første år gik det lidt langsomt 
med at komme i gang”, fortæller 
Maryam.”Beboerne skulle først fin-
de ud af, at jeg var her, og de første 
to-tre måneder gik næsten udeluk-
kende med at udbrede kendskabet til 
rådgivningen. Det kom lidt efter lidt 
– mest via mund-til-mund metoden. 
Det er sådan, det virker bedst herude. 
Maryam plejer at spørge brugerne, 
hvor de har hørt om rådgivningen. 
”Langt de fleste har fået det anbefalet 
af familie eller venner – og så er det 
igen røget videre til andre bekendte. 
Det er meget vigtigt, at jeg på den 
måde har en vis synlighed, så rådgiv-

ningen kan bruges af alle, som måtte 
have brug det”.

De to forløbne år har været spænden-
de for Maryam. ”De mennesker, jeg 
møder hér, har altid været søde over 
for mig som person. Når jeg giver af 
mig selv og deler ud af min viden, får 
jeg så meget igen. Den glæde, bru-
gerne viser mig, er det bedste af det 

hele. De ved, at jeg har tavshedspligt 
– og da jeg ikke har nogen myndig-
hedsrolle, ingen indflydelse på deres 
job, offentlige ydelser eller andet, har 
jeg heller aldrig i selv store konflikter 
følt nogen vrede eller frustration ret-
tet mod min person.”

Tillid og tryghed er nøgleord, og det 
er ikke kun brugerne, der får noget ud 
af rådgivningen på den front. Også 
Maryam selv nyder godt af den men-
neskelige kontakt på kontoret. ”Det 
allervigtigste er, at brugerne kan føle 
sig trygge her på mit kontor. Det fø-
ler jeg virkelig, at de gør. For at skabe 
den slags tryghed er tillid altafgøren-

de. Brugerne skal føle, at de frit kan 
fortælle om hemmeligheder og følel-
ser, som de måske ikke kan tale med 
familien om.”

Maryam rådgiver i et hav af forskelli-
ge typer problemstillinger. ”Jeg hjæl-
per både med det praktiske og det 
følelsesmæssige, når en person står i 
en svær situation eller med en stor be-
slutning. Mit kendskab til lovgivnin-
gen er en stor lettelse for mange. Det 
kan fx være det konkrete papirarbejde 
i forbindelse med en skilsmisse – men 
også hjælp til at klare følgerne ved at 
blive skilt. Hvad skal der for eksem-
pel ske med børnene?”

Ved parforholdsproblemer er det 
oftest kvinderne, der har brug for 
støtte. ”Mange kvinder, som kommer 
ud af dårlige parforhold, har brug 
for at genfinde deres selvtillid for at 
kunne komme videre i livet”, fortæl-
ler Maryam. ”Det er vigtigt for hele 
familien, at kvinderne har det godt. 
Hvis de har det godt og har overskud, 
kan de hjælpe deres børn ud af deres 
problemer og være med til at forhin-
dre uacceptabel adfærd. Det hjælper 
hele området”.

Ind imellem mægler Maryam også 
ved nabokonflikter. Det er i sådanne 
situationer, at bølgerne kan gå lidt 
højt. ”Når nogen kommer og har pro-
blemer med en bestemt nabo, prøver 
jeg at aftale et møde med begge parter 
for at undersøge, hvilke behov der er. 
Hvis de så er villige til at samarbejde, 
gør vi dét. Nogle gange kan samta-
lerne godt blive aggressive. Hvis vi 
ikke kan flytte på noget ved dialog, 
må sagen naturligvis videre til bolig-
foreningen som en klage.”

Mange, som søger hjælp hos Maryam, 
føler sig frustrerede over, at systemet 
ikke lytter til dem. De har ofte været 
igennem mange forskellige instanser 
med deres sag; men har ikke kunnet 
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slå igennem. ”Jeg kan hjælpe med at 
iværksætte en formel klagesag. Det 
kan være svært, hvis man ikke kender 
til forvaltningssystemet og lovgivnin-
gen. For eksempel hjælper jeg med ar-
gumenterne og forklarer, at man skal 
underbygge sin klage. At den, man 
klager til, skal vide hvorfor, man er 
utilfreds.”

I Gellerup-Toveshøj området er der 
mange familier, som ikke har råd til 
at tage på sommerferie. Derfor er der 
i beboerrådgivningen også mulighed 
for at få hjælp til at søge fondsmidler 
til inddækning af ferieudgifter. ”Det 
er så vigtigt, at familierne kommer ud 
engang imellem og nyder noget andet 
af Danmark, end her hvor de bor”, 
synes Maryam. ”De skal også ud og 
være sammen med andre danskere, 
når de tager på sommerhus- og cam-
pingferier i Danmarks smukke natur. 
Det er jo en stor del af den danske kul-
tur, og det skal de også være en del af”. 
Bare sidste år lykkedes det Maryam at 
hente ca. 140.000 kr. hjem til formålet, 
og det hjalp 25 familier fra området til 
at komme på dansk sommerferie. 

en brugers betragtninger
Én af de faste brugere af beboerråd-
givningen på Toveshøj er Suzan. Hun 
er kommet hos Maryam siden april 
2008 og er ikke i tvivl, om det nytter. 
”Det er fantastisk at have Maryam 

at henvende sig til”, fortæller Suzan. 
”Der er mange herude med en masse 
spørgsmål – men de fleste ved ikke, 
hvem de skal stille dem til. Her får 
man en god start. For eksempel er det 
en kæmpe fordel, at Maryam er so-
cialrådgiver og også ved en masse om 
økonomi. Det er der virkelig mange, 
der er glade for. Sommerferiehjælpen 
er især noget, der skaber begejstring, 
og man får oplysninger om andre ak-
tiviteter i området, som kan være rele-
vante for én. Den form for oplysning 
er vist ikke Maryams job, men hun 
gør det alligevel”, tilføjer Suzan.

Suzan synes ikke hun har prøvet at gå 
forgæves til rådgivningsmøde. ”Både 
jeg og min familie har fået den hjælp, 
vi har haft brug for, når vi har spurgt. 
Ikke kun med praktiske og økonomi-
ske ting men også personlige og socia-
le problemer. Maryam er en virkelig 
god lytter – det er noget, der betyder 
meget. Hun fortæller også og deler ud 
af egne erfaringer – og så er hun flek-
sibel. Man kan altid lige fange hende! 
Selvom hun har travlt, føler man sig 
aldrig i vejen. Der bliver virkelig taget 
hensyn til den enkelte.”

Det er bestemt ikke ligegyldigt, at råd-
givningen ligger på netop Toveshøj, 
mener Suzan. ”Det er virkelig dejligt, 
at det er så tæt på”, siger hun. ”Trans-
portudgifter kan faktisk være et stort 

problem for mange beboere herude, 
så det er skønt at kunne gå derhen. 

Suzan kender en del i området som 
er økonomisk pressede – og især om-
kring den netop overståede juletid er 
dét noget, der skaber tristhed i fami-
lierne. Også hér har man i rådgivnin-
gen kunnet få hjælp til at søge om del 
i forskellige julehjælps-pakker.

”Jeg håber virkelig, at rådgivningen 
bliver, og det ved jeg, at mange an-
dre også gør. Maryams forståelse og 
respekt for andre mennesker er fanta-
stisk. Hun kigger ikke på uret hvert 5. 
minut men tager sig god tid. Selvom 
hun oftest er fuldt booket, betyder det 
ikke, at hun ikke har tid til én. Alle 
kan henvende sig, og hun gør brug 
af sin egen baggrund og bagage, når 
hun forsøger at hjælpe. Der er styr på 
tingene hos Maryam – og jeg håber 
sådan, hun bliver”, gentager Suzan 
med et stort smil.

Beboerrådgivningen holder til på 1. 
sal i beboerhuset Laden, og har åben 
hver tirsdag og torsdag mellem 10 og 
12.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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let at se skud fra det underJordIske pattedyr MuldVarpen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

dele af HolMstrup Mark 
ryddet for træer oG buske

Der er sket store fysiske forandringer 
i naturen på Holmstrup Mark. I efter-
året blev der anlagt brede, grusfunde-
rede stier med knust asfalt. I decem-
ber kom turen til arealerne mellem 
stierne og ud til vand- og skovområ-
der. Hundredvis af buske og småtræer 
blev af store maskiner fræset væk, så 
området nu står bart; præget af splin-
trede træstubbe og dybe dækaftryk.
Rydningen giver mere lys og luft til 
området, og de store maskiners mos-
len i området har nok bragt nye frø 
frem i jordoverfladet, så floraen i 2009 
sandsynligvis vil blive en del anderle-
des end tidligere. I efteråret blev der 
pludselig en stor opblomstring af gule 
blomster langs de nyanlagte stier. Det 
var frø af korsblomstrede planter som 
agersennep og vinterkarse der var 
kommet op til en ”nygravet” over-
flade.
 
Masser af nytårsskud
Rydningen sætter fokus på et af områ-
dets pattedyr, som det er let at se spor 

fra. Muldvarpenes skud af frisk jord 
kan nu ses næsten over alt. Tidligere 
var det sværere at opdage muldvarpe-
skud, enten fordi de var skjult mellem 
græs og urter, eller fordi jorden var 
tilstrækkelig blød til at muldvarpene 
kunne grave gange ved at skubbe jor-
den til side, og ikke behøvede at lave 
skud. Efter de tunge maskiners trum-
len, er jorden blev mast sammen, så 
der nok kun kan graves gange ved at 
skubbe tunnel-jord op til overfladen.

dyret fra underverdenen
Næsten alle kender til muldvarpen, 
men de færreste har set et levende 
eksemplar. Det lille, sorte dyr lever 
under jorden og har gennem tiderne 
været med i både eventyr, myter og 
folketro:
Hvis der kom et muldvarpeskud 
inde i ens hus var det tegn på død 
eller flytning, og hvis man ville se 
spøgelser ved højlys dag, skulle 
man smøre muldvarpeblod over 
øjnene. Den som spiste et pum-

pende hjerte fra en muldvarp, ville 
blive helbredt og få evner til at spå.  
 
blød pels
I dag bruges muldvarpen hverken til 
medicin eller har anden kommerciel 
anvendelse, men frem til 1950’erne 
blev skinnet stadig brugt til pelse, 
fordi det er så dejligt blødt. Der skal 
dog bruges 2-300 muldvarper til en 
pelsfrakke. 
Muldvarpens pels består af hår der 
står vinkelret på kroppen. Hos næ-
sten alle andre dyr peger hårene bag-
ud, men muldvarpen har brug for at 
kunne bevæge sig både forlæns og 
baglæns i sine gange, der ofte ikke er 
større end muldvarpen selv, f.eks. fire 
cm i diameter.
Muldvarpen skifter pels to gange om 
året og farven er mørkegrå til blåsort. 
Der findes også lysere varianter.
 
følesansen
Muldvarpen lever størstedelen af ti-
den under jorden, og forlemmerne  
er effektive graveredskaber. Den har 
meget små øjne og øre, så den kan 
næsten ikke se og hører heller ikke 
særlig godt. Til gengæld har den en 
meget veludviklet føle- og lugtesans.  
Den kan mærke vibrationer fra bytte-
dyr langt væk, og den kan fornemme 
ændringer i lufttrykket foran sig, når 
den bevæger sig gennem gangene, og 
der pludselig er kommet en ændring, 
f.eks. fordi gangen er styrtet sammen.

orienteringssansen
Muldvarpen er også rigtig god til at 
orientere sig. Den har nærmest et 3-
dimensionelt billede inde i hovedet 
over alle gangene, så den pile af sted, 
hvis den får brug for at flygte. Nor-
malt bevæger den sig i et tempo, hvor 
føle- og lugtesansen bruges til at na-
vigere med.
Hvis mennesker sætter en fælde ned i 
gangen, og muldvarpen opdager den, 
kan den lave en ny gang uden om fæl-

Muldvarpens forlemmer er imponerende graveredskaber (Holmstrup Mark juni 2007)
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den og meget præcis ramme gangen 
på den anden side af fælden, som den 
så fylder op med jord.

lugtesansen
Lugtesansen er så god at den f.eks. kan 
lugte gennem flere centimeter jord, at 
en død mus ligger på jordoverfladen. 
Og så kan den hurtigt hive den ned i 
gangen og lukke hullet efter sig.
Muldvarpen lever især af regnorm 
og insektlarver. Men kosten kan også 
bestå af f.eks. snegle, tusindben og 
myrer, men den gnaver ikke i planter 
ligesom f.eks. mosegrisen.
 
forrådskammer
Er der mange regnorm på et tids-
punkt, bliver de samlet sammen i et 
slags forrådskammer nær det sted, 
muldvarpen plejer at sove. For at 

regnormene ikke skal stikke af bider 
muldvarpen lige den yderste del af 
hovedet (forenden) på regnormen. 
Så kan ormen ikke grave sig ned og 

forsvinde. Hvis muldvarpen ikke når 
at spise alle regnormene, eller glem-
mer dem, så overlever ormene: Efter 
et stykke tid vokser der en ny forende 
frem.

kyskhed
Muldvarpen lever alene det meste af 
tiden, og så er der jo ingen grund til at 
slæbe rundt på veludrustede kønsor-
ganger. Efter parring skrumper han-
nens testikler ind til næsten ingen-
ting. I maj-juni efter hunnen har født 
typisk fire unger, går æggestokkene 
i dvale og skeden skrumper ind og 
vokser sammen. Er man lidt morsom 
kan man betegne det som effektivt 
kyskhedsbælte.
Både hanner og hunner udleder urin 
gennem et lille rør, der hos hannen er 
penis og hos hunnen klitoris med kanal 
til urinblæren. Det kan derfor være ret 
svært at se forskel på en han og en hun. 
 
parring
I løbet af februar begynder hannens 
testikler at vokse og bliver til 8-10 
gange større. I april er der højsæson 

for parring, og det er altid hannen, der 
opsøger en hun. Hvis han får færden 
af en hun graver han straks den kor-
teste vej hen til hende, og du kan på 
overfladen set en snorlige eller buet 
række af muldvarpeskud.

Hvor mange?
Selvom der bor mange muldvarper i 
et område, deler de ikke gange. Gan-
gene kan dog godt ligge lidt som spa-
ghetti og overlappe hinanden, hvis 
man kun ser det f.eks. ovenfra. 
Der er ingen direkte sammenhæng 
mellem antallet af muldvarpeskud 
og antallet af dyr. Antallet af skud 
afhænger meget af jordbundens sam-
mensætning og sammenpresning 
samt f.eks. vejret.

Vil du vide mere, så læs f.eks. ”Muld-
varpen” af Jens Lodal. Hæftet fra 2006 
kan købes på Naturhistorisk Muse-
um.

Friske muldvarpeskud (januar 2009)

af Afdelingsbestyrelsen, afdeling 4

tIdlIGere forMand InGrId Jensen er flyttet fra Gellerupparken tIl MIdtbyen

en GæV kVInde Har saGt farVel

Gellerupparken er blevet en stor 
ildsjæl mindre. Det skete, da Ingrid 
Jensen i december flyttede til en min-
dre og mere passende lejlighed i midt-
byen. Endnu et argument for, at Gel-
lerupparken er nødt til at få et mere 
varieret udbud af lejlighedsstørrelse, 
hvis vi skal holde på vores gode be-
boere.
Ingrid har været aktiv i afdelingsbe-
styrelsen i mere end 10 år – en stor del 
af dem som formand for afdelingen. 
Og i flere år var hun næsten ene kvin-
de blandt alle mændene, som hun 
dog styrede med en kærlig moderlig 
hånd. 
Ingrid har involveret sig i meget. 
Hun har siddet i fritidsforeningen, 
socialudvalget, været afdelingens re-

præsentant i Livsværkstederne, Kon-
taktstedet og alle mulige andre råd og 
udvalg. Og når der har skullet sælges 
billetter til børnefesterne og udflug-
terne, har Ingrid altid taget sin tørn, 
selv om hendes egne tre piger for 
længst for mange år siden var fløjet 
fra reden og havde bosat sig rundt på 
jorden, hvilket har betydet, at Ingrid 
også har rejst meget for at skulle be-
søge børn og børnebørn.
Nu nævner man ikke en dames alder, 
men det er et par år siden, at vi alle 
deltog i Ingrids festlige 70års-fød-
selsdag, men alderen trykker bestemt 
ikke Ingrid. Hun er et rigtigt livstykke, 
som lever op til myten om, at rødhå-
rede har et livligt temperament. Den 
energi og livlighed må vi nu desværre 

leve uden i Gellerupparken – i hvert 
fald indtil vi forhåbentlig en gang om 
ikke så mange år får bygget ældrebo-
liger. For Ingrid fortæller, at hun er 
rejst fra området med et stik i hjertet 
– og hun har også tænkt sig fortsat at 
husere nede på Gellerup Lokalcenter, 
så vi af og til måske stadig kan hilse 
på hende i City Vest.
Kære Ingrid. Tusinde tak for din store 
indsats gennem alle årerne – du vil 
blive savnet. Og vi glæder os til, at 
du måske engang igen finder ud til os 
– indtil da må du have det så pænt i 
storbyen.
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tekst af Hans Esmann Eriksen
arkivfoto af Sebastian Adorján Dyhr

– en tradItIon der fastHoldes

HaandbryGGerlauGet af 1970

Skræppeblades udsendte mødte en 
kold decemberaften sammen med den 
trofaste fotograf op i en af Brabrand 
Boligforenings ældste foreninger, Ha-
andbryggerlauget af 1970. Historien 
om foreningen blev fortalt af laugets 
oldermand Niels Overgaard og Cere-
monimester Preben Hulthin Rasmu-
sen. Fortællingen foregik i Laugets 
produktionslokale og Laugslokale, 
der er indrettet i den gamle hestestald 
ved Laden.

en fortid vender tilbage
Før Industriens tidsalder bryggede 
enhver gårdmandskone med respekt 
for sig selv sin egen øl. Det var ikke 
enkelt at styre gæring og lagring af 
øl, så øllet kunne være af meget for-
skellig kvalitet. Industrialiseringen 
medførte, at man kunne lave øl af høj 
og ensartet kvalitet, således at først 
hjemmebrygningen og siden hen de 
små lokalbryggerier forsvandt. I de 
seneste årtier har nye materialer og 

enklere rengøringsmetoder gjort det 
muligt for almindelige mennesker 
at lave en øl med en god kvalitet og 
tilpasset den enkeltes smagsløg. Ha-
andbryggerlauget har siden 1970 ud-
dannet mange nye håndbryggere, 
heraf er enkelte blevet brygmestre på 
mikrobryggerier eller endda større 
bryggerier. 

et fællesskab, der gør det let 
at komme i gang
Øl brygning er et håndværk, der kræ-
ver en del erfaring, som man ikke lige 
kan læse sig til. Samtidig kræver det 
en del udstyr, materialer og plads, 
som den, der bor i en lejlighed, ikke 
har let adgang til. Gennem medlem-
skab af foreningen kan den enkelte 
møde andre, der med glæde deler ud 
af sine erfaringer, samtidig med at 
man i fællesskab indkøber de mange 
typer af ingredienser og materialer, 
der er grundlaget for at brygge god 
og spændende øl. Man kan starte med 

at følge med på de ugentlige brygge-
aftner, men når der er tilstrækkeligt 
mange nye, opstartes et egentligt 
bryggekursus.

der brygges og smages 
i fællesskab
Som aktivt medlem forventes det, at 
den enkelte selv brygger minimum 
2 gange om året. Man skal ikke selv 
drikke al den øl, man brygger. Det 
er en vigtig del af medlemskabet, at 
der smages på de bryg, andre laver, 
således, at den enkelte kan opleve 
de utallige typer og nuancer, der kan 
være i øl. Det foregår i det hyggelige 
laugslokale, der er indrettet på loftet 
i bryggeriet. Lokalet anvendes til lau-
gsmøder, men det kan også lejes af 
medlemmerne til en lille familiefest 
eller af en gruppe af beboere fra en 
boligafdeling. 

kan haandbryggerlauget 
anvendes bedre af beboerne i 
brabrand boligforening?
Haandbryggerlauget var fra starten 
præget af de mange beboere i Gel-
lerupparken og Toveshøj og er åben 
for andre medlemmer af foreningen. 
Herudover er der en del af de ca. 60 
medlemmer, der tidligere har boet i 
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boligforeningen. Beboersammensæt-
ningen i området er ændret væsent-
ligt siden starten i 70’erne, og mange 
af de nye kommer fra kulturer, hvor 
der ikke er tradition for at brygge og 
drikke øl. Haandbryggerlauget er 
derfor interesseret i at få medlemmer 
fra eller have samarbejde med bebo-
ere fra andre afdelinger.
Det kunne ske ved, at 2-3 beboere fra 
en afdeling melder sig ind for derefter 
at anvende den bryggede øl som ele-
ment i en afdelingsaktivitet, en som-
merfest eller lignende. 
Det kan også ske ved, at en afdeling 
laver en lille udflugt til foreningen, 
hører et foredrag om øl- brygning og 
smager på produkterne i Lagugsloka-
let. Man kan også få besøg til et arran-
gement i afdeling.

Er du interesseret i at blive medlem af Haandbryggerlauget, 
er du velkommen til at kigge ind på en laugsaften og få en 

uforpligtende 
snak om mulighederne for selv, at brygge dit eget gode øl.

Haandbryggerlauget holder laugs aftner 
på tirsdage i lige uger og tors dage i ulige uger kl.19.00

Se også foreningens hjemmeside
www.haandbrygger.dk

Haandbryggerlaugets adresse er:
Edwin Rahrsvej 6B (Laden)
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Tekst og foto Mie Rasmussen og Troels Lærke

- HVad Gør Man, når en to Værelses på frederIksbJerG blIVer for lIlle, 
når faMIlIen blIVer større? 

en fortællInG oM fleksIbel udleJnInG 

Som veletablerede bymennesker var 
vi ikke meget for tanken om at forla-
de centrum, men når man kun har en 
lønindkomst og en SU, er der ikke de 
store muligheder for at få mange kva-
dratmeter inden for Århus C. Vi fandt 
derfor et gammelt støvet boligbevis 
til Arbejdernes Andels Boligforening 
frem fra 1994. Men da vi kontaktede 
boligforeningen, så det sort ud med 
bolig i Århus og omegn. Vores chance 
blev fleksibel udlejning.

Gennem fleksibel udlejning får be-
stemte ansøgere fortrin til boliger i 
afdelingerne Hans Brogesparken, 
Søvangen, Skovgårdsparken, Holm-
strup, Thorsbjerg, Gellerupparken og 
Odinsgård for at fremme en positiv 
udvikling og en blandet sammen-
sætning af beboergruppen. For vores 
vedkommende gav det, at vi var bør-
nefamilie og en studerende os adgang 
til fleksibel udlejning.

I juni 2008 tog vi bussen til Skov-
gårdsparken for at se vores kommen-
de hjem. Umiddelbart kunne vi godt 
lide tanken om at flytte ud og blive en 

del af området omkring Gellerup. Vi 
blev draget, men også lidt skræmte af 
alle de historier, som vi havde hørt om 
området. Det er ikke just det bedste 
billede, som medierne tegner af Gel-
lerup, men vi havde fået det anbefalet 
af bekendte, som rent faktisk bor her.

Området var meget mere grønt, end 
vi havde forestillet os, men alligevel 
var det noget af et trist syn, da vi så 
de mange grå og beskidte betonblok-
ke på Karensvej. Vi havde svært ved 
at forestille os, at vi skulle bo her. Vi 
blev inviteret indenfor i lejligheden, 
og på trods af flytterod blev vi posi-
tivt overrasket over lejlighedens char-
me og rummelighed. Her var meget 
af det, vi søgte som børnefamilie, som 
var svært at få inde i byen. For det 
første rum, luft og udsigt. Herudover 
det store køkkenalrum, badekar, al-
tan og legeplads lige uden for døren. 
Lejligheden virkede funktionel og vi 
var vilde med de mørke teaktræs-
døre, marmorvindueskarme, teras-
so- og parketgulve ñ meget klassisk 
og trendy. Lejligheden havde en helt 
anden varme end byggeriet set ude-

fra. Beslutningen var let, vi sagde ja. 
Vi kunne jo altid flytte tilbage til byen 
efter et års tid, når vi havde opsparet 
anciennitet som aktive beboere.

I dag er vi veletableret og føler os som 
integrerede beboere i området. Lejlig-
heden dækker vores behov rigtig fint 
og er en god ramme for vores familie-
liv. Det betyder meget for os, at hus-
lejen er lav ñ flytningen har givet os 
tyve ekstra kvadratmetre, og vi beta-
ler et par tusind mindre om måneden. 
Vi nyder hver dag den rene luft, at 
kunne følge med i de fire årstider og 
vores himmelkig til stjernerne hver af-
ten fra vores seng. Legepladsen er en 
magnet for småbørn, og vores lille søn 
er vild med rutschebanen. Vi synes, at 
området giver ham bedre opvækst-
betingelser end de trange kår inde i 
byen. Derudover har vi været heldige 
at få plads i en super vuggestue med 
en dejlig blanding af  forskellige børn. 

Stue

Køkken
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HJælp os Med at HJælpe Jer Med IndstIk

af Hans Esmann Eriksen

HVor er forenInGerne 
I brabrand bolIGforenInGs oMråder?

Danmark er foreningernes land, og 
inden for Brabrand Boligforenings 
områder lever og virker et utal af for-
eninger og klubber, der hver for sig 
medvirker til at skabe aktivitet og liv i 
boligområdet.
Det er det liv og de aktiviteter, der kan 
være med til at udvikle afdelingerne 
til en attraktiv bebyggelse. Det sker, 
fordi det er gennem kontakter til og 
aktiviteter med andre fra boligområ-
det, den enkelte opbygger en tilknyt-
ning til området og begynder at føle 
sig tryg og ”hjemme”.

Skræppebladet har tidligere udgivet et 
indstik med adresser og telefonnumre 
på de foreninger og klubber, der er i 
området. Den har længe trængt til en 
opdatering. 
Derfor har vi brug for hjælp fra de 
klubber og foreninger i området, der 
ønsker at være synlige over for poten-
tielle nye medlemmer i området.
Det sker lettest for jer, ved at I send-
er en e-mail til Vibeke Dam Hansen, 

der er sekretær for afdelingsbesty-
relsen i afdeling 4. Vibeke ophold-
er sig i Yggdrasil på telefon 86 25 
10 17, og jeres e-mail kan I sende til  
viha@bbbo.dk. Det er vigtigt, at alle 
klubber og foreninger herigennem 
sikrer, at alle data om deres foreninger 
er rigtigt opdaterede.

De oplysninger 
vi er interesserede i er:
Foreningens navn, Adresse, formand/
kontaktpersons navn, formand/kon-
taktpersons telefonnummer, e-mail-
adresse og hjemmesideadresse.

Deadline for indsendelse af forenings-
oplysninger søndag d. 1. marts

Vi håber på foreningernes og klub-
bernes aktive medvirken til, at listen 
bliver så komplet og så korrekt som 
muligt.

Flytningen til området, mødet med 
andre kulturer og nye mennesker har 
været en god del af det at blive familie 
og opbygge vores værdier. Vi nyder at 
kunne tage i Gellerupbadet og tager 
jævnligt på Gellerup bibliotek både 
for at låne bøger, men også for at lege. 
Det er fantastisk at være omgivet af 
mange natursmukke områder som 
Hasle bakker, Sølyst Naturcenter, Bra-
brandstien og Engsøen. Vi glæder os 
til foråret og sommeren, hvor alt igen 
bliver grønt, og beboerne igen kom-
mer ud af deres skjul.

Vi er glade for at bo i Skovgårdspar-
ken, og vi gør meget ud af at fortælle 
om vores gode historie til bekendte, 

venner og familier. Vi håber, at vi kan 
være med til at tegne et bedre billede 
af Århus V. Som tiden går, bliver det 
mindre sandsynligt at vende tilbage 
til byen, da vi oplever, at der vil være 
meget at give afkald på. Vi ønsker, at 
vores glæde og stolthed kan smitte, så 
vi kan gå en god fremtid og en kon-
struktivt udvikling i møde, således 
at de almene boliger i Århus V bliver 
mere attraktive og tiltrækker en bre-
dere beboergruppe.

Soveværelse
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JubIlæuMs-quIz (4:5)
Gæt Med skræppebladet I JubIlæuMsårGanGene 

af Ulrik Ricco Hansen. Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene

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
Foreningsbestyrelsen vedtager et nyt 
system til brug i administrationen. 
Hvilket?
A: Elektronisk tidsur så medarbejdere 
skal stemple ind og ud med hulkort
B: Edb-system til huslejeindbetalinger 
og boligsikring
C: Fjernaflæsning af vand- og varme-
forbrug

2: 1973
Skræppebladet laver en prisundersø-
gelse og sammenligner varer fra syv 
butikker i Brabrand-området. Bl.a. 
koster en liter sødmælk 1,90-2,13 kr. 
og et kilo sukker 2,55-2,70 kr. Hvad 
koster en pilsner?
A: 0,59 - 0,67 kr.
B: 1,70 - 1,92 kr.
C: 2,98 - 4,10 kr.

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

3: 1988
Gellerup Brabrand Fredsgruppe og 
Gelle-Guf arrangerer lysbilledfore-
drag 5. maj. Hvad er aftenens tema?
A: Anti-kold-krig med bl.a. billeder 
fra Leningrad
B: Berlinmurens fald og østeuropæisk 
arbejderkunst
C: Atomvåben i Østtyskland

4: 1988
Sikkerhedsudvalget beretter om en 
undersøgelse af beboernes affald fra 
613 lejligheder i løbet af knap halv-
anden måned. Medierne er fyldt med 
aids-kampagner, så der er fokus på 
bl.a. injektionssprøjter. Hvor mange 
kanyler var der i affaldet?
A: 4
B: 89
C: 176

5: 1988
I 1988 er der ikke oliekrise, men der er 
igen fokus på resurser. Heldigvis bli-
ver ejendomsvurderingen sat ned så 
beboerne får 750.000 kr. tilbage. Men 
hvor mange penge betaler beboerne i 
alt for koldt vand? (hele boligforenin-
gen)
A: Cirka 300.000 kroner
B: Cirka 1 million kroner
C: Cirka 3 millioner kroner
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1998
50-års-jubilæum i en tid med compu-
tere og internet. Der er mange afde-
linger og der bygges stadig nyt. Der 
er samtidig en masse renoveringsar-
bejder.

6: 1998
Skræppebladet bringer et interview 
med bl.a. et medlem af foreningsbe-
styrelsen, som er nyvalgt til folke-
tinget for Socialdemokratiet i Århus 
Vest. Hvem?
A: Keld Albrechtsen
B: Nicolai Wammen
C: Rene Skau Johansen

7: 1998
Skæppebladet bringer to siders fo-
toreportage fra Gellerup i anledning 
af en særlig dag som fejres 21. juni af 
både beboere og gæster. Hvilken?
A: Dansk/indiansk venskabsmøde 
kaldet powwow med tipier midt i 
Gellerupparken
B: Grønlands nationaldag hvor det 
grønlandske flag hejses for 200 delta-
gere
C: Skulptur-afsløring ved Edwin Rah-
rsvej, hvor bl.a. borgmesteren holder 
tale i regnvejr

2008
60-års-jubilæum i en tid med store 
planer om helhedsplan og havnebyg-
geri. Der er høj beskæftigelse og der-
med lavvande i mange frivillige akti-
viteter

8: 2008
Den 15. juni overrækker borgmester 
Nicolai Wammen Århus Kommunes 
integrationspris til et projekt der hol-
der til i Gellerup. Hvad er det for et 
projekt?
A: Gellerupscenen, der giver børn og 
unge sunde interesser og samtidig er i 
gang med at opsætte Bølle Bob

B: Århus Klatreklub der samler børn 
og unge fra hele oplandet i det tidli-
gere udspringsbassin i Gellerupbadet
C: Unge 4 unge, der arbejder mod at 
børn og unge begår kriminalitet

9: 2008
Kronprinsesse Mary besøger igen År-
hus Vest kort tid efter sidste besøg. 
Denne gang er det kamp mod mob-
beri, der skal æres. Hvordan?
A: Globus1 får udmærkelse for at tage 
hånd om især mindreårige og hjælpe 
med forståelse mellem drenge og pi-
ger
B: Skjoldhøjskolen og børnehaven ved 
siden af Aldi får ros for indsats som er 
baseret på en australsk model
C: Nordgårdskolen og ikke mindst 
skolelederen får opbakning fra kron-
prinsessen, som tager børnenes parti 
i den ellers varme sag om skoleluk-
ning

se løsning på side 25
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åbent Hus oG nordIske Mesterskaber Med offIcIel åbnInG I årHus klatrecenter

danMarks største klatreVæG IndVIet I Gellerup badet

Efter mere end et halvt års byggeri 
og næste tre års forberedelse kunne 
medlemmerne at Århus Klatreklub 
i november begynde at kravle op i 
højderne i deres spændende nye klat-
recenter i Gellerup Badet, som i dag 
rummer Danmarks største klatrevæg.
Og søndag den 30. november holdt 
klatreklubben Åbent Hus for alle nys-
gerrige sjæle i Gellerup-området, som 
havde lyst til at komme og prøve fin-
gerkræfterne og armmusklerne af på 
klatrevæggen, som danner en fanta-
stisk illusion af, at man kravler rundt 
i en hule. 
Allerede midt i december dannede 
det nye klatrecenter rammen om de 
Nordiske Mesterskaber i klatring med 
mere end 40 skandinaviske klatrere 
som deltagere, der smidigt kravlede 

rundt på væggene som små kopier af 
Spiderman.
Og afgående rådmand Flemming 
Knudsen mødte frem holdt den of-
ficielle indvielsestale af klatrecentret. 
Han afstod dog fra selv at prøve hans 
klatreevner af på væggen, men roste i 
stedet for foreningen for deres flotte 
arbejde med at få drømmen til at blive 
til virkelighed. Et arbejde, som en stor 
del af foreningens 350 medlemmer, 
har deltaget aktivt i.

af Sebastian Adorján Dyhr 
foto: privatfoto, klatreklubben

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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prIsMer byder på uanede MulIGHeder

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Spektralanalyse eller spektroskopi er 
astronomens vigtigste hjælpemiddel 
næst efter kikkerten. Spektralanaly-
sen er baseret på den grundlæggende 
opdagelse, at hvidt lys er en blanding 
af alle regnbuens farver. Ved at lade 
en lysstråle brydes gennem et glas-
prisme kan farverne adskilles. De for-
skellige farver brydes forskelligt med 
violet lys i den ene ende af spektret og 
rødt i den anden med alle regnbuens 
farver derimellem. 

Himmellegemers
sammensætning
Optikeren Joseph von Fraunhofer, 
der også er kendt for konstruktion 
af fremragende kikkerter, konstate-
rede omkring 1814, at der i solens 
farvespektrum fandtes utallige mørke 
linier. Fraunhofer kaldes astrofysik-
kens fader, for andre brugte hans re-
sultater til at konkludere, at kemiske 
stoffer har deres eget karakteristiske 
linjespektrum, og linjerne i solens 
spektrum måtte være udtryk for til-

stedeværelsen af bestemte stoffer. Det 
viste sig hurtigt, at forskellige stjer-
ner havde forskellige spektre. Ved 
at koble et prisme til okularet på en 
kikkert og lade lyset fra et himmelle-
geme blive brudt gennem det, kunne 
man lære noget om dets sammen-
sætning. Det viste sig hurtigt, at blot 
man kendte en stjernes farve, kunne 
man også sige noget om dens kemiske 
sammensætning.
Omkring 1860 var spektrene så vidt 
udviklede, at de kunne bruges i prak-
sis. Det forbigås i dag, men en af de 
første, som med succes benyttede 
spektralanalysen, var professoren i 
København, H.L. d’Arrest. Han ana-
lyserede en række tåger, stjernehobe 
og fjerne galakser.

Videre perspektiver
Hurtigt viste det sig, at spektralanaly-
sen kunne bruges til meget mere. Ved 
at iagttage ændringer i stjernes for-
hold til baggrundsstjerne, kunne af-
standen til dem beregnes. Ændringer 
i stjernes og andre himmellegemers 
lysstyrke kunne bruges til at beregne 
den hastighed, hvormed de bevægede 
sig og dermed afstandene i Universet. 
Spektralanalyse bruges også til at se-
parere dobbeltstjerner.

spektralanalyse. HVad er det?

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, st.,
tlf. 86241620.
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otto oG sMIleys for ”ren opGanG”
Gellerups oG toVesHøJs pæneste opGanGe er kåret - JettesVeJ 17 oG JanesVeJ 41

Theo Van Driessche, projektinspektør for Meyerne

I slutningen af oktober sidste år blev 
Ren opgang-kampagnen Trin for 
Trin i Gellerupparken og Toveshøj 
skudt i gang ved, at Meyer-patruljen 
gik fra dør til dør og ringede på for 
at informere alle beboere om, hvad 
der skulle foregå i november måned.  
De fleste beboere var positiv ind-
stillet over for kampagnen og ville 
naturligvis gøre en indsats for, at 
opgangene skulle blive pænere.  

otte – børnenes ven
Otto, som er kampagnens maskot, 
var meget aktiv i denne periode. 
Otto besøgte både børnehaver og 
Lykkeskolen, og man kunne se Otto 
mange forskellige steder i Gellerup-
parken og Toveshøj, og han optrådte 
både på plakater, som påklædnings-

dukke og i store bamse-størrelse.  
Og i hele november måned var Otto 
også på TV Århus med forskellige 
indslag omkring Trin for Trin- kam-
pagnen.

store forandringer
Resultatet af den første uge i kam-
pagnen viste, at 71% af opgangene 
befandt sig i kategorien ”meget grim” 
eller ”grim” og kun 29% i kategorien 
”pæn” eller ”meget ”pæn” men sådan 
skulle det ikke blive ved med at være.  
Allerede efter to uger vendte bil-
ledet sig, og i tredje uge af kam-
pagnen var 70% af alle opgangene 
i Gellerupparken og Toveshøj i ka-
tegorien ”pæn” eller ”meget pæn”. 
I løbet af hele kampagnen har 35% af 
alle opgangene flyttet sig fra kategori-
erne ”grim” til kategorierne ”pæn”.

Meget Grim Grim Pæn Meget pæn

Uge 1 52 61 30 15

Uge 2 37 53 49 19

Uge 3 16 33 80 29

Uge 4 15 43 73 27

Tabellen ovenover viser uge for uge 
antal af opgange i de forskellige ka-
tegorier.

tæt konkurrence 
For at finde vinderopgangen skul-
le vi igennem flere vurderinger, 
da der alt i alt var 27 opgange, 
som kunne komme i betragtning.  
Til sidst var der kun to opgange 

tilbage, én i Gellerup-
parken og én i Toveshøj.  
Vinderopgangen i Gellerup-
parken blev Jettesvej 17 og 
på Toveshøj Janesvej 41.  
De to opgange er blevet be-
lønnet med et vinderdiplom, 
der er hængt op i opgangen, 
og så blev alle opgange-
nes beboere inviteret til en 
hyggelig festmiddag i Livs-
værksstederne i City Vest.  

Beboerne i de opgange, som har gen-
nemgået en flot fremgang fra grim til 
pæn har også modtaget et diplom for 
anerkendelse af de store fremskridt, 
som er sket i løbet af kampagnen. 

de grimmeste opgange
Og så var der desværre også de opgan-
ge, som var og blev ved med at være 
grimme opgange. Der drejede sig om i 
alt 15 opgange, som i den kommende 
tid vil få besøg af Meyer-patruljen med 
den hensigt at forbedre situationen.  
I skrevne stund har Meyerne aflagt 
besøgt i fire opgange, og vi har fået 
en del tilbagemeldinger på, hvordan 
tingene kunne ændres. 
Smiley-kampagnen vil fortsætte for 
disse ”grimme” opgange et stykke tid 
endnu, indtil vi har set en ændring i 
positive retning.

Younes på 10 år peger på vinderskiltet i 
opgangen på Janesvej 41
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en tIrsdaG aften I Januar 2009 Mødtes en række beboere fra Gellerup 
tIl en MelleMøstlIG buffet I lIVsVærksstedet I cIty Vest

VInderopGanGe I trIn for trIn bleV feJret

Det var nemlig vinderne af opgangskampagnen, 
Trin for Trin, beboerne på Jettesvej 17 fra Gellerup-
parken og Janesvej 41 i Toveshøj, som var blevet 
udnævnt til de smukkeste opgange. Kampagnen 
blev opstartet af Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
og hurtigt bakket op omkring af afdelingsbestyrel-
serne og Meyerprojektet.
Det betød, at der blev sat fokus på alle opgange i 
november måned, efter at der var blevet uddelt en 
pjece med en række ambassadørers kommentarer 
om rene opgange, og TV Aarhus havde udsendt 
flere videoer om kampagnen og Meyerprojektet.
Hver eneste uge fik hver enkelt opgang en Smiley 
alt efter den enkeltes uges tilstand. Var der ryddet 
op? Flød der papir, cigaretter eller andet i opgan-
gene? En hel række kriterier afgjorde Smileyen, der 
blev uddelt af rengøringspersonalet i driftsafdelin-
gen sammen med medarbejderne fra Meyerprojek-
tet.
Efterhånden som ugerne gik kunne beboere og med-
arbejdere se, at standarden hævede sig - og efter en 
hård slutspurt kunne de to vindere udnævnes.
Helle Hansen fra afdelingsbestyrelsen i Gellerup-
parken udtalte ved vindermiddagen:
”Det er dejligt med en milepæl, hvor man kan rose 
nogen. At kunne uddele en tak til de to opgange, 
sende børnene i Legelandet og så glæde sig over, 
at standarden i opgangen er blevet hævet i to afde-
linger.”
 De kommende uger skal arbejdet med opgangs-
kampagnen vurderes, og allerede nu har Meyer-
medarbejderne været ude i de opgange, hvor der 
blev sat fokus på en række mangler. Både i den dag-
lige rengøring, men også i beboernes adfærd - eller 
også fordi der var faktorer udefra, som indvirkede 
i standarden. Der vil derfor blive sat fokus på 15 
opgange i den kommende tid.
Og det vil være ganske naturligt, hvis der i den 
kommende vinterperiode igen bliver sat fokus på 
opgangene, men nu har børnene fra vinderopgan-
gene haft en hyggelig aften sammen med deres for-
ældre i Livsværksstedet, hvor de ganske naturligt 
fik besøg af de to boligområders nye maskot, Otto 
- og så var der ellers sang og karameller, mens alle 
børnene fik lejlighed til at hilse på maskotten.

tekst og foto af Poul Erik Kjøge, Meyer

Børn og mødre fra Janesvej 41
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af Sebastian Adorján Dyhr

nyt InItIatIV, der VIl sende Voksne på Gaden I weekenderne, tyVstartede I JuleferIen

nabo tIl nabo på Gaden I Gellerup oG toVesHøJ

Gellerup og Toveshøj har fået sin egen 
udgave af Natteravnene. Det er en 
gruppe, der kalder sig Nabo til Nabo, 
som arbejder på at få voksne til at gå 
på gaden om aftnen i weekenderne. 
”Formålet er at være med til at skabe 
tryghed i lokalområdet for børn og 
unge og deres forældre. Som voksne 
er det vigtigt, at vi er med til at støtte 
vores børn og unge i at få et godt bør-
ne– og ungdomsliv”, fortæller Annet-
te Bennedsgaard, der er sognepræst i 
Gellerup Kirke og med i arbejdsgrup-
pen bag projektet.
Nabo til Nabo har allerede tyvstartet 
og været på gaden i juleferien, hvor 
små grupper af voksne iklædt orange 
vest med Nabo til Nabo-logoet på-
trykt, spadserede rundt mellem blok-
kene og hilste på børn og voksne. 
Målet for arbejdsgruppen er at sende 
voksne på gaden igen i børnenes vin-
terferie i uge 7, og derefter forsætte 
med voksne på gaden hver fredag, 
lørdag og søndag aften indtil maj. 

borgermøde bag initiativet
Ønsket om voksne på gaden opstod 
i forbindelse med sidste forårs store 
borgermøde ”Godt børne- og ung-
domsliv” i GLOBUS1, der var arran-
geret af Samvirket i Gellerup og To-
veshøj.
Her var mere tryghed på stierne var et 
af temaer, som kom frem på voksen-
workshoppen. 
”I Samvirket nedsatte vi efterfølgende 
en arbejdsgruppe, som i løbet af efter-

året har arbejdet videre med 
at planlægge, hvordan vi kan 
stable et sådan opsyn på be-
nene i Gellerupområdet,” 
fortæller Tinna Andersen, der 
også er med i arbejdsgrup-
pen.
”Vores ide med Nabo til Nabo 
er, at det det både er frivillige 
og professionelle, der sam-
men går forskellige ruter 
rundt i Gellerupparken og på 
Toveshøj om aftnen. Når vi 
går rundt, lægger vi vægt på 

at være imødekommen over for alle 
mennesker, og vi hilser ved at sige 
højlydt god aften til alle vi møder,” 
fortæller Tinna Andersen og oplyser, 
at hvis de voksne observerer noget, 
der måske kan udvikle sig uheldigt, 
så kontakter de politiet. 
”Det er vigtigt at understrege, at vi 
voksne på gaden ikke er et mini-politi. 
På vores gåture består opgaven ude-
lukkende i at være til stede og snakke 
med dem, der har lyst til at snakke”, 
fastslår Tinna Andersen og tilføjer, at 
det faktisk kan være ret hyggeligt at 
gå rundt i Gellerup og på Toveshøj 
om aftenen. 
”Man får motion og frisk luft. Og 
mange af dem, vi møder, hilser pænt 
og spørger interesseret ind til, hvad vi 
går og laver. Og de siger alle, at det 
er et rigtigt godt initiativ,” siger Tinna 
Andersen.

kurser og foredrag
At voksne går på gaden, er ikke noget 
nyt i Gellerupområdet. Men hidtil har 
det mest været fodboldklubben ACFC 
og andre foreninger, som har taget en 
tørn, når der har været uroligheder i 
området. 
”De foreninger vil fortsat gå rundt på 
stierne om aftenen. Nabo til Nabo er 
tilbud til andre foreningsløse voks-
ne, som også gerne vil være med til 
at lave en positiv indsats i vores bo-
ligområde. Her er mulighed for at 
melde sig at gå en fredag, lørdag el-
ler søndag aften en eller to gange om 

måneden, når man har tid”, fortæller 
Helle Hansen, der som sekretær for 
Samvirket koordinere tilmeldingerne 
til gåturene.
”Det er også vigtigt for os, at vi i løbet 
af foråret får arrangeret små kurser 
i konfliktløsning og måske i første-
hjælp, som deltagerne i Nabo til Nabo 
kan melde sig til. Så vi er klædt godt 
på, når vi går rundt,” siger Tinna An-
dersen og oplyser, at Nabo til Nabo 
også skal holde møde med de rigtige 
”Natteravne” for at måske at indlede 
et samarbejde.

Nabo til Nabo 
går på gaden hver 
fredag, lørdag og søndag 
Start 6. februar - indtil 1. maj 2009

Mødested: Beboerhuset Yggdrasil - 
Dortesvej 35 A.

Vi går vores ture i tidsrummet fra 
klokken 19-22.

Vil du gå med?
Kontakt: Tlf.: 2920 8978
E-mail: helhan@aarhus.dk

Informationsmøde:
Har du lyst til at høre mere om Nabo 
til Nabo og tankerne bag initiativet, så 
er der møde i Beboerhuset Yggdrasil 
onsdag den 4. marts kl. 16.30.

Her kan du møde arbejdsgruppen og 
høre om ideerne og planerne.
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af Beboerrådgivningen

soMMerferIetIlbud tIl børnefaMIlIer

Beboerrådgiverne har atter brugt ef-
teråret til at søge midler til vores som-
merferieprojekt, hvor vi kan støtte 
børnefamilier med begrænset økono-
mi, således at disse familier også får 
en mulighed for at komme på ferie, 
selv om penge er små.

Vi er glade for at kunne fortælle, at Ar-
bejdsmarkedets Ferie Fond (AFF) har 
besluttet at yde en væsentlig støtte til 
vores ferieprojekt. Udover AAF har vi 
yderligere fået penge fra Tips- og Lot-
tomidlerne og venter svar fra nogle 
mindre fonde.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal 
børnefamilier muligheden for et be-
talt ferieophold samt i et vist omfang 
hjælp til betaling af transportudgifter 
efter nærmere fastsatte retningslinjer. 

Er I en børnefamilie – har I 
lyst til at holde en uges fe-
rie sammen – og kniber det 
med at få råd, så er dette 
tilbud måske noget for Jer? 
Tilbuddet henvender sig til 
alle forældre – også til dem, 
som ikke bor med barnet til 
dagligt.

Der ydes kun støtte til ferie 
i Danmark. I mange år har 
vi samarbejdet med Dansk 
Folkeferie, da mange bebo-
ere har været glade for de-
res feriecentre og de mange 
muligheder for børnene, 
som centrene rummer. Hvis 
I selv har en anden god idé 
til et feriested, så kan dette 
også være en mulighed.

Hvem kan komme 
i betragtning?
Børnefamilier der bor i afdelingerne: 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og 
Thorsbjerg har mulighed for at an-
søge. 

At det udelukkende er beboere fra 
disse afdelinger, der kan komme i be-
tragtning, skyldes, at afdelingerne her 
har valgt at bruge huslejekroner på fi-
nansiering af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige og fe-
rie-tilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene, så kon-
takt os i rådgivningen for at ansøge/
få foretaget en vurdering af mulighe-
derne for at få bevilget et betalt ferie-
ophold.

Hvordan søger man? 
Interesserede beboere i afdeling 5, To-
veshøj skal henvende sig hos beboer-
rådgiver Maryam Fereidanian i bebo-
erhuset Laden. Maryam kan træffes 
tirsdag 10-12 samt torsdag 15-17. 

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th. i tidsrummene: tirsdag 10-12 
samt torsdag 15-18.

For beboere på Holmstrup mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags-rådgivningen klokken 15-17 i 
Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 
1. lej. 6 (oven på selskabslokalerne).  

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
tidspunkt.

Dokumentation for indtægter og ud-
gifter de sidste tre måneder skal med-
bringes til brug for udfyldelse af et 
ansøgningsskema samt beregning af 
familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsfristen er fredag 
den 27. marts 2009. 

Hvem får et tilbud? 
Beboerrådgiverne vil ud-
vælge blandt de familier, 
der opfylder kravene. Der 
vil foregå en vis social vægt-
ning af ansøgningerne (ny-
lig skilsmisse, dødsfald, al-
vorlig sygdom mv.), så husk 
at oplyse herom. Ligeledes 
vil ansøgere, der har været 
af sted inden for de sidste 2 
år komme sidst blandt an-
søgerne.

Med venlig hilsen
Jens Høgh / 8625-2126 og

Abelone Asingh / 8625-2150 samt
Maryam Fereidanian / 2018-5424

nu er det tId tIl at søGe ferIeHJælp
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Af Kian Mejdal, projektsekretær og kommunikationsmedarbejder, DGI Østjylland

sporttrack uddanner frIVIllIGe trænere tIl de socIale bolIGoMråder

blIV tIl Mere Med sporttrack

bliv til mere med din sport 
Sådan lyder sloganet, når Sporttrack 
præsenterer sig, og der er tilsynela-
dende noget om snakken. Sporttrack 
er et projektsamarbejde mellem DGI 
Østjylland, Idrætssamvirket Århus, 
Det Boligsociale Fællessekretariat og 
Globus1 under Kultur- og Fritidsaf-
delingen i Århus Kommune. Projektet 
er finansieret af Ministeriet for Flygt-
ninge, Indvandrere og Integration og 
er en efterfølger til Bedst i Vest, som 
tidligere har kørt i Gellerup-området.

Den tidligere danske kvindelands-
holdsspiller i basketball, Birna Balli-
sager, er projektleder på Sporttrack og 
hun udtaler om formålet for tiltaget: 
”Formålet med Sporttrack er først og 
fremmest at uddanne flere frivillige 
trænere og foreningsledere til de bo-
ligsociale områder i Århus. Det gør 
vi igennem to tiltag – en lederuddan-
nelse for unge for personer i alderen 
14-30 år og medborgerkurser for per-
soner over 18 år. I begge uddannel-
ser/kurser underviser vi i centrale 
elementer af foreningslivet, og det er 
gratis at deltage.”

Birna fortæller videre, at lederuddan-
nelsen for unge tager udgangspunkt 
i deltageren, som vil indgå i et for-
løb, hvor han eller hun kommer til at 
lære alle de teknikker og elementer 
man har brug for, for at blive en god 
træner eller leder. Hun afslører også, 
at lidt mere end 30 unge tosprogede 
danskere med stor succes allerede har 
deltaget på de lederuddannelsesfor-
løb, Sporttrack kørte Tilst, Trige og 
Viby i efteråret 2008.

Medborgerkurserne henvender sig 
særligt til forældre, som kunne have 
interesse i at blive frivillige trænere 
eller ledere i deres børns idrætsfor-
ening. ”Medborgerkurserne tager ud-
gangspunkt i spillereglerne inden for 
foreningslivet, og der vil blive under-
vist i struktur, ledelse, organisering og 
tilskudsmuligheder”, fortæller Birna 
Ballisager.

du kan gøre en forskel
Både lederuddannelsen for unge og 
medborgerkurserne skal ses som en 
slags hjælp til selvhjælp. Når man 
først har deltaget på uddannelsen el-
ler kurset, har man mere eller mindre 
redskaberne til at kunne drive og fun-
gere godt i en enhver forening – ikke 
nødvendigvis kun en idrætsforening.

Birna Ballisager mener dog, at det 
ikke kun er foreningslivet, der styr-
kes ved deltagelse på et af Sporttracks 
kurser. Hun udtaler: ”Selvfølgelig ta-
ger alt, hvad vi foretager os, udgangs-
punkt i foreningslivet, men samtidig 
giver vores undervisning altså også 
deltageren nogle personlige kom-

petencer, der kan være meget værd 
både nu og senere hen i livet. Disse 
kompetencer kan man tage med sig 
og bruge i andre sammenhænge i sit 
lokalområde, i skolen, på arbejdet osv. 
og på den måde være med til at gøre 
en forskel.”

I 2009 er der, indtil videre, arrangeret 
uddannelses-/kursusforløb i både 
Gellerup og Herredsvang. Hele tre 
gange kommer både lederuddannel-
sen for unge og medborgerkurserne 
således til Gellerup i løbet af marts og 
april.

Lederuddannelsen for unge afholdes 
over to dage. En hverdagsaften og en 
weekenddag med undervisning. For-
løbene i Gellerup finder sted på føl-
gende tidspunkter:

1. forløb afholdes i Globus1 på 
Gudrunsvej 3A
tirsdag den 3. februar 2009 
fra kl. 16:00-20:00
søndag den 15. februar 2009 
fra kl. 10:00-18:30
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2. forløb afholdes i Globus1 på 
Gudrunsvej 3A
tirsdag den 3. marts 2009 
fra kl. 16:00-20:00
søndag den 15. marts 2009 
fra kl. 10:00-18:30

3. forløb afholdes i Beboerhuset 
Laden på Edwin Rahrsvej Vej 6B
tirsdag den 17. marts 2009 
fra kl. 16:00-20:00
søndag den 29. marts 2009 
fra kl. 10:00-18:30

Medborgerkurset afholdes over én 
dag, og for forældre med børn, er der 
mulighed for børnepasning. Der vil i 
øvrigt også blive serveret aftensmad 
ved kursets afslutning. Medborger-
kurserne i Gellerup finder sted på føl-
gende tidspunkter:

1. forløb afholdes i Globus1 
på Gudrunsvej 3A
lørdag den 14. februar 2009 
fra kl. 13:00-18:30

1. forløb afholdes i Globus1 
på Gudrunsvej 3A
lørdag den 14. marts 2009 
fra kl. 13:00-18:30

1. forløb afholdes i Globus1 
på Gudrunsvej 3A
lørdag den 28. marts 2009 
fra kl. 13:00-18:30

Løsning på jubilæumsquiz (4:5) på side xx 1: B (Edb-system)
2: B (1,70 - 1,92 kr.)
3: A (Anti-kold-krig)
4: C (176)
5: B (1 mio.)
6: C (Rene Skau)
7: B (Nationaldag) 
8: C (Unge 4 Unge)
9: B (Skjoldhøjskolen)

Noter: 3B: Berlinmuren faldt først året efter
7C: Dette arrangement skete på jubilæumsdagen den 29. april og 
ikke i juni

indstik i skræppebladet
skræppebladets indstik, indeholdende nyttige oplysninger, 
telefonnumre, adresser mv på foreninger og andet i bolig-
foreningen har længe trængt til en opdatering.
vi har brug for hjælp med disse oplysninger, og opfordrer 
hermed alle klubber og foreninger i området til at ind-
sende oplysninger, så alle kan vide, hvem og hvad og hvor 
det foregår. 
ring eller send mail til 
vibeke dam hansen på 86 25 10 17 / viha@bbbo.dk
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af Helle Hansen

beboerundersøGelse Har taGet teMperaturen på de to bolIGafdelInGer – oG alt er Ikke 
kun neGatIVt, afslører sVarene

beboernes eGen MenInG 
oM lIVet I Gellerupparken oG toVesHøJ

I oktober og november måned gen-
nemførte Det Boligsociale Fællessekre-
tariat i samarbejde med Gelleruppar-
ken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser 
en stor spørgeskemaundersøgelse 
blandt 754 udvalgte husstande i de 
to afdelinger – 552 lejligheder i Gel-
lerupparken og 202 i Toveshøj. Både 
par og enlige med og uden børn, dan-
skere samt indvandrere og efterkom-
mere i alle aldre har deltaget i under-
søgelsen. 
I alt 218 husstande har svaret på 
spørgsmålene og deltaget i beboerun-
dersøgelsen, som blev gennemført på 
flere sprog, og det er den største af sin 
slags, der er gennemført i de to afde-
linger. 
Og med en svarprocent på 28,9 pro-
cent er tallene statistisk troværdige. 

Halvdelen vil slet ikke flytte
Formålet med undersøgelsen var at få 
klarlagt, hvad beboerne mener, samt 
hvad de har af ønsker og idéer til ud-
viklingen af deres boligområde. 
Og alt i alt tegner undersøgelsen et 
billede af to boligområder, hvor der er 
en række udfordringer at tage fat på, 
særligt i relation til beboernes engage-
ment og deltagelse, børn og unge-om-
rådet samt kriminalitet og hærværk. 
Men når det er sagt, så er der også en 
gruppe beboere, omkring halvdelen, 
der er glade for deres boligområde og 
absolut ikke ønsker at fraflytte områ-
det.
Og med den forestående helhedsplan, 
der ifølge undersøgelsen nyder en vis 
opbakning blandt en relativ stor del af 
beboerne, kan håbet være, at andelen 
af tilfredse beboere kan øges.  

Grønne områder populære
Beboerundersøgelsen afdækker be-
boernes tilfredshed med området, na-
borelationer, beboernes engagement 
og deltagelse i området, tryghed og 
kriminalitet, børne- og ungeliv samt 

beboernes kendskab og holdning til 
den aktuelle helhedsplan. 
Overordnet set tegner undersøgelsen 
et billede af to boligområder, hvor 
lidt under halvdelen af beboerne er 
tilfredse med at bo og ønsker at blive 
boende. 
Ser vi på tilfredsheden med de enkel-
te faciliteter i områderne, er beboerne 
mest tilfredse med de grønne områ-
der. På anden- og tredjepladsen kom-
mer henholdsvis de indendørs sports-
faciliteter og fodboldbanerne. 
De faciliteter beboerne er mindst til-
fredse med, er de udendørs grill- og 
spisepladser, legepladserne samt de 
indendørs muligheder for at mødes. 

fredelig sameksistens
Hvad angår det sociale liv i Gellerup-
parken og Toveshøj, så peger under-
søgelsen på, at området er præget af 
fredelig sameksistens beboerne imel-
lem. Beboerne har det tilsyneladende 
fint med hinanden og omgås i nogen 
grad hinanden, ligesom der ikke sy-
nes at være markante og udbredte 
konflikter mellem beboerne. 
Omvendt er der dog også tegn på, at 
de sociale relationer godt kunne være 
mere udbygget i form af mere kontakt 
mellem beboerne – især mellem de 
forskellige etniske grupper. 

efterspørger interessante 
aktiviteter
En af de største udfordringer i Gelle-
rupparken og Toveshøj synes imidler-
tid at være beboernes engagement og 
deltagelse i deres boligområde. Ifølge 
undersøgelsen deltager hele 68,7 pro-
cent af beboerne ikke i fællesaktivi-
teterne, og endnu flere (75,4 procent) 
ønsker ikke at bidrage til iværksættel-
sen af aktiviteterne. 
Beboerundersøgelsen viser også, at 
de beboere, der ikke er engageret, i et 
vist omfang er passive, fordi de fin-
der aktiviteterne uinteressante. Der 
er således behov for nytænkning og 

udvikling af nye aktiviteter og tilbud 
i området – særligt i forhold til børn 
og unge. 
Undersøgelsen viser, at trefjerdedele 
af børnene og de unge ikke er invol-
veret i fritidstilbud i deres boligom-
råde, og omkring halvdelen af bør-
nene og de unge er slet ikke aktive i 
fritidstilbud, hverken i eller uden for 
området. 

kriminalitet et problem for 
halvdelen
De manglende tilbud og aktiviteter i 
de to boligområder skaber også ud-
fordringer i forhold til kriminalitet 
og hærværk. Lige knap halvdelen af 
beboerne mener, at kriminalitet i høj 
grad er et problem i området. 
Op mod trefjerdedele af beboerne an-
giver, at de eller andre, de kender, i 
området inden for det seneste år har 
oplevet kriminalitet. Her drejer det 
sig primært om tyveri, indbrud og 
hærværk og i langt mindre grad per-
sonrelateret kriminalitet som vold og 
chikane. 

Helhedsplanen ikke kendt
Beboerundersøgelsen er til dels gen-
nemført i forbindelse med den hel-
hedsplan for Gellerup og Toveshøj, 
som der for øjeblikket arbejdes med. 
Og her viser undersøgelsen, at der er 
en ganske fin tilslutning til de forskel-
lige elementer i helhedsplanen. 
Mellem halvdelen og to tredjedele 
af beboerne synes, at de forskellige 
delelementer i planen er en god idé. 
Det er i særlig grad planerne om etab-
lering af en bygade og mere erhverv 
i området, der har beboernes opbak-
ning. 
Dog viser resultaterne også, at der 
med fordel kan arbejdes mere med in-
formationen omkring helhedsplanen, 
idet det stadig er lidt mere end halv-
delen af beboerne, der angiver, at de 
ikke kender selve helhedsplanen. 
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af Helle Hansen

forslaGet tIl en dIsposItIonsplan for HelHedsplanen blIVer forsInket. reVIderet kørep-
lan på VeJ. IMens laVes ønskelIste oVer InItIatIVer, soM kan sættes I Værk Her oG nu

HelHedsplan for Gellerup trækker ud

Ambitionen lød flot; at der med ud-
gangen af 2008 skulle ligge en dispo-
sitionsplan klar for Helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj. Planen 
skulle herefter behandles af byrådet 
og Brabrand Boligforenings repræ-
sentantskab og præsenteres for of-
fentligheden allerede onsdag den 18. 
februar 2009.
Men et er ambitioner, noget andet er 
virkelighedens realiteter. Og allerede 
på et møde i den politiske styregrup-
pe for helhedsplanen på Århus Råd-
hus midt i december blev det klart, 
at det ambitiøse mål om et grydeklar 
dispositionsplan midt i februar, des-
værre ikke var realistisk. 
I stedet blev det aftalt, at der inden 1. 
februar skal være lagt en ny køreplan 
for det videre arbejde med at få vedta-
get dispositionsforslaget, der efterføl-
gende kan omsættes til lokalplaner og 
kommuneplaner, som skal omdanne 
Gellerup fra et socialt udsat boligom-
råde til en sund og levende bydel.

politiske forhandlinger
Den først fase af Helhedsplanen for-
løb ellers fuldstændig efter drejebo-
gen med efterårets fire workshops i 
GLOBUS1. Her præsenterede de fire 
udvalgte rådgivergivergrupper med 
cirka en måneds mellemrum den 

store Inspirationsgruppe af lokale 
repræsentanter og ildsjæle for deres 
arbejde. Ved hvert møde kom Inspi-
rationsgruppen både med input og 
kommentarer til rådgivergruppernes 
fremlæggelser, som de så kunne gå 
hjem og arbejde videre med.
Ved efterårets sidste workshops den 
19. november afleverede rådgiver-
grupperne hvert deres bud på de for-
andringer, der skal ske i Gellerupom-
rådet.
Efterfølgende har et fagligt rådgiv-
ningsudvalg, der som en slags dom-
mere har fulgt hele processen, arbej-
det med at formulere en afsluttende 
betænkning om parallelopdragene. 
Og det er behandlingen af denne be-
tænkning og den videre planlægning 
af forløbet, som nu har forskubbet 
tidsplanen et stykke ud i fremtiden.

Grydeklare projekter
Efterårets workshops og bud fra råd-
givergrupperne bragte mange spæn-
dende idéer og tanker om udviklin-
gen af Gellerup og Toveshøj på banen. 
Ikke alle idéer er afhængige af en stor 
helhedsplan med lokalplaner og kom-
munalplaner for at blive iværksat.
Så sideløbende med, at der på lidt 
længere sigt arbejdes på at få dispo-
sitionsplanen tilbage på sporet, så vil 

boligforeningen i samarbejde med 
kommunen gå i gang med at igang-
sætte initiativer, som på kort sigt kan 
være med til at bringe forandringer til 
boligområdet.
Der arbejdes lige nu med at formulere 
en slags ønskeliste, som blandt andet 
indeholder en hurtigt indsats i forhold 
til oprydning i de grønne områder, 
bedre belysning og mere skiltning, 
som kan være med til at begrænse for 
eksempel knallertkørsel i området. 
En ny busvej direkte gennem Gelle-
rup, der skal være en forlængelse af 
Linie 10 forbi GLOBUS1 gennem Gel-
lerupparken med stop ved Gellerup 
Badet og med endestation ved Netto, 
er også et forslag. Og der arbejdes 
også fortsat på en åbning af Gellerup 
Højskole i eftersommeren 2009, lige-
som der i løbet af kort tid forventes 
svar på ansøgningen om Landsbyg-
gefondsmidler til at etablere et stort 
Foreningernes Hus på Nordgårdsko-
len til glæde for alle områdets mange 
foreninger.
Du kan følge med i udviklingen af 
helhedsplanen via Brabrand Bolig-
forenings nye hjemmeside www.bra-
brandbolig.dk

Her kan du hente rapporten
Hele rapporten på dansk samt resu-
meer på dansk, somalisk og arabisk 
kan læses på www.bydele.dk. Resu-
meerne kan også hentes i pjece-ud-
gave hos Brabrand Boligforenings 
administration, i Folkeinformation på 
Gellerup Bibliotek  samt i Beboerhu-
set Yggdrasil og Beboerhuset Laden.. 

Nøgleresultater fra undersøgelsen 
Andel beboere der er tilfredse/meget tilfredse med at bo i området 41,2%
Andel beboere der ikke ønsker at flytte fra området   42,3%
Andel beboere der taler med mange andre beboere i området  39,6%
Andel beboere der mener det er nemt at komme i kontakt 
med andre beboere i området      47,4%
Andel beboere der deltager i fællesarrangementer    31,3%
Andel beboere der mener kriminalitet i høj grad er et problem i området 49,8%
Andel beboere der er utrygge ved at færdes i området om aftenen  53,9%
Andel børn der benytter sig af fritidstilbud i området   29,3%
Andel børn der benytter sig af fritidstilbud uden for boligområdet  35,1%
Andel børn der hverken benytter sig af fritidstilbud 
i eller uden for boligområdet      52,7%
Andel beboere der har kendskab til helhedsplanen   41%
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af Herman Nielsen

bolIGselskabernes landsforenInG Har Ved årsskIftet udsendt 
”et oplæG tIl debat oM en socIal oG bæredyGtIG bolIGpolItIk”. 

læs det på www.bl..dk – oG lad nedturen HJælpe dIG tIl forståelse

en balanceret bolIGpolItIk

Verden er blevet kompliceret, selv i 
den helt lokale udgave. Derfor må jeg 
stykke mine overvejelser op i tre af-
snit, fordi 1)jeg finder oplægget godt, 
virkelig godt; 2)oplægget håber sig 
illusorisk ud af den aktuelle, danske, 
politiske virkelighed, og 3)den pres-
serende, globale virkelighed fastsæt-
ter ganske andre standarder.

1. oplægget
Det er meget, meget flot på sølle små 
21 sider at komme alle vores sociale 
fortræffeligheder igennem og komme 
med en god argumentation for, at vi 
bør kunne fortsætte vores arbejde i 
den almene sektor med at fastholde 
gode boliger for omkring en million 
mennesker og holde styr på segrega-
tionen. Alle har vi plads til, og menne-
sker, der kræver særlige hensyn, kan 
og vil vi også bygge for og på anden 
måde skaffe plads til i vores rækker. 
Fra politikerne kræver det ikke en an-
den socialpolitik; men ganske simpelt 
social politik. Så læs de 21 sider!

2. den danske virkelighed    
”Boligselskabernes Landsforening 
opfordrer indtrængende til, at der 
nu kan skabes samling om en lang-
sigtet og socialt balanceret bolig-
politik.” Den, der skriver sådan, er 
svag, og vi er ganske rigtigt svage, 
og den herskende politik står for for-
agt for de svage, penge som øverste 
(og ofte eneste) værdi og så almisser, 
når nogen ryger helt ned. Sådan har 
det været i en del år, hvor forskelle 
mellem mennesker er blevet betonet 
og dyrket med almen segregation til 
følge, hvor det menneskelige så at 
sige kunne være en accept af umid-
delbar forskellighed, som mennesker 
så fascinerede kunne møde hinanden 
i og berige hinandens liv med. Inden 
for vores boligområde har vi oplevet 
systemet ”fra fattig til rig” ved, at vi 
skulle medfinansiere alles ældreboli-

ger, så vi nu ikke har råd til at finan-
siere egne renoveringer ordentligt. 
Landsbyggefondens kasse er tom.
Det er bevidst og målrettet politik at 
gøre vores forhold så usle, at efterhån-
den kun de mennesker, som intet sted 
ellers kan finde bopæl, vil være her.
Oven i dette, som er rigelig slemt i sig 
selv, er så kommet vore egne lederes 
begejstring for politikernes brug af 
Landsbyggefondens midler. Ud fra 
mottoet ”når de kan, kan vi også”, 
søsættes nu alverdens såkaldte bo-
ligsociale projekter, som er dyrt be-
talte lønninger fra Landsbyggefon-
dens kasse. Som en BL-leder sagde på 
et boligmøde: Det er da bedre, at vi 
selv bruger pengene til noget socialt, 
end at regeringer ta’r dem. Men det er 
altså lige slemt set fra de beboere, som 
nu ikke kan få renoveret med ordent-
lig finansiering. Og at bruge pengene 
dumt selv og arbejde for regeringens 
mål – at gøre sektoren ussel ved at 
gøre den fattig – uden at politikerne 
i det mindste fremstår som ansvarlige 
for miseren, der er vi rent faktisk hav-
net! 

3. Globale temaer 
Den socialdemokratiske sociale stat er 
på retur, sådan som produktions- og 
verdensmarkedsforhold har ændret 
sig de seneste årtier. Hertil er så kom-
met en indskrænket liberalisme fra 
mange politikere.
Men vi rige – vi ”fattige” i Danmark 
hører her med – har alt for længe neg-
ligeret de andres fattigdom, samtidig 
med at vi bare levede fedt på den. De 
tider er forbi, energi- og materiale-
mæssigt, og nærmest alt er nu ved at 
rable. Finanserne fordi gældsætnin-
gen er ubetalelig, miljøet fordi penge 
er eneste målestok. Lad mig tage kli-
madagsordenen til eksempel.

Snakker vi klimaændringer ud fra 
øget global temperatur ved stigning 

i atmosfærens CO2-indhold, så kører 
aktuel dansk politik frem med et Kli-
maministerium med målsætning om 
lokal og dansk reduktion af CO2. Det 
kan så alle danskere efter behag invol-
vere sig i og snakke med om. I ”En ba-
lanceret boligpolitik” gøres det også, 
og ganske reelt foreslås der hjælp til 
vores sektor, for ellers kan Regerin-
gens målsætning på klimaområdet 
for 2020 ikke nås. Det er så rigtigt, 
så rigtigt – bortset fra at Regeringens 
målsætning bare skal fylde en del af 
debatten lige nu og så senere erstattes 
af en anden målsætning osv. Sådan er 
politik (blevet); det skal se ud, som om 
de ansvarlige politikere gør noget.
Udsigten er som bekendt en stigning i 
den globale temperatur på 6 grader C 
i løbet af dette århundrede. De senere 
års voldsomme uvejr og livsafgø-
rende lokale klimaændringer ud fra 
den allerede stedfundne og relativt 
ringe temperaturøgning vækker uro, 
og derfor tales der om at hindre, at de 
6 grader slår igennem. Bestræbelsen 
går så på at reducere CO2-mængde 
til omkring 2 graders stigning. Her 
kører så snakken med bare et par år 
til begyndende reduktion, hvis målet 
overhovedet skal kunne nås.
Problem: Opsummerer vi alle 27 EU-
landes samlede reduktion af CO2-ud-
slip indtil 2020 (ud fra målsætning), 
så svarer det til 70% af, hvad Kina ud-
sender på ét år. Skal den globale kli-
maproblemstilling altså håndteres via 
isolering i vores alt for dårligt isole-
rede bygninger? Det er jo vrøvl – men 
ikke at isolere vores boliger!

Sådan ser vores og alles virkelighed 
ud, emne for emne (bilisme, rejser, 
kødspisning, affald (bliv selv ved)). 
Det har været undervejs et par årtier, 
og nu er det her uomgængeligt. De 
privilegerede kan åbenbart ikke for-
stå. Vi andre kan være alles chance 
– hvis vi blander os…
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lIdt oM HuMørsVInGnInGer

af Inger Bloch

Husker I forberedelserne til jul? Man-
ge af os havde travlt med at pynte op, 
bage småkager, finde ud af, hvem vi 
skulle være sammen med, købe gaver, 
lave mad o.s.v. – o.s.v..
Det hele kulminerede i juleaftensfest, 
diverse julefrokoster og  familiesam-
menkomster – og lige efter kom så 
nytåret!
MEN – 2. nytårsdag eller lige efter, når 
julepynten er pakket ned og juletræet 
smidt ud – ja så føles stuen lidt tom, 
og der er også blevet underligt stille: 
FESTEN ER FORBI.

En lignende fornemmelse af tomhed/
mathed kan melde sig, når man netop 
er blevet færdig med at læse en rig-
tig god bog og har været indfanget af 

handlingen og næsten synes, at man 
kender bogens personer, som man alt-
så nu må sige farvel til. Man kan sige, 
at FESTEN ER FORBI.

For ikke at tale om finanskrisen, der 
som bekendt har medført, at husvær-
diernes himmelflugt er stoppet – og 
at nogle virksomheder må lukke med 
stigende arbejdsløshed til følge. Man 
kan i sandhed sige, at FESTEN ER 
FORBI.

--------

Jamen – hvad skal man egentlig stille 
op med den noget nedtrykte stem-
ning, der opstår? 

Min opskrift – hvis der altså findes 
nogen – er først og fremmest at fore-
tage sig noget meningsfuldt! – det kan 
være alt muligt praktisk: Oprydning 
i skabe og skuffer, pudsning af vin-
duer, gardinvask, bage et brød, mo-
tionere eller trave en tur, gerne ifølge 
med andre.
Når humøret så forhåbentlig er steget 
en tak, indser man, at der kommer nye 
fester, der er nye bøger, der skal læses 
– og der er oven i købet en bankpakke 
på vej fra regeringen – og allerbedst: 
Der er heldigvis rigtig længe til næste 
jul og al det stress, der følger med.

når festen er forbI

læserbreV
I Århus Stiftstidende, den 02-10-2007 
kunne man læse følgende:

”To røveriforsøg i Gellerup

Brabrand: En ung arabisk udseende 
mand truede i går eftermiddag med 
fem minutters mellemrum to mænd 
på Janesvej i Gellerup. Røveriforsøg-
ene skete i to opgange, der ligger i 
samme blok.

Klokken 10 minutter over fire trak 
røveren en kniv og forsøgte at true 
en 48-årig dansker til at udlevere sin 
taske. Da manden ikke ville give slip 
på tasken, stak den unge mand ham 
i langfingeren. Manden slap væk, og 
da han kom op i sin lejlighed, ringede 
han straks til politiet. 

Få minutter efter lød alarmen igen 
hos politiet, da den unge mand uden 
for en af naboopgangene truede en 

39-årig dansk mand med kniven. 
Også denne gang blev røveren afvist, 
og offeret kom ikke noget til.”

Sidstnævnte: ”og offeret kom ikke no-
get til” er imidlertid en sandhed med 
modifikationer. 
Den 39-årige er min ældste søn, som 
den pågældende dag var på besøg 
hos mig (Janesvej 29). Han er psykisk 
syg (og har været det i snart 20 år) og 
er derfor psykisk mere påvirkelig end 
de fleste. Overfaldet har derfor med-
ført, at han er ophørt med at besøge 
mig, idet han er bange for igen at blive 
udsat for at havne i en situation med – 
bogstavelig talt - kniven for struben.

Og hvad skal man så gøre ved et så-
dant problem? Skal man blot konsta-
tere, at det er, hvad man kan komme 
ud for, når man bor i Brabrand Bolig-
forening? Eller……?

Hvad mener du som læser dette, du 
som er min medbeboer/nabo, Nær-
politiet, foreningsbestyrelsen for Bra-
brand Boligforening, borgmesteren, 
velfærdsministeren, at der bør gøres i 
sådan en sag? 

På forhånd tak for ethvert positivt 
forslag, der kan medvirke til øget sik-
kerhed, tryghed og trivsel, når man 
færdes i boligområdet!

Med venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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landsbyGGefonden
Nu er Brabrand Boligforening jo ikke 
en kibbutz, men en forening med et 
formål:
At udleje de bedst mulige boliger, til 
flest mulige medlemmer, til lavest 
mulige husleje.
På et tidspunkt er lånet til en bolig be-
talt ned eller ud, og på et tidspunkt 
trænger boligen til renovering eller 
vedligeholdelse.
Disse kendsgerninger er i stærk dis-
sonans til den Christianborgske ”sel-
skabstømning” af Landsbyggefon-
den. (?)

Prøv engang at se dig om i din bolig, 
også udefra, og se på omgivelserne og 
faciliteterne.
Disse kendsgerninger er i stærk uba-
lance til den private sektors ejerboli-
ger og muligheder. (?)
Og det har noget med Landsbygge-
fonden at gøre!
Her er et frisk eksempel ….
En boligforening på samme alder som 
BB, har konstateret svamp og bygge-
sjusk og nedslidning og trang til for-
bedringer.
Boligforeningen henvender sig ”na-
turligt” nok til Landsbyggefonden – 
og også kommunen (???) – men bliver 
spist af med at kunne LÅNE til udgif-
terne, først og fremmest i Kreditfor-
eningerne.
Det må da betyde, at friværdierne, 
der burde stå i Landsbyggefonden – 
er formøblet (?).
Det er selvfølgelig helt hen i vejret.

Vejen ud af moradset er forhåbentlig 
en nedlæggelse af Landsbyggefon-
den, og en styrkelse af en Boligfor-
enings selvbestemmelse over især fi-
nansiering og friværdierne.
I store træk, sådan at pengene følger 
boligen eller i det mindste afdelin-
gen.

Resultat: Billigere boliger – i en bedre 
tilstand!

Når enhver ved, hvordan de private 
boligejere forkæles, er modsætningen 
Landsbyggefonden, nærmest en hån 
mod lejerne.

Det er næsten til at le af, ikke fordi det 
er sjovt, - men fordi det er latterligt! 
Hej.

Med venlig hilsen
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13

sporene skræMMer
Der er brug for succeshistorier fra beboere 
bosat i Toveshøj og Gellerup. 

Jeg er bosat i Toveshøj, flyttede i min 
lejlighed med min treårige datter i no-
vember sidste år på grund af nærhe-
den til mit arbejde. Jeg har et gammelt 
boligbrev i en anden boligforening 
og blev mødt med megen undren fra 
familie og venner, da jeg meldte mig 
ind i Brabrand Boligforening og ac-
cepterede et tilbud om en lejlighed 
her - nogle gik endda så langt som at 
spørge mig: ”hvordan tør du det?!”. 

Vel havde bydelen lige inden min 
indflytning gjort sig negativt bemær-
ket på grund af flere påsatte brænde i 
de lokale børnehaver, og den slags er 
desværre kun med til at skabe og be-
kræfte fordomme. Men faktum er, at 
jeg kun kan berette positivt om at bor 
i kvarteret her – nærheden til grønne 
områder og City Vest, ro og renhed 
(sådan da) og ikke mindst imødekom-
mende naboer, der hilser pænt, holder 
døren og inviterer til te.

første møde
Når der alligevel er kommet malurt 
i bægret skyldes det mit første møde 
med lejligheden og boligforeningen, 
som forløber således: Jeg låser mig 
ind i min nye lejlighed for første gang 
lørdag den 8. november, og tror ikke 
mine egne øjne! De tidligere beboere 
har efterladt et stueloft fuldt tapet-
seret, med ledninger hængende ned 
efter noget der ligner resterne af en 
skillevæg. Stuevæggene er malet i 
højglans 50, karmene er overalt sen-
nepsgule og desuden mangler skabs-

lågerne i gangen… Kort sagt er lejlig-
heden overhovedet ikke blevet istand-
sat siden de tidligere lejere flyttede 
ud. Straks efter weekenden kontakter 
jeg varmemesteren som tilkendegiver, 
at der må være sket en fejl – han tro-
ede håndværkerne var gået i gang. Et 
større renovationsarbejde bliver for-
anstaltet og den 14. november er min 
lejlighed endelig beboelig. 

Nogle uger senere henvender jeg mig 
personligt hos Brabrand Boligforening 
for at søge om en vis refusion af den 
første måneds husleje. Jeg får at vide, 
at de vil kigge på sagen, men efter fi-
re-fem uger, hvor jeg ikke har hørt fra 
dem, ringer jeg til kontoret. Her bliver 
det mig fremlagt, at der i henhold til 
reglerne om ”dag-til-dag” indflytning 
ikke findes nogen berettigelse til hus-
lejerefusion. Jeg får at vide, at når en 
ny beboer som i mit tilfælde vælger at 
få lejligheden sat i stand frem for selv 
at stå for det, er det er almen praksis 
at vente med istandsættelsesarbejdet 
til beboeren er flyttet ind. Da jeg spør-
ger om jeg må få oplyst, hvilke para-
graffer, der henvises til, bliver jeg bedt 
om selv at finde det i det tilsendte ma-
teriale. Da jeg anmoder om at få mit 
afslag på skrift, afvises det purre. Da 
jeg endelig spørger om klagemulighe-
der over afgørelsen, får jeg at vide, at 
en klage vil havne på samme kontor, 
så det vil jeg ikke få spor ud af. 

langt fra drøm til virkelighed
I dag generer det mig ikke halvt så 
meget, at jeg skulle betale fuld husleje 
for en lejlighed, der ikke var beboelig 
de første to uger, som det generer mig 
at tænke på, hvilken fremtid Toveshøj 
og Gellerup går i møde. Bydelen har 
de facto store problemer, og fra po-
litisk hold er der mange ambitioner 
om at vende udviklingen, for eksem-
pel ved at tiltrække såkaldte ressour-
cestærke beboere. Men bydelen har 
også et imageproblem, og jeg må san-
de, at det ikke alene skyldes negative 
avisoverskrifter og fordomme ude i 
befolkningen, at vejen er lang fra de 
store politiske drømme til virkelighe-
dens verden. Vil man vende udviklin-
gen og fremme en
mere varieret beboersammensætning, 
handler det i høj grad – eller måske 
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i endnu højere grad - også om lejlig-
hedernes standard og hvilket service-
niveau, boligforeningerne kan og vil 
præstere.
Min familie og venner kommer natur-
ligvis gerne og besøger mig i min lej-
lighed her i Toveshøj. Men de spørger 
mig, hvornår der kommer nogen fra 
boligforeningen og fjerner det gamle 
vinylklister i gangen og mærkerne i 
gulvet efter skillevæggen i stuen, som 
de tidligere beboere har efterladt. Der 
kommer ikke nogen… men sporene 
skræmmer.

Af Susanne Winther
Janesvej 15, 2, -3

8220 Brabrand

svar
Af tidsmæssige årsager i forbindelse 
med produktionen af Skræppebladet 
har det ikke været muligt at nå at få 
kommentarer fra administrationen og 
driften til de relevante dele af oven-
stående læserbrev. De vil derfor blive 
bragt i næste udgave af Skræppebla-
det.

/redaktionen

VeJbuMp?
Postcykler på stierne, og lastbil- og 
bilkørsel som død og helvede på Ud-
sigten er desværre trafikale unoder, 
der stammer fra en forkvaklet trafik-
kultur: Alles kamp mod alle!

Det er mere end ærgerligt, at det af-
ledte, utrygheden, hat holdt sit ind-
tog på en ”privat”, lukket, og lille vej 
i vort BEBOELSESkvarter – uden vej-
bump, bortset fra bumpet fra et barn 
eller en af vore ældre.

Med venlig hilsen
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13
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2 - Søvangen

af Kirsten Hermansen

badeVærelsesrenoVerInGen fortsætter støt efter planen. 
beboerne Har Været tålModIGe oG taGer det rIGtIG pænt

støV, støJ oG skurVoGne I søVanGen

Nu er der gået knap et år, siden re-
noveringen startede, og beboerne på 
den øverste del af Louisevej  kan nu 
tage bad i nye omgivelser.
Selskabslokalers og gæsteværelsernes 
toiletter er også færdige.

Afdelingen har et stort antal forskel-
lige lejlighedstyper og dertil 3 husty-
per, så man må gå ud fra, at håndvær-
kerne har ”høstet nogle erfaringer” 
fra de mange forskellige slags bade-
værelser og rørsystemer under deres 
arbejde.

Renoveringen er en proces, der griber 
dybt ind i den enkelte beboers privat-
liv og hverdag, og er nok det største 
og det længstvarende renoveringsar-
bejde i Søvangen. 

Valg af håndvask- og toiletmodel, har 
ikke altid været efter alle beboeres 
smag, men der har jo også været et 
budget, der skulle overholdes. Et pus-
lespil, som man vist har fået til at gå 
op.
Opståede fejl er løbende blevet revide-
ret og rettet til de flestes tilfredshed.

Renoveringen har stillet store krav så-
vel til beboere som til driftspersonale, 
og derfor har vi spurgt  en af beboerne 

og en fra driftspersonalet, hvordan de 
har oplevet processen.

det har været
støvet og rodet værd
”Det var da en støvet affære, mens det 
stod på, men det var dog til at leve 
med, og det var egentlig kun slemt 
de første 14 dage”. Sådan siger en be-
boer, som kan lægge hele oplevelsen 
bag sig. Beboeren ved, hvad  det vil 
sige at få renoveret badeværelse, idet 

han har prøvet det hele 2 gange i for-
bindelse med en mellemliggende flyt-
ning. ”Man finder hurtigt en anden 
morgenrytme, når man er berøvet sit 
toilet og bad
Der har også været nogen støj, og det 
er selvfølgelig langt mere generende, 
hvis man er hjemme hele dagen. Be-
boerhusets opholdsrum har vist ikke 
været brugt ret meget, så man må gå 
ud fra, at det har været til at udhol-
de.”
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2 - Søvangen

af Birthe Wisén

februar I beboerHuset, søVanGen

Torsdag den 5. februar kl. 19.00 kom-
mer Børge Nielsen og fortæller videre 
om Brabrand og Søvangen.
Entre 20,- kr. Der kan købes kaffe/the 
med brød, 20,- kr. Alle er velkom-
men.

Der er søndagscafé den 15. februar 
kl.14.00-16.30. Også der kan der købes 
kaffe/the à 20,- kr. Denne dag er der 
tilmelding til fællesspisningen, ons-
dag d. 18. feb. kl. 18.00.

Fællesspisning onsdag 18. februar
Menu: Brunkål med flæsk og medi-
sterpølse, frugt m/ råcreme og kaffe/
the.

Juletræsfesten søndag den 21. decem-
ber 2008 var meget vellykket.  Det 
var det største antal tilmeldte børn og 
voksne, der var mødt op. Det var flot, 
så er der noget ved at arrangere ”Jule-
træ” for børnene.Tak til alle forældre, 
der var mødt så talrigt op.

foredraG oG spIsnInG

Beboeren har i øvrigt meget ros til 
driftspersonalet, som han mener har 
ydet en optimal service, men undrer 
sig lidt over, at man aldrig har mødt 
en repræsentant fra NILAS.

Processen og resultatet har været po-
sitiv, men der er selvfølgelig også lige 
et par negative detaljer:
Montering af ekstra-løsdele burde 
være en del af renoveringsarbejde 
med betaling af de dele man tilkøber. 
Priserne på monteringen af ekstra-
løsdele-armatur står ikke i rimeligt 
forhold til den reelle arbejdstid på 
monteringsarbejdet, og gudskelov 
at jeg selv kan spare kr. 200,- ved at 
sætte en krog op på 5 minutter.

”Jeg er meget glad for mit nye bade-
værelse og jeg syntes, at det er hånd-
værksmæssig flot udført.   . Overgan-
gen mellem toilet og bad ser flot ud, 
men det er bare så synd, at man ikke 
har lavet en højere kant  omkring bru-
senichen, da vandet under brusebad 
løber op over resten af gulvet i bade-
værelset. Synd og skam for badevæ-

relset er ellers så lækkert”, fortæller 
vores beboer til slut.

driftspersonalet har et 
stort merarbejde
En rigtig stor del af driftspersona-
lets arbejdstid (70%) er gået med at 
yde service omkring renoveringerne, 
f.eks. tager alene varslingerne til be-
boerne ret lang tid, fortæller en med-
arbejder fra driftspersonalet. 
Vores højeste ønske er bare, at vi er så  
heldige, at kunne slippe for sneryd-
ning bare denne vinter.

Man har oplevet stor tålmodighed 
hos beboerne, og ordningerne med 
badevogne m.v., har man indtryk af, 
er stort set tilfredsstillende.

Vi syntes, at det har været lidt synd, at 
der ikke i kontrakterne har været for-
handlet noget mere standard-armatur 
til badeværelserne, idet det valgte Al-
terna-mærke på armatur er ret dyrt, 
og derfor bliver tilbuddene på tilkøb 
desværre også ret dyrt.

Ellers har de største problemer faktisk 
mest ligget omkring rydninger/tøm-
ninger af kælderrum og afgrænsning 
af områder, hvor håndværkerne har 
skullet arbejde og isolere.
Men der er høstet mange erfaringer, 
så tingene glider bedre og bedre.

Samtidig med renoverings-travlheden 
har der desværre også været mange 
varme-problemer omkring radiato-
rerne i Søvangen, med manglende 
udluftning af varmesystemet, afledt 
af fjernvarmearbejdet på Brabrand 
Skovvej.
Alt dette oveni kan få enhver ”Meyer” 
til at få sved på panden.
Man lover at problemerne med var-
men vil blive løst støt og roligt hen ad 
vejen, udtaler den travle repræsentant 
fra driftspersonalet.

t
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tekst og foto af Troels Lærke

et lIlle antal freMMødte beboere Godkendte 17/12-08 Med stort flertal et 
oMfattende oG reVIderet renoVerInGsforslaG.

nyt oG freMtIdssIkret renoVerInGsproJekt

Hvad er baggrunden for en 
renovering af afd. III
Vagn Eriksen startede mødet med at 
gennemgå afdelingens tilstand før og 
nu.
Afdelingen har allerede tilbage i 1969 
haft problemer med utætte vinduer 
og deraf følgende varmeudslip.
Derefter fik man problemerne med 
højhusets betonkonstruktioner, som 
så blev renoveret i 1983.
Senere fulgte en tagrenovation/gavl-
beklædningsudbedring i 1987/88.
I 1990 blev der konstateret betonska-
der samt fuge/og brystningsskader, 
der krævede en facaderenovering.
Den nedlagte Varmecentral på Ka-
rensvej er så dårlig, at den skal ud-
bedres eller nedrives
Højhuset har igen så omfattende be-
tonskader, at den igen skal renoveres 
eller nedrives, men det er en historie 
for sig, og er ikke omfattet af hverken 
det oprindelige eller det reviderede 
projekt.

Det er med baggrund i disse tilstande, 
og fordi man ønskede en afdeling med 
en bedre spredning i lejlighedstyper 
for alle aldersklasser fra unge til gam-
le, at afdelingsbestyrelsen allerede i 
2001 ansøgte Landsbyggefonden om 
44 millioner kroner til en renovering 
af afdelingen.
En beboergruppe gik aktivt ind i ud-
arbejdelsen af et renoveringsprojekt.
Projektet, som er beskrevet i en flot 
beboerinformationsfolder, blev god-
kendt af beboerne.
Ansøgninger blev sendt til Landsbyg-
gefonden, der dog mente at renove-
ringsforslaget krævede for lidt penge. 
Århus kommune ønskede at kæde 
højhusrenoveringen sammen med en 
facaderenovering. Dette var alt sam-
men ting, der forsinkede igangsættel-
sen af projektet..

På nuværende tidspunkt har afde-
lingen en Landsbyggefondgaranti på 
110 millioner kroner, og man håber så 
på, at entreprenøren vil stå ved deres 
oprindelige tilbud.

Hvorfor er der fremlagt en ny 
og udvidet renoveringsplan for 
afd. III?
Brabrand Boligforening har udarbej-
det en ny politik på energi- og miljø-
området, således at den er opdateret 
med de overordnede retningslinier i 
boliglovene.
Man har derfor givet entreprenøren, 
der udarbejdede det oprindelige for-
slag, frie hænder til at forbedre for-
slaget, så det kan leve op til de nye 
energi- og miljømæssige tiltag på bo-
ligområdet.

Landsbyggefonden vil stadig opret-
holde tilsagn om bevilling også med 
en udvidet ny og mere omfattende re-
noveringsplan.
Boligforeningens bestyrelse har haft 
meget fokus på energi- og miljøpro-
blemer omkring boligområdet, og har 
derfor været på tema-tur til Østrig og 

Schweiz, hvor man er langt foran med 
bygning og renovering af miljørigtige 
boliger ved hjælp af  tilstrækkelig tæt 
isolering samt varmepumper.
Danske firmaer står bl.a. for udvik-
ling af teknikken, som fungerer og er 
konkurrencedygtig;
men eksporterer det til udlandet, da 
der ikke har været interesse for det 
herhjemme.
Det er brugte og kendte teknikker.
Enten kan en sådan ny teknik gen-
nemføres som et enkeltstående pro-
jekt, eller som en del af et i forvejen 
planlagt renoveringsarbejde, og der-
for er afdelingens planlagte renove-
ring taget op og sat i nyt perspektiv. 
Der er brug for, at man tager fat på 
energiområdet, og derfor har man 
koblet energiforbedringer til netop 

dette renoveringsprojekt.
For beboerne i afdelingen vil det be-
tyde en stor besparelse på varmeud-
gifter. Energiafgifter bliver nok den 
”skruenøgle”, som der afgiftsmæssig 
reguleres på i fremtiden, og forvent-
ningerne er stigende afgifter for at 
nedsætte forbruget.
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En renovering, hvor man udvider 
det i forvejen planlagte renoverings-
arbejde med omlægninger til næsten 
passive-energihuse, med ny energibe-
sparende teknik, vil have foreningens 
fulde opbakning og støtte.
Ved at udvide en renovering med tek-
nik, der kan gøre boligerne til ”nul – 
eller næsten ingen energiforbrugende  

huse, da  er afdelingsbestyrelsen på 
forkant med udviklingen, og er også 
med til at gøre boligerne ”attraktive” 
for fremtiden.

Hvad indebærer en ny 
udvidet og energivenlig 
renoveringsplan
Afd.bestyrelsen har fået lavet over-
slag over 4 renoveringsprojekter, 
hvoraf den største og mest udvidede 
indebærer:
Renovering af faldstammer (en for-
bedring der snarest bliver nødven-
dig)
Udskiftning af vinduer
Reparation af fugninger
Facaderenoveringer
Tagrender 
Man tager således alt med, der træn-
ger, og oveni omlægning af varme-
system, således at energiforbruget til 
varme kan reduceres ned til 1/10 af 
nuværende forbrug.
Hvilken model  er mest fordelsagtig?
Afd. Bestyrelsens forslag er en total-
renovering, men man er klar over, at 

et sådan projekt kun kan blive til no-
get, hvis huslejestigningen kan brin-
ges ned på et realistisk niveau..
Hvis den værst tænkelige situation 
skulle opstå, og renoveringen ikke 
kan finansieres så udgiftsneutral som 
muligt, så kan afd.bestyrelsen ikke gå 
ind for et så omfattende projekt.
Selv om det oprindelige renoverings-

forslag er godkendt og har fået tilsagn 
om finansiering, så skal et nyt og radi-
kalt ændret forslag behandles og god-
kendes på et beboermøde.
Man fik udleveret budgetoverslag på 
det oprindelige projekt og på et pro-
jekt, der indeholder en totalrenove-
ring incl. energiforbedring.
Det oprindelige projekt har et over-
slag på knap 143.000.000 og det udvi-
dede projekt på knap 227.000.000

Hvordan er det at bo 
i en passiv-energi-bolig
Der blev stillet spørgsmål ved disse 
ting:
Man har hørt om de nye meget isole-
rede passiv-energi-huse, der bygges, 
hvor et ventilationssystem genbruger 
luften igen og igen, det lyder ikke, som 
om det giver et ideelt indeklima?
Svar: I det nye varmesystem, der er 
udviklet, udskiftes luften kontinuer-
ligt og alle tilgængelige undersøgelser 
viser, at indeklima er klart forbedret.

Set i tidsperspektiv og med bare en 
energistigning på 5% om året, så vil 
projektet have tjent sig ind igen om 35 
år.
Dette kan ingen beboer bruge til no-
get, men man slog fast, at den enkelte 
beboer allerede kan se en privat var-
mebesparelse fra dag 1, når renove-
ringen er gennemført..

Afd. III bliver det første forsøgspro-
jekt på en energivenlig og miljørigtig 
bolig.
Hvis projektet godkendes, hvornår 
kan man så gå i gang, og hvor længe 
varer renoveringen?
Overslag og materiale til Landsbyg-
gefonden med henblik på fornyet an-
søgning kan hurtigt være færdig,
Og først i det nye år præsenteres det. 
Derefter regner man med en hurtig 
indstilling til godkendelse.
Man regner med, at renoveringen ta-
ger ca. 2 år.
Beboere spurgte om, hvordan man er 
stillet under renoveringen, bliver der 
behov for genhusning?
Der blev svaret, at med de hensyn, der 
altid bliver taget under renoveringer, 
så tager beboerne det som regel fint, 
og vælger at blive boende i boligen 
under en renovering.

Der var derefter usikkerhed omkring, 
hvad man skulle stemme om,  og også 
usikkerhed omkring hvad det nye 
projekt indebærer omkring ventila-
tion og isolering. Man kom dog frem 
til, at der jo ikke var nogle ændringer 
af den oprindelige vedtagne renove-
ringsplan, kun at der var sat noget 
mere renovering på end oprindeligt. 
Til trods for usikkerheden havde man 
en fornemmelse af, at de fremmødte 
beboere ønskede at give projektet en 
chance for realisering.

Det nye fremlagte renoveringspro-
jekt, hvor afd. bestyrelsen blev bundet 
op på en udgiftsneutral finansiering, 
blev herefter godkendt af et næsten 
enstemmig flertal af de fremmødte 
beboere.
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af Birgit Fuglsang

så er VI Her IGen ... nyt fra afdelInG III

DET UNÆVNELIGE – ’ansigtsløft-
ningen’ – omtales andetsteds i bladet, 
så nedenstående er blot lidt om rigets 
almindelige stilling i Skovgårdspar-
ken.

LANGT OM LÆNGE – og det var 
ikke afdelingsbestyrelsens sendræg-
tighed, der var årsag hertil, men ’tek-
niske problemer’, der skulle løses i 
samråd med kommunen – blev par-
keringsordningen en realitet. De gule 
skilte kom op, og efter en periode 
med ’begyndervanskeligheder’ fra 
bilfolkets side, ser ordningen nu ud 
til at fungere nogenlunde fornuftigt. 
Vi er kommet en del af de ulovlige 
og hensynsløse parkeringer til livs. 
Der er dog stadig forhærdede tidsel-

gemytter, der parkerer ulovligt i ly af 
mørket og i weekenderne. Afdelings-
bestyrelsen noterer sig forholdene og 
holder løbende evalueringer med P-
selskabet.  

ÉN FUGL PÅ TAGET ... nej, dusin-
vis af måger, hvis efterladenskaber 
på størrelse med et A4-ark lander på 
ens mere eller mindre nypudsede ru-
der. Det er altså ikke kun af hensyn til 
ROTTEFAREN, det er forbudt at fodre 
fugle. Det er også dårligt naboskab!

AFFALDSHÅNDTERINGEN – eller 
mangel på samme – er også en klassi-
ker. I skrivende stund har jeg kunnet 
iagttage, hvorledes en af de ansatte fra 
driftspersonalet nærmest har måttet 

skrabe affald fra en iturevet skralde-
pose sammen. Det er ikke just på den 
måde, vi får mest for de lønkroner, vi 
giver ud. Og spørger man de ansatte 
selv, vil de nok med god ret hævde, at 
de er født til noget større end at skra-
be andres affald op!

Månedens ordinære møde i afde-
lingsbestyrelsen er nu flyttet til 3. 
torsdag i måneden. Næste møde bli-
ver 26. marts kl. 17.00. Første punkt 
på dagsordenen er som altid: møde 
med fremmødte beboere. Der er som 
sædvanlig frisk kaffe på termoen. Så 
har du noget, du vil drøfte med be-
styrelsen, skal du /I være så hjertelig 
velkomne.

Afdelingsbestyrelsen har i slutningen 
af november måned deltaget i et møde 
med boligforeningens direktør og en 
repræsentant fra foreningsbestyrelsen; 
mødet handlede om et hus på 
Udsigten, i hvilket der er konstateret 
skimmelsvamp under gulvet.
Der bliver nu foretaget en nærmere 
analyse af forholdene i og ved 
huset med henblik på at bestemme, 
hvad der skal foretages for at få løst 
problemerne.

praktiske oplysninger
I afdelingsbestyrelsen er vi i gang 
med at udarbejde en ”folder”, der 
beskriver afdelingens faciliteter samt 
muligheder og regler i forbindelse 
med udnyttelsen.
Vi har vedligeholdelsesreglement 
og ordensregler, men vi synes, at 
det vil være rart med sådan en 
folder med praktiske oplysninger; 
den vil så også kunne udleveres til 
kommende indflyttere sammen med 
indflyttermappen 

1 - Hans Broges Parkens

af Inger Bloch

skIMMelsVaMp
folder Med Gode råd på VeJ

t
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af Sebastian Adorján Dyhr

InItIatIV på VeJ for at skabe et HyGGelIGt Mødested MIdt I Gellerupparken

efterlyser frIVIllIGe tIl beboercafé I yGGdrasIl

Nu skal det snart være muligt for be-
boerne i Gellerupparken at kigge for-
bi Yggdrasil og drikke en kop kaffe og 
nyde et stykke kage, mens man tager 
en sludder med naboen. 
Sådan lyder ambitionen i Beboerhuset 
Yggdrasil, som netop har fået lagt nyt 
gulv og også har fået indrettet et rig-
tigt køkken til cafe-virksomhed.
”Vi efterlyser frivillige beboere, som 
har tid og lyst til at være med til at 
drive cafeen,” siger afdelingsformand 
Helle Hansen, der sidder med i bebo-
erhusets styregruppe. 
”Vi regner med at starte ud stille og 
roligt med at holde åbent i cafeen et 
par timer to gange om ugen. Og ideen 
er som udgangspunkt, at åbningsti-
den skal være i samme tidsrum, som 
der er aktiviteter i tekstilværkstedet i 

kælderetagen, mens huset i forvejen 
er fyldt med kvinder, som måske har 
lyst til at drikke en kop kaffe eller te 
sammen med veninderne,” tilføjer 
Helle Hansen.
”Og så håber vi, at nogle af de be-
boere, som i dag ikke benytter huset 
får lyst til at kigge indenfor og må-
ske læse avisen eller se lidt fjernsyn. 
Man kan måske også forestille sig, at 
cafeen af og til byder på foredrag, un-
derholdning eller en anden aktivitet. 
Men det er helt op til de aktive, som 
melder sig til at være med til at drive 
cafeen at bestemme, hvad cafeen skal 
udvikle sig til”, fastslår Helle Hansen, 
der regner med, at Yggdrasil-cafeen 
åbner i løbet af marts måned.
”Vi holder møde i cafe-gruppen i fe-
bruar, og hvis nogen beboere er nys-

gerrige og måske interesseret i at være 
med, så er de mange velkommen til 
at kontakt mig - eller også kan man 
give besked til beboersekretær Vibeke 
Dam Hansen, der har kontor i Ygg-
drasil,” siger Helle Hansen, der kan 
kontaktes på telefon 4017 8675.

fastelaVn Ved yGGdrasIl
for børn I Gellerup MelleM 0 oG 12 år. 

søndaG d.22. februar 2008 kl.13.00 slår VI katten af 
tønden på leGepladsen Ved yGGdrasIl, dortesVeJ 35a

af afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken

Vi skal • Slå katten af tønderne og 
kåre kattekonger og kattedronninger. 
Kattekongen er den, der slår tønden 
HELT ned, og kattedronningen er 
den, der slog lige før kattekongen. 
Der er præmier til kattekongen og 
kattedronningen. • Bagefter er der 
uddeling af godteposer og  • Uddeling 

af præmier til de bedst udklædte 
børn.
Billetter koster 10 kr. pr. barn og kan 
købes i Yggdrasil, torsdag d.24. januar 
2008 mellem kl.15.00 og 18.00. Husk 
børnenes sygesikringsbevis.
Sedlen herunder afleveres i Yggdrasil 
ved billetkøb.

Forældrenavn:________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________
tilmelder antal børn til fastelavnsfest på:
0 år____ 1 år____ 2 år____ 3 år____  4 år____ 5 år____ 6 år____
7 år____ 8 år____ 9 år____  10 år____ 11 år____ 12 år____

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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steMInGsrapportaGe fra et par afdelInGer

Jul I bolIGforenInGen

tIl Julebal 

I skoVGårdsparken 
At julen er børnenes fest blev i den 
grad bekræftet, da vi trådte ind i 
Skovgårdsparkens selskabslokaler til 
juletræsfest sidste søndag i advent. 
Skovgårdsparken og Søvangen af-
holdte i fællesskab den årlige julefest, 
og alle deres beboere var inviteret.

Vi blev mødt med høj julemusik fra 
Gudmunds nisseorkester og et tæt og 
varmt selskabslokale fyldt med glade 
beboere. På en stille søndag blev vi 
overrasket over, hvor meget der var 
gang i festen. 

Vi forsøgte at finde en plads, hvor vi 
kunne spise vores varme æbleskiver 

og drikke et glas gløgg. Det skulle 
vise sig at være svært og er et tydeligt 
bevis på, at juletræsfesten er blevet 
en succesfuld tradition. Bordene var 
fyldt med mennesker og hjemmela-
vede juledekorationer, som børnene 
havde lavet ved et lille bord i det ene 
hjørne af lokalet. 

Vores lille søn havde imidlertidig 
svært ved at koncentrere sig om sin 
æbleskive, og var mere fokuseret på 
orkesteret og alle de dansende børn. 
Dansegulvet var fyldt, og vi fik lyst 
til at danse med. Vi dansede til Pyru-
ses sang, Bro Bro Brille og andre gode 
klassikere ñ repetoiret spændte vidt. 
Det var sjovt ,og Gudmunds Nisseor-
kester fik os alle i julestemning. Selv 
en lille træt pige, som havde mistet 

pusten, sad og gyngede med på bas-
sistens knæ. 
 
Det er dejligt at opleve, hvordan be-
boerne modes, og frivillige hænder 
danner fine rammer for julens fælles-
skab. Hvis bare de voksne kunne lære 
at danse lige så godt som børnene, så 
ville afdeling II og III’s juletræsfest 
blive byen bedste bal.

Tak for en god fest og en kæmpe god-
tepose!

Tekst og foto af Mie Rasmussen og Troels 
Lærke
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odInsGård 
Julen i Odinsgård var fyldt med 
småbørn og forældre. Og som et nyt 
tiltag startede julearrangementet 
den 7. december allerede kl. 11 med 
en hyggelig travetur i den nærlig-
gende natur. 

I løbet af dagen deltog omkring 18 
børn og 18 voksne, der julede med 
papirklip, kravlenisser, risengrød og 
gløgg med æbleskiver. Mere en end 
gang blev der danset om juletræet, 
mens alle sang med på bl.a. ”jule-
bal i nisseland”, ”Vinterbyøster” og 
”Nu’ det jul igen”.

Da julemanden landede på taget og 
kom ned ad trappen, var der stor 
glæde hos børnene. De fik alle en 
stor pose med julegodter – så stor at 
de mindste skulle have hjælp til at 
løfte den.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

tHorsbJerG 
Det store hit blandt aktiviteterne ved 
Thorsbjergs julearrangement den 7. 
december var juledekorationer. Alle 
ville gerne være kreativ med lys, sil-
kebånd, grene og gran – både børn, 
unge og voksne.
I løbet af to timer fra kl. 13 kiggede 
8-10 voksne og 30-35 børn og unge 

forbi, hvilket var en del flere, end der 
var tilmeldt. 
Mens julemusikken spillede, blev 
der spist æbleskiver, de voksne drak 
gløgg og børnene sodavand. De fle-
ste kastede sig ud i at flette stjerner 
og klippe julepynt, mens de guffede 
småkager og juleknas.

Da julemanden kom på besøg var det 
med pakker med navn på. Afhængig 
af køn og alder fik de tilmeldte børn 
forskelligt legetøj i gave.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
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lIVlIG debat på ekstraordInært beboerMøde 
oM kollektIV IndMeldelse I leJernes landsorGanIsatIon, llo

af Helle Hansen
arkivfoto af Sebastian Adorján Dyhr

beboerne på toVesHøJ saGde neJ tak tIl llo

Kort før jul indkaldte afdelingsbesty-
relsen på Toveshøj beboerne til et eks-
traordinært beboermøde for at spørge 
om beboernes holdning til at melde 
hele afdelingen samlet ind i Lejernes 
Landsorganisation.
Den nykonstituerede formand afde-
lingsbestyrelsen Troels Bo Knudsen 
bød de cirka 25 beboere velkommen 
til mødet og overlod derefter mikro-
fonen til Jørgen D. Jensen fra Lejer-
nes Landsorganisation. Han fortalte 
om de mange forskellige tilbud, som 
organisationen ville kunne tilbyde 
Toveshøjs afdelingsbestyrelse samt 
alle beboerne. Det handlede både om 
kurser vedrørende bebodemokrati af 
enhver art, samt juridisk rådgivning 
både til den enkelte beboer og afde-
lingen.
Jørgen D. Jensen fremhævede også 
LLO’s overordnede indsat for at be-
vare beboerdemokratiet og forsøg på 
at sikre Landsbyggefondens midler. 

Ikke opbakning fra beboere
Oplægget medførte en del debat og 
spørgsmål fra salen. Blandt andet 
ville flere gerne have at vide, hvorfor 
det ville være nødvendigt at melde 
afdelingen ind LLO, når afdelingen 
i forvejen kan modtage kurser og 
hjælp fra BL, der er Boligselskabernes 
Landsorganisation.
Et forslag fra salen om at sende forsla-
get til urafstemning i afdelingen blev 
nedstemt, og da beboerne, efter at 
debatten var afsluttet, skulle stemme 
om kollektiv indmeldelse i LLO, var 
resultatet også en klar overvægt af 
nej-stemmer.
Der var lagt op til dramatik, da Toves-
høj holdt ekstraordinært beboermøde. 
Var forslaget fra afdelingsbestyrelsen 
om en kollektiv indmeldelse i Lejer-
nes Landsorganisation (LLO) udtryk 
for mistillid til boligforeningens ad-
ministration og bestyrelse? 

Eneste dramatik var imidlertid, at af-
delingsbestyrelsen skiftede formand 
umiddelbart inden mødet. 

De omkring 25 beboere, der var mødt 
op, fik en nøgtern drøftelse af proble-
merne. Den nye formand, Troels Bo 
Knudsen, afviste, at der var mistillid 
til administrationen, men LLO havde 
mulighed for at tilbyde billige kurser, 
der kunne ruste de folkevalgte til et 
kvalificeret samspil med administra-
tionen. Jørgen D. Jensen fra LLO gave 
udførlig redegørelse for organisatio-
nens indsat. 

den almene sektor skal kunne 
løse problemerne selv
Hans Esmann Eriksen fra forenings-
bestyrelsen udtrykte vist manges 
mening, da han sagde, at LLO’s kon-
flikttankegang passede til det private 
boligmarked, og det almene byggeri 
burde kunne løse problemerne selv. 
Flere gav til kende, at afdelingen i 
forvejen var repræsenteret i Boligsel-
skabernes Landsforening og kunne få 
hjælp i Beboerklagenævnet.

beboerdemokrati 
og landsbyggefonden
Jørgen D. Jensen fremhævede da også 
LLO’s overordnede indsat for at beva-
re beboerdemokratiet og forsøg på at 
sikre Landsbyggefondens midler. Her 
blev han imødegået af boligforenin-
gens direktør Torben Overgaard, der 
forsikrede for, at BL også kæmpede 
for disse sager. Han benyttede endnu 
en gang lejligheden til at fremhæve 
sin holdning om, i hvor høj grad den 
siddende regering misbruger Lands-
byggefondens midler og bruger lejer-
nes penge til opgaver, der burde beta-
les af hele samfundet.

Formanden Troels Bo Knudsen tak-
kede i sine afsluttende bemærknin-
ger for et godt møde og beklagede, at 
afdelingsbestyrelsen ikke mente, der 
var penge til at bevilge gløgg.
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Af Jabbar Yazdani, konsulent, natteravnene

Pr. 1. januar 2009 er jeg blevet an-
sat som konsulent i Natteravnenes 
Landssekretariat, specielt med hen-
blik på opgaver i Århus.

Jeg stiller 15 års erfaring som socialar-
bejder, mit netværk og viden til rådig-
hed med hele mit hjerte for Natterav-
nene de kommende 4 år i Århus!

Mit navn er Jabbar Yazdani, socialar-
bejder og konsulent i 15 år her i År-
hus. Tidligere har jeg været Naturvej-
leder, medansvarlig for den rullende 
naturklub i boligområderne i Århus, 
foreningsguide i Bispehaven, fritids-
vejleder i Århus Vest og de sidste 3 år 
konsulent ved Frivilligcenter Århus.

Jeg er ansat af NL i en 4-årig periode 
i Århus til at varetage organisationens 
interesser:

Etablering af nye foreninger og ud-
vikling af de nuværende foreninger. 
Jeg ser frem til og satser 101% på at 
opnå målene og sætte Århus helt og 
fuldt på Natteravnenes landkort. 

I den forbindelse vil jeg sammen med 
Jer prøve at etablere den første kvin-
delige dagravn, Juniorravn og natte-
ravn her i Gellerup.

Jeg glæder mig meget til opgaven, 
hvor vi kan gøre forskel i fællesska-
bet!

Konsulent Natteravnene ÅRHUS
http://www.natterravnene.dk
jy@natteravnene.dk
mobil: 51 14 13 51 
Tryghed, livsglæde og integration

ny konsulent for natteraVnene I årHus

natteraVnene på VInGerne I Gellerup!

af Svend Erik Sørensen
Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

sæsonen er I GanG IGen

nyt fra Gellerup pensIonIstklub

Først vil vi fra bestyrelsens side øn-
ske alle et godt nyt år. Håber, at alle er 
kommet godt ind i det nye år.
Så vi glæder os til at se rigtig mange 
til de ting, som er på vores program, 
så vi lægger lidt blødt ud så velkom-
men til alle, med venlig hilsen fra hele 
bestyrelsen

onsdag den 4. februar kl. 14,00
“Banko spil”
Kaffe og brød kun kr. 10,00.
Så bare mød talstærkt op.
 
onsdag den 18. februar kl. 14,00
Underholdning ved “Jacob Hogre-
be” noget om kartoffeltyskere på 
den “Jyske Hede”. Det er noget om os 

selv, så det er meget intressant. Så det 
er bare
med at komme hjemmefra og op i 
pensistklubben - inklusivt kaffe og 
brød kun kr. 20,00 
 
onsdag den 4. marts kl. 14,00
“Banko spil”
Brød og kaffe kr.10.00
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er du MelleM 13 oG 18 år?

pIGeklubben I Gellerup 
– kun for pIGer

Har du lyst til at deltage i sjove aktiviteter og hygge tirsdag 
aften. Og har du lyst til at møde andre piger på din alder?
Så kom til Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35a, hver tirs-
dag fra kl. 17-19.30.
Vi hygger med spil, smykkeværksted, dans, film, skøn-
hedsværksted, drama, musik, eller tager på tur ud af huset 
til biografen, i teatret og ud at bowle.
Men først og fremmest er det DIG, der er med til at bestem-
me, hvad vi skal lave – kun fantasien sætter grænser.
Vi glæder os til at se jer!

M.v.h. Bestyrelsen

der afHoldes GeneralforsaMlInG MandaG d. 23/2-2009 kl. 19.00

GeneralforsaMlInG I tousGaardens Venner

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til 
godkendelse

3. Foreningens regnskab til 
godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
supleanter
På valg er:
 Svend Aage Pedersen
 Bente Christiansen
 Conni Jepsen
 Torben Fogh
 Alle modtager genvalg

6 .Valg af parlementariske revisorer
På valg er:
 Inga Bech
 Suppleant:
 Ove Abildgaard

7. Evt

Huset giver kaffe og te. Øl og vand 
kan købes.

Regnskab kan hentes i laden fra d. 
10/2-2009 Alle hverdage mellem 9-15 
eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordenen 
skal være formanden, Esben 
Trige, i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen

Kun adgang for medlemmer.
Kontigent skal være betalt senest 3 
hverdage før generalforsamlingen.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan 
du blive det ved henvendelse i laden. 
Det koster kun 50,- pr år for 
enkeltpersoner.
Institutioner og foreninger 300,- pr. år
1 Medlemskab er lig med 1 stemme

Bliv medlem, støt dit lokale 
beboerhus og mød op til 
generalforsamlingen.



Skræppebladet februar 2009 - 43

Af Hanne Miriam Larsen, beboerhuset Yggdrasil.

I Det Kreative Værksted i beboerhu-
set Yggdrasil (Dortesvej 35 A) kan du 
sy, filte, strikke eller bruge din krea-
tivitet, som du har lyst. Værkstedet 
er kun for kvinder, og vi har åbent for 
alle, der har lyst til at reparere tøj, lave 
pynt til hjemmet eller lære at filte, 
hækle, male med stoffarver eller an-
det. Du må også meget gerne komme 
forbi, hvis du bare vil drikke en kop 
kaffe og se, hvad de andre kvinder 
laver – måske bliver du inspireret til 
selv at gå i gang!

Værkstedets åbningstider i februar 
(bortset fra uge 7) er tirsdag klokken 
10-13, onsdag klokken 10-14 og tors-
dag klokken 14-17. I uge 7 er værkst-
edet åbent tirsdag d. 10. februar – rest-
en af ugen er der lukket på grund af 
vinterferie-aktiviteter for piger – læs 
mere nedenfor.

Eventuel kontakt til: Hanne Miriam 
Larsen tlf. 86 25 10 16 i værkstedets 
åbningstider.

pIGepynt I VInterferIen
I vinterferien laver vi pigepynt i Yg-
gdrasil. Kom og vær med, når vi laver 
smykker, kort, billedrammer og mass-
er af pigepynt med perler, knapper, 
filt, garn og karton. Brug fantasien og 
lav fine ting til dig selv, til dit værelse 
eller til veninderne. Alle piger fra 9-16 
år er velkomne!

Det foregår onsdag, torsdag og fredag 
i vinterferien kl. 10-15. Deltagelse er 
gratis, madpakke kan medbringes. 
Tilmelding er nødvendig (begrænset 
deltagerantal) og skal ske senest 3. 
februar på tlf. 86251016 eller ved hen-
vendelse i Det Kreative Værksted i 
Yggdrasil.

ruM for kVInder I alle aldre

det kreatIVe Værksted I februar

På bestyrelsens vegne Anja Spalding, bestyrelsesmedlem i Grønærten

torsdaG d. 26 februar 2009 kl 19.00 I yGdrasIl, dortesVeJ 35 a, 8220 brabrand

 GeneralforsaMlInG I 
HaVeforenInGen Grønærten

Vinderne af årets konkurrence om 
den flotteste have præsenteres denne 
aften og der uddeles præmier.

Da vores kasser ikke ønsker genvalg, 
mangler vi en som er interesseret i 
at løse den opgave. Samtidig har vi 

plads til flere engagerede medlemmer 
i bestyrelsen. Vi mødes ca. 8-10 gange 
om året i et uformelt miljø, med plads 
til personlighed og humor.
  
Indkaldelse og dagsorden bliver 
sendt med post til alle medlemmer. 

Andre interesserede kan i ugerne op 
til d. 26/2-09 hente dagsorden hos 
beboersekretær Vibeke Dam Hansen 
i Ygdrasil. 



HeadlIne
subHeadlIne

brødtekst

af skribent
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HUSK

Vi har strikke/snakke/hygge-klub hver torsdag fra kl. 10 til kl.?
Alle er velkomne. Tag også din nabo med.Der kan købes kaffe og rundstykker for 20,-.På gensyn i Laden. 

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

Indstik i Skræppebladet

Foreninger i boligforeningen opfordres til 
at indsende oplysninger til Skræppebladets 
indstik, så alle kan vide, hvem og hvad og 
hvor det foregår.

Se nærmere på side 15
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subHeadlIne
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Maden bliver severet fra 
kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 30 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 februar 2009

Mandag 2 Fisk
Tirsdag 3 Hvidkålssuppe    
Onsdag 4 Kalvelver med løg   
Torsdag 5 Kalkungryde med ananas   
         
Mandag 9 Hakkebøf med bløde løg   
Tirsdag 10 Gl. oksesteg/bløde løg 
Onsdag 11 Koteletter i fad
Torsdag 12 Hjerter i flødesovs    

Mandag 16 Karbonader med grønsager  
Tirsdag 17 Mørbradbøffer med løg   
Onsdag 18 Kylling
Torsdag 19 Millionbøf med kartoffelmos

Mandag 23 Biksemad  
Tirsdag 24 Frikadeller med stuvet hvidkål 
Onsdag 25 Stribet fiskepostej   
Torsdag 26 Paneret flæsk med persillesovs 
    
Tirsdag 28 Dansk bøf m. løg  
Onsdag 29 Kalkunsteg  
Torsdag 30 Fiskefrikadeller    
        

Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken

Madkort i Laden
P.g.a. råvarernes himmelflugt er vi desværre 
nødt til at sætte prisen på maden op i Laden.
Fra 1/1-09 koster et måltid 30,- og et 10-turskort 
kan købes til 250,-.
Hilsen Lonnie/Laden
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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 December var
»SvaneSang«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:
Yusef Taha
Dortesvej 5, 1. th.
8220 Brabrand

Tim nørregaard nielsen
Rødlundvej 62
8462 Harlev J

Wafa Omari og Farah Omari
Gudrunsvej 4, 2. th
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Julekonkurrence: Der var i alt 12 nis-
sepiger gemt rundt omkring i bladet.
Vinder af et gavekort på 100 kroner:
Christian Skov Sørensen
Udsigten 40
8220 Brabrand

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af:        NAVN:

  ADRESSE:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 12. februar 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:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
 jesperiiv@gmail.com

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:
Jacob Aaby Jensen, tlf. 27 49 72 54 / j_aabye@ofir.dk

Afdeling 8, Drejergården:
pt ingen bestyrelse
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf: 86 24 91 10 / leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Ulla Jellesen, tlf. 86 24 42 30 / ullabulla@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

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:
Maria Degn, tlf. 50 10 55 22 / maria@degn.biz
 
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:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 / 
JanK1307@Forum.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. 26 13 07 44
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, 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 3, 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

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 februar

On. 4. 14.00: Banko i Gellerup Pensionistklub  side  41

To. 5. 19.00: Børge Nielsen fortæller, Søvangen  side  33

Sø. 15. 14.00: Søndagscafé i Søvangen    side  33

On. 18. 14.00: Underholdning i Gellerup Pensionistklub side  41

Fr. 20. 19.00: Blok Party Mini Light    side  5

Sø. 22. 13.00: Fastelavn i Gellerupparken   side  27

Ma. 23. 19.00: Generalforsamling Tousgaardens Venner side  42

To. 26. 19.00: Generalforsamling Grønærten   side  43


