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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

skrIv for skræppebladet

I den forgangne måneds tid har der i boligforeningens af-
delinger været afholdt ordinære afdelingsmøder med valg 
til tillidsposter både i og uden for afdelingerne, og afde-
lingens budget for det kommende regnskabsår har skullet 
godkend es.

Ligeledes har der i flere afdelinger været valg til Skræppe-
bladets redaktion og til FAS og Fritidsforeningens bestyrel-
ser.
Og som det kan ses af kolofonen på modstående side, er det 
lykkedes at få nye kræfter til redaktionen, ligesom andre, 
der har været med i længere tid, nu har valgt at stoppe.
Der skal fra min side lyde en stor tak til begge parter. De 
afgående for det store arbejde de har lagt i bladet, både det 
synlige i form af artikler og fotos; men også det mindre syn-
lige i form af deltagelse i redaktionsmøder, hvor der er ble-
vet diskuteret og evalueret på bladets indhold.
Og således skal der også lyde en tak til dem, der vælger 
at blive en del af redaktionen. En tak for, at I vil være med 
til at bevare Skræppebladet som et blad, hvor beboerne i 
Boligforeningen kan læse om både deres egen afdeling og 
de andre afdelinger, sådan at vi måske på den måde kan få 
en følelse af fællesskab med og forståelse for beboerne i alle 
afdelinger i boligforeningen.

Vi har ikke i dette nummer kunnet dække alle afdelingsmø-
der; men flere referater vil følge i næste nummer. Og skulle 
der være blevet valgt flere medlemmer til bladets redaktion 
end de her nævnte, beklager jeg, at jeg ikke har medtaget 
jer endnu, men vil blot bede jer om selv at henvende jer. og 
skulle der være nogen, som ikke fik stillet op; men gerne 
vil være en del af redaktionen, er det altid muligt at blive 
tilknyttet som frivillig skribent. Bare sig til.

I redaktionen vil vi meget gerne have et medlem fra hver 
afdeling for på den måde at kunne servicere alle afdelinger 
og for at have  kræfter til at skrive bredt, varieret og spænd-
ende for alle beboere. Det kræver ikke så meget andet end 
lysten til at være med og så er det endda muligt at få un-
dervisning i journalistik blandt andet gennem vores samar-
bejde med vestportalen.

Som i alt andet frivilligt arbejde kan jeg se, at det er svært 
at skaffe hænder; men måske kan debatten om, hvad man 
ønsker af Skræppebladet være med til at øge bevistheden 
om og lysten til at deltage i redaktionsarbejdet?

Vi ser frem til at høre fra læserne på vores blog, i form af 
læserbreve og debatindlæg og som redaktionsmedlemmer.

Med ønske om en god oktober.
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det sociale er vigtigst for 
ny husmand i laden

af Ulrik Ricco Hansen

Anja Raithel er ny leder af 
Laden, og er fuld af nye idéer og 
åben for nye tiltag..

  6 lad dine bøger samle venner - ikke støv
 Bookcrossing er et spændende fænomen

  7 lone Hedelunds 25 år med bøger
 Jubilæum blev fejret på Åby bibliotek.

  8 foreningsaktiviteter i stueplan
 Stuelejlighed huser Det Somaliske Forbund.

10 to nye boligsociale ansatte i Gellerup
 En del af den boligsociale helhedsplan.

12 byggerier på vej
 Århus udvides de kommende år.

13 Helhedsplan i støbeskeen
 Der arbejdes på en dispositionsplan.

13 promenadekoncert i sonnesgården
 Festlig forskud på festugen.

15 Jupiter og stenbukken
 Astronomiklub Capella.

16 tilfredse beboere i afdeling 24
 På besøg i Skovhøj, som består af 80 boliger.

17 læserbreve
 Infrastruktur, Helhedsplan, Indstik mm.

18 kommentaren
 Om tilsværtning i valgkamp

20 debatsider
 Bla. om åbne eller lukkede afstemninger.
 Og fortsættelse af tidligere debatindlæg

35 klummerne
 Om nærvær og livsglæde på Højskole.

36 aktiviteter
 Klub Hans Broge, Fritidsforeningen m.fl.

11
Giv gartnerne noget at rive i

af Hans Esmann Eriksen

Forsøg i Hasselager skal skabe 
lærerpladser.

9
eidtivoli i Gellerup

af Helle Hansen

I forbindelse med afslutning 
af Ramadan, var Nordisk 
Tivolipark igen på besøg.

14
lysavis lyser op i Globus1

af Helle Hansen

I september måned var der 
premiere på en ny Lysavis i 
Globus1.

Forside: Nordisk Tivolipark i Gellerup
foto: Helle Hansen
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tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

anJa raItHel sætter stor prIs på de manGe frIvIllIGe, der får beboerHuset tIl at funGere

det socIale er vIGtIGst for ny Husmand I laden

Beboerhuset Tousgårdsladen på Ed-
win Rahrsvej har fået ny leder. Stil-
lingsbetegnelsen er ”husmand”, og 
Skræppebladets udsendte har besøgt 
Anja Raithel efter en måned i den nye 
stilling. Hun er blevet hjulpet så godt 
i gang af bestyrelse og gruppen af fri-
villige, at hun kun har roser at dele 
ud til folkene i beboerhuset. Samtidig 
er hun fuld af idéer og er meget åben 
over for nye tiltag i det kommunale 
beboerhus, der også fungerer som 
fælleshus for afdeling Toveshøj.

tag en kop kaffe
En kop kaffe er næsten uundgåelig, 
når man er på besøg i Laden. Også 
denne eftermiddag, hvor du som læ-
ser kan tage med ind på husmandens 
kontor til en kaffetår og en snak om 
hverdagen i et velfungerende beboer-
hus. Det store beboerhus har kun en 
eneste ansat – resten klares af frivil-

lige og dem er der 10-15 stykker af i 
den hårde kerne. 

Mens Anja skænker kaffe op, fortæl-
ler hun, at brugerne er ivrige læsere 
af Skræppebladet – faktisk efterlyser 
hun lidt flere blade til reolen.
Den yderst venlige, men af udseende 
lidt sarte kvinde ligner ikke lige det, 
der toner frem på nethinden, når or-
det ”husmand” nævnes. Men som 
husmand er ikke vigtigt hverken at 
være mand eller have store musku-
løse håndværkerarme. Husmandens 
vigtigste opgave er at få huset til at 
fungere, og det lyser ud af Anja, at det 
er hun god til.

Hvad vil det sige at være 
husmand?
Det er en blæksprutte. Jeg gør alt fra 
at lave mad i folkekøkkenet onsdag 
aften til 30-35 personer til at skifte af-

faldsposer, betale regninger, lave bud-
get og leje lokalerne ud. Og så skal jeg 
understøtte de aktiviteter, der er her i 
forvejen, og også udvikle nye tiltage 
eller støtte initiativtagere i deres idé-
er.

Hvilke faste aktiviteter er der i Laden? 
Der er folkekøkkenet mandag til tors-
dag, og så er der banko hver onsdag 
aften, morgenkaffe tirsdag og tors-
dag. 
Og så er der de foreninger, der er her. 
De bruger jo huset til forskellige ting, 
f.eks. de mange computere vi har stå-
ende på 1. sal. Bl.a. BUK, der er en 
forening for børn og unge, især med 
tyrkisk baggrund. De laver mange 
spændende aktiviteter og er ved at 
starte et nyt projekt, hvor de gerne vil 
have fat i nogle af de unge, så de ikke 
kommer i dårligt selskab.
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er du selv med i aktiviteterne?
Man kan sige, at jeg har overblikket. 
Det jeg selv er inde over er folkekøk-
kenet. Men også morgenkaffe og ar-
rangementer som f.eks. et loppemar-
ked op til første søndag i advent i 
slutningen af november. 

størst indtryk?
Det er spændende at møde nye men-
nesker, og det er et sted, hvor det so-
ciale og fællesskaberne betyder rigtig 
meget. Det er spændende at tale med 
de mennesker, der kommer her, hvad 
de er for nogle, og hvad de kunne 
tænke sig.
Fordi jeg er den eneste ansatte - så skal 
jeg kunne alting fra dag et. Det tager 
lidt tid at finde ud af, hvor tingene er, 
men bestyrelsen har været hjælpsom, 
så det er egentlig gået meget hurtigt, 
synes jeg.
Og jeg er vant til at arbejde med orga-
nisering, så der er jo mange af funk-
tionerne, jeg kender i forvejen.

Hvad har du lavet før af 
organisering?
Jeg har jo stort set ikke lavet andet. Jeg 
har lavet rigtig mange projekter, og 
har selv været i bestyrelser og forenin-
ger i mange år og kender den måde, 
det fungerer på – den der lidt decen-
traliserede struktur, hvor man snak-
ker meget om, hvordan det skal være, 
og hvad der er godt for fællesskabet, 
så alle har lyst til at være med.

bor du i boligforeningen?
Nej, jeg bor i Åbyhøj. Og det kan være 
en fordel, at man ikke er nabo, fordi 
man ikke har nogen særinteresse, som 
man måske godt kan have, hvis man 
bor i området. Og hvis man kender 
alle folk, kan det måske være svært at 
sætte rammer og regler.
Men jeg kender området. Jeg har også 
arbejdet her. F.eks. med kunstudstil-
linger, og hvor jeg har undersøgt om-
rådet for dets foreningsliv, og tidligere 
har jeg arbejdet med integration. 

Hvem bruger huset?
Huset bliver lejet ud til mange for-
skellige folk – også nogle, der ikke bor 
i området. Og arrangementer - som f. 
eks. loppemarkeder - er jo åbne for 
alle.
Nogle weekender er der lejet ud fre-
dag, lørdag, søndag. Og i forbindelse 

med ramadanen er der weekender, 
hvor der er udlejet fra torsdag til søn-
dag i to etager. En af dem der lejer er 
afdeling Toveshøj, hvor der bl.a. er 
slushice og hoppeborg til børnene. Og 
så er der en nigeriansk forening, der 
holder nationaldagsfest – lige tilfæl-
digvis i ramadanen.
Folk finder ud af, at de kan leje lokaler 
primært via vores hjemmeside. Når vi 
lejer ud, kan der blive råd til at lave 
nogle aktiviteter på stedet. Det er en 
fin indtægt, synes jeg.

Har du noget i støbeskeen?
Jeg kunne godt tænke mig at lave 
nogle arrangementer. Man kunne må-
ske kalde det for ”Tousgårdsladens 
opskrifter”. For det vil blive nogle 
arrangementer, hvor folk bliver invi-
teret, og en af dagene kunne temaet 
være kager: Man mødes og tager en 
opskrift med på den kage, man har 

lavet, og som, man synes, er verdens 
bedste, og måske også en historie om, 
hvorfor man har valgt den. 
Jeg kan rigtig godt lide denne her 
form for sociale møder, hvor man har 
en eller anden anledning til at mødes, 
men så kan snakken sådan set gå frit 
derfra.
Det samme kunne man så gentage 
med mere sunde retter, f.eks. salatop-
skrifter, og så ville det være en idé at 
inddrage det nye Sundhedscenter, så 
der var et oplæg fra sundhedscenteret 
omkring kost, kostpolitik, og hvordan 
folk kan bruge centeret. 

Hvordan kan nye komme på 
banen?
De skal bare henvende sig. Også hvis 
de har brug for et lokale til noget, der 
er et offentligt eller åbent arrange-
ment.

skal de så ikke betale leje?
Nej, der er måske en leje på 150 kr. 
Men hvis det er et offentlig arrange-
ment, eller det er noget hvor Laden er 
samarbejdspartner, så er det gratis. 
Hvis det f.eks. er debat op til kommu-
nalvalget eller et foredrag eller noget 
i den stil, hvor Laden kan se sig selv 
som samarbejdspartner, så er jeg helt 
klar åben for, at vi finder en løsning, 
hvor lejen er et meget lille beløb eller 
evt. helt gratis.

afslutning
Du må endelig opfordre folk til at 
komme. Endelig. Og det gælder i øv-

rigt også ude-arealerne. Det behøver 
ikke at være præcis i disse lokaler. 
Hvis man har en idé til noget der skal 
foregå udendørs. F.eks. idræt, sjovt 
for unge eller bydelsvandringer, der 
afsluttes med kaffe i Laden.
Og det er vi meget gode til. Det med 
kaffe. Og det med kage.

Sagde Anja, inden hun sammen med 
Skræppebladets udsendte tog en lille 
tur rundt i beboerhuset og udenfor, 
hvor den lavtstående sol skinnede så 
smukt på det hvidkalkede beboerhus.
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tekst og foto af Cecilie Hansen (alias pulcherrima), psykologistuderende, beboer i Glashuset, Skovgårdsparken

bookcrossInG.com er et verdensomspændende fænomen, 
Hvor bøGer vandrer fra læser tIl læser.

lad dIne bøGer samle venner – Ikke støv 
– med bookcrossInG

I løbet af de sidste fire år har over 100 
af mine bøger forladt den trygge bog-
reol og de stadigt stigende mængder 
af støv til fordel for at finde nyere læ-
sere rundt omkring i Danmark. Langt 
de fleste af bøgerne har jeg aldrig hørt 
fra igen, men en lille del af dem ved 
jeg har fået nye læsere, der har nydt 
dem, ligesom jeg selv har.
Dette kan lade sig gøre fordi jeg er 
”bookcrosser”, dvs. bruger af den 
amerikanske internetside www.book-
crossing.com.

unikt Id giver historier
Rent praktisk foregår det således, at 
man registrerer en bog, man ejer på 
siden ved at indtaste informationer 
om titel og forfatter, og man kan også 
skrive en lille personlig note, f.eks. 
om, hvorfra man har bogen, eller 
hvad man synes om den. Når dette er 
gjort danner siden et ”BookCrossing 
Identification Number” (BCID), som 
man skal huske at skrive ind i den 

fysiske bog. Dette nummer fungerer 
ligesom et tracking-nummer, som vi 
kender det fra Post Danmark.
Når bogen så er registreret, er den 
klar til at vandre, og det er kun fan-
tasien, der sætter grænser for, hvor-
hen den skal. Bogen kan efterlades 
næsten hvor som helst, og mine bø-
ger har besøgt så forskellige steder 
som caféer, skoler, en kirkegård og en 
grøntsagskasse i Kvickly. Når bogen 
findes af en anden person, kan ved-
kommende gå ind på internetsiden og 
notere BCID-nummeret, bogen fik, da 

den blev registreret. Så får du som ejer 
besked om, at din bog har fundet en 
ny læser, ligesom den nye læser kan 
se, hvor bogen har været tidligere. 
Eksempelvis fik jeg for nylig en hilsen 
fra en bog, der ellers ikke havde givet 
lyd fra sig i 1 år og 10 måneder!
Du skal være opmærksom på, at det 
ikke er sikkert at du nogensinde hører 
fra den bog, du har lagt ud igen. En 
eventuel ny finder er ikke forpligtiget 

til at notere fundet på internetsiden, 
ligesom findere har lov til at gøre med 
bogen, hvad de vil. Fænomenet byg-
ger derfor på din gavmildhed, tillid og 
den fællesskabsfølelse, der findes om-
kring det. Du skal dog samtidig vide, 
at der er intet som den fornemmelse, 
det giver, når der pludselig dukker en 
besked op i din mailboks om, at en af 
dine bøger er blevet fundet!

bookcrossing i dit nærområde
Fænomenet er desværre stadig ikke 
så udbredt i Danmark, selvom det 
har eksisteret i 8 år. Det betyder, at du 
skal være meget heldig, hvis du fin-
der en bog, der er blevet lagt ud af en 
bookcrosser. Det, synes jeg som glad 
og tilfreds bookcrosser, selvfølgelig er 
ærgerligt, og derfor har jeg lavet en af-
tale med ejeren af Belbey’s i CityVest 
om, at jeg må efterlade bookcrossing-
bøger på den reol, der står i restauran-
ten. Det betyder, at der står en række 
forskellige bøger, som enhver er vel-
kommen til at tage med hjem for at 
læse, ligesom andre bookcrossere kan 
stille nye bøger. Der er jævnlig ud-
skiftning i bøgerne, og måske står lige 
den bog, du har lyst til at læse, klar til 
”hjemlån” på hylden?
Lige nu kan du finde skønlitterære bø-
ger og chick-lit bøger, ligesom du kan 
finde børne- og ungdomsbøger og 
kogebøger. Bøgerne favner desuden 
flere forskellige sprog, f.eks. dansk, 
engelsk, norsk og svensk.

vil du være med?
Det er gratis at oprette sig på www.
bookcrossing.com, og det kan også 
gøres anonymt, idet du opretter dig 
med et brugernavn, og den e-mailad-
resse, du opgiver, ikke vises på inter-
nettet. Du behøver ikke at have fun-
det en bog for at blive medlem, og det 
er derfor bare om at komme i gang.
Al information på internetsiden er på 
engelsk og lidt engelskkundskaber er 
derfor en fordel. Der findes dog for-

Bøger der er registreret på www.bookcrossing.com er nemme at genkende, fordi de ofte 
er udstyret med et klistermærke med internetsidens logo: en lille, gul, løbende bog.
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skellige fora, hvor man kan diskutere 
emner relateret til bookcrossing eller 
bare snakke om bøger, og her findes 
der et skandinavisk forum, hvor der 
skrives på dansk/norsk/svensk. Her 
er ordet frit, og du kan derfor både 
stille spørgsmål, diskutere bøger el-
ler planlægge et møde, hvor man kan 
bytte bøger.

Så se at komme ud af starthullerne. 
Find bøgerne, der bare samler støv, 
frem fra reolen, registrer dem på in-
ternetsiden og læg dem ud, så de kan 
vandre til nye læsere; eller tag et kig 
på bogreolen i Belbeys i CityVest – 
men vigtigst af alt, skab noget bog-
glæde og spred budskabet om frie, 
gratis vandrebøger.

En række hyperlinks der kan hjælpe 
dig i gang med at bookcrosse:
www.bookcrossing.com – den offi-
cielle internetside
www.bookcrossing.com/join - en 
genvej til at oprette dig som bruger
www.bookcrossing.com/forum/31 - 

det skandinaviske forum, hvor det er 
muligt at stille spørgsmål eller disku-
tere bøger på dansk/svensk/norsk.

af Helle Hansen

JubIlar feJret på åby bIlIotek

lone Hedelunds 25 år med bøGer

Tirsdag den 1. september kunne leder 
af Gellerup Bibliotek Lone Hedelund 
fejrer 25-årsjubilæum i Århus Kom-
mune. Det blev gjort ved en reception 
på Åby Bibliotek.
Lone Hedelund, der også er leder af 
Hasle Bibliotek, kom Gellerup for 10 
år siden, og her har hun gennem de 
sidste år været med til at omdanne 
Gellerup Bibliotek til Community 
Center Gellerup, som det nu hedder. 
Et levende center, som i dag både 
indeholder bibliotek, Sundhedshus, 
Folkeinformation og Jobhjørne. Til-
lykke med jubilæet Lone.

Bøgerne skal udstyres med BCID. Her ses en officiel etiket, der er købt 
på hjemmesiden, hvor ejeren har skrevet nummeret ind med kuglepen.
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tekst og foto af Helle Hansen

en stueleJlIGHed på bentesveJ Huser I daG det somalIske forbund, der som den første 
frIvIllIGe forenInG er flyttet Ind I leJlIGHed I Gellerupparken

forenInGsaktIvIteter I stueplan

I stuelejligheden på Bentesvej 43 lå 
der tidligere en børnehave. Men den 
er flyttet ned på Nordgårdskolen, og i 
stedet er Det Somaliske Forbund ryk-
ket ind i den fireværelses lejlighed og 
i midterlejligheden, som rummer for-
eningens kontor. 
”Vi er rigtig glade for at kunne kom-
me til at ligge centralt midt i Gellerup-
parken,” fortæller Abdulmalik Farah, 
der er centerleder for Det Somaliske 
Forbunds nye foreningslokaler. Han 
sidder på kontoret og fortæller, at 
det er den somaliske forenings egne 
medlemmer, der alene via deres kon-
tingent i dag betaler den forholdsvis 
dyre husleje for de to lejligheder. 
”Vi modtager ingen offentlig støtte til 
vores forening. Det har vi bevidst selv 
valgt fra. Vi ville ikke søge støtte, men 
selv betale og på den måde vise vores 
folk, at vi godt kan selv,” siger Abdul-
malik og oplyser, at minimumskon-
tingentet pr familie er 100 kroner om 
måneden. 
”Men flere betaler med glæde mere 
for at være med, for de kan se, at de 
får noget for pengene,” smiler cen-

terlederen og viser en oversigt over 
ugens faste aktiviteter.
Her kan man se, at der for eksempel 
mandag og tirsdag er lektiehjælp i ma-
tematik og fysisk for 7. og 8. klasse og 
helt op til gymnasieniveau. Eleverne 
kommer efter skole tid først kl.16:30.
”Det er frivillige medlemmer, som 
kommer og underviser og tilbyder 
lektiehjælp. Vi har for tiden otte-ti 

unge frivillige, som skiftes til at stille 
op. Det er unge, som alle er i gang med 
videregående uddannelse som for ek-
sempel kemikere, medicinstuderende 
eller pædagoger,” fortæller Abdulma-
lik, der, indtil krisen ramte, selv arbej-
dede som bygningskonstruktør. Han 

er 35 år og bor på 13. år på Toveshøj 
med sin familie, der består af kone og 
tre børn.

nysgerrige gæster
Siden foreningen i marts åbnede op 
for aktiviteter i lejligheden på Bente-
svej 43, er det strømmet til med med-
lemmer. 

”I starten var folk lidt forsigtige og 
skulle lige se os an. Det ligger til kul-
turen, men ret hurtigt er rygtet spredt, 
og i dag kommer mange forældre 
med deres børn, fordi vi har vist, at 
vi har ressourcer, siger Abdulmalik og 
fortæller, at det i dag hovedsagelig er 
somaliere, der kommer.
”Men alle er meget velkomne,” fast-
slår Abdulmalik, der også oplever, at 

mange nysgerrige stikker hovedet in-
denfor for at få at vide, hvad der fore-
går. Det er både naboerne i opgangen, 
men også folk, der ude på gaden har 
lagt mærke til den megen trafik ind 
og ud af lejligheden.
Abdulmalik håber, at denne artikel i 
Skræppebladet kan være med til at 
fjerne noget af uvisheden.
”Vi er jo den første forening, der bor 
i en lejlighed, og det er vi glade for, i 
stedet for at sidde i en mørk kælder,” 
siger Abdulmalik og tilføjer, at udgif-
ten til husleje betyder, at foreningen 
desværre ikke har haft økonomi til at 
købe ret meget udstyr. Men heldigvis 
har Århus Kommunes skolevæsen 
foræret foreningen en del gamle møb-
ler.

Information og oplysning
Det er ikke kun lektielæsning, som 
finder sted i lejligheden på Bentesvej 
43. Her kan medlemmerne også kom-
me også få information, rådgivning 
og oplysning.
Da Skræppebladet en søndag i august 
er på besøg, er lejlighedens stue fuld 
med børn og unge, der denne efter-
middag deltager i et informationsmø-
de om svineinfluenza. Det er dagens 
andet møde med den overskrift. Ved 
tavlen står Abdulfatah Herzi, der er 
uddannet bygningsingeniør, men som 
nu er lægestuderende. Han fortæller 
børnene om, hvordan de kan være 
med til at forebygge at blive smittet 
med influenza.
”Vi holder også møder med emner 
som kriminalitet og misbrug. Infor-
mation er meget vigtig for os,” siger 
Abdulmalik og viser videre rundt ud 
i køkkenet, hvor Abdullahi, der er en 
ung mand fra Fjældevænget, er ved 
at få rådgivning omkring en uddan-
nelse. Det får han af Abdulaziz  Isak, 
der er medicinalkemiker, og Ahmed 
Josef, der også giver lektiehjælp i ma-
tematik og kemi. De bor begge i Gel-
lerupparken.
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nordIsk tIvolIpark på besøG for fJerde år I træk

eIdtIvolI I Gellerup

Tre dages fest sluttede de muslimske 
beboeres ramadanmåned, da Nordisk 
Tivolipark for fjerde år i træk var på 
besøg i Gellerup.
Tusindvis af glade børn, unge og 
voksne strømmede til for at prøve de 
mange forlystelser, som både bød på 
hyl og gys. Radiobilerne var igen i år 
et kæmpehit, mens de mindste tog en 
stille tur i karrusellerne. Frivillige fra 
områdets mange foreninger var med 
til at sørge for, at de tre festdage for-
løb i god ro og orden på trods af det 
store rykind.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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leder af frItIdspatrulJen oG samvIrkesekretæren er flyttet Ind I yGGdrasIl

to nye bolIGsocIale ansatte I Gellerup

To nye medarbejdere er i september 
begyndt på deres nye arbejde, som er 
en del af den boligsociale helhedsplan 
i Gellerupparken og Toveshøj. 
Det er Gordon Roberts, der er leder 
af den kommende Fritidspatrulje, der 
skabe leg og aktivitet for børn mellem 
blokkene, og Pia Emilie Bach Jacob-

sen, der skal være sekretær for Sam-
virket i Gellerup og Toveshøj, der er 
et partnerskab mellem de frivillige og 
foreningsbaserede indsatser i områ-
det, lokalpolitiet, Århus Kommune, 
bibliotek, kirke, moskeer og ildsjæle.
Begge medarbejdere har indtil videre 
kontorer og base i beboerhuset Ygg-

drasil, der ligger midt i Gellerup. Men 
med tiden flytter de sikkert ned i det 
nye Foreningernes Hus, som i løbet 
af vinteren skal åbne på den nedlagte 
Nordgårdskole. Her er der i skriven-
de stund ved at blive en ansat endnu 
en ny boligsocialmedarbejdere som 
daglig leder.

kendte ansigter
Både Gordon og Pia er kendte ansig-
ter i Gellerupområdet. Gordon har 
tidligere arbejdet i et DGI-projekt i 
GLOBUS1 samt i Coach-proejktet i 
Kontaktstedet. Han er seneste i en pe-
riode været projektkoordinator ved 
et boligsocialt projekt i Skanderborg 
Kommune og for år tilbage var han 
også ansat som fritidskonsulent ved 
AAB i Århus. 
Gordon er 58 år, han har amerikansk 
baggrund, men kom til Danmark som 
ung. Han bor i dag i Åbyhøj
Pia Emilie Bach Jakobsen er også et 
kendt ansigt i Brabrand Boligforening, 
hvor hun netop afsluttet et barselsvi-
kariat som projektkoordinator for den 
sociale indsats i Brabrand Boligfor-
ening. 
Pia er 32 år, og hun bor i 8210 Århus 
V.

Den 24. september blev der sat  endnu 
en milepæl i Vejledningscentrets historie. 
Undervisningsminister Bertel Haarder 
overrakte Vejlederprisen 2009

veJlederprIsen 2009
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foto af Bo Sigismund

spændende forsøG I HasselaGer

GIv Gartnereleverne noGet at rIve I

Svært at få lærepladser til unge - Slå 
to fluer med et smæk.
Regeringen meldte ud efter sommer-
ferien, at en af den økonomiske krises 
store udfordringer er, at det er 
svært at skabe lærepladser til 
de unge, der ønsker at uddan-
ne sig i de praktiske fag.
Driftområdet i Hasselager, der 
servicerer de 5 afdelinger i syd-
byen, har af flere årsager været 
bagud med at holde de grønne 
områder i en god standard.
Driftområdet har en af de få 
faglærte anlægsgartnere, der 
er ansat i foreningen. Han er 
sammen med varmemesteren 
i gang med at lave et eksperi-
ment, der viser løsningsmulig-
heder. Det fortæller denne lille 
historie om.

samarbejde med Jord-
brugets udannelsescenter
Som faglært anlægsgartner har 
Søren Kristensen gennem flere 
år ment, at der på en arbejds-
plads som Brabrand Boligforen-
ing burde være mulighed for at 
uddanne gartnerlærlinge.  Jord -
brugets Uddannelsescenter i Be-
der Malling har givet Søren mu-
lighed for at få to gartnerelever, 
der er i skolepraktik i en såkaldt 
virksomhedsforlagt undervis-
ning. 
Derfor har de to elever Peter 
Jensen og Charlotte Christensen 
indtil 26. oktober noget at rive i 
Hasselagerområdet. 
Indtil da skal det undersøges, 
hvad der skal til for at omdanne 
forløbet til en egentlig læreplads.
Det er der flere udfordringer i. 
Der skal findes budgetmæssige 
muligheder, og der skal findes sam-
arbejde med andre lærepladser, så 
lærlingene kan få erfaringer i de ar-
bejdsområder, der ikke er i en bolig-
forening. Det er for eksempel større 
belægningsarbejder og stensætninger.

de to elever er glade
Peter og Charlotte er glade for de 
erfaringer, de får med det praktiske 
arbejde, og for den fine modtagelse 

de har fået af beboerne og deres kol-
legaer. I den første periode har de for 
eksempel arbejdet med at lave en flot 
brolægning ved flagstangen nær fæl-
leshuset i afdeling 7/15. Det var dog 
et lille skår i glæden, at der har været 
hærværk på stedet.

En af de næste opgaver, de skal ud-
føre, er et lille eksperiment, der skal 
vise, hvordan beboerne kan få en ny 
type af service i en afdeling, hvor der 

er gartnere.
Beboerne i Hasselengen har en 
lille forhave til huset, som de 
selv har ansvaret for. Mange af 
haverne er små kunstværker, 
men der er beboere, hvor ha-
ven er vokset dem over hove-
det og nu ligner et vildnis på 6 
kvadratmeter. 
Det er specielt et problem, når 
(eller hvis) lejligheden skal ny-
udlejes. I Hasselengen er der 
sådan en lejlighed. 
De to elever vil, hvis det er mu-
ligt, sammen med den nye lejer 
komme med forslag til beplant-
ning og indretning af forhaven, 
så det passer til ønskerne og 

bliver let at holde. De vil sikkert 
også hjælpe beboeren til at gøre 
idéen til virkelighed. 

brabrand boligforening er 
glade for initiativet
Skræppebladet har fortalt vores 
direktør, Torben Overgård, om 
initiativet, som driftafdelingen 
selv har igangsat uden de store 
interne ansøgninger eller fore-
spørgsler. 
Torben mener, at eksemplet vi-
ser, hvordan medarbejdere og 
inspektører selv kan udvise ini-
tiativ, som de har gjort så mange 
gange før.
De initiativer, vi hører om, er 
desværre ofte dem, hvor resul-
tatet ikke blev oplevet så godt, 
som man kunne ønske, fortsatte 
Torben Overgård, men det skal 
ikke afholde medarbejderne fra 

at komme med nye gode idéer.

Søren, Peter og Charlotte ved en forhave, der skal renoveres

Peter og Charlotte viser et resultat af deres arbejde
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Her udvIdes årHus med flere almene bolIGer

byGGerIer på veJ

Alle der har været til beboermøde har 
hørt foreningens beretning om steder 
hvor der bygges og skal bygges i de 
kommende år. Men Tranbjerg og Sol-
bjerg er langt fra, hvor afdelingerne 
ligger og hvad er der egentlig at se ?
Faktisk er der noget at se, for begge 
steder er der andre bygherrer i gang.
Solbjerg er et af kommunens vækst-
områder, omend det er 15 km syd for 
byen. Her er ikke meget alment byg-
geri i forvejen, men en stor mængde 
parcelhuse, der er 20-30 år gamle – og 
så flere ældrebyggerier. Men de sene-
ste par år er der langs Solbjerg Hede-
vej (som går mod øst, lige hvor man 

kører ind i Solbjerg fra Århus) bygget 
nye huse, og flere er på vej. Det er her 
på det let skrånende terræn og med 
udsigt mod sydvest, at vi finder den 
grund, som det er meningen, at Bra-
brand Boligforening skal udnytte.
Solbjerg Hedevej er ved at blive for-
længet og kunne ende med at blive en 
forbindelse til Mårslet, hvor der også 
er kommet meget store udvidelser. 
Skolerne skal jo forsynes med børn.

I Tranbjerg har byen i de sidste 30 
år endt ved krydset ved Orholt Allé, 
men det store område ved Ingerslev-
vej er nu taget i brug. Boligforeningen 
AL2 (Åbyhøj & Solgården) er i gang – 
BB vil sælge grunde og senere bygge 
energirigtige boliger som punkthuse. 
Også en nærbutik er undervejs. Her 
er vi 10 km fra centrum. I forvejen har 
AL2 to andre afdelinger i Tranbjerg.

Så er der Isbjerget, hvor der ikke er 
meget at se. Men der er da slået spuns-
vægge ned til de kanaler, der skal dele 
området op. 

Her mellem lutter nyt byggeri er en syd
vendt mark ved at blive til et nyt bolig
område.

Store byggemodningsarbejder afslører, at 
det nu er alvor med væksten mod syd

Pier 4 bliver til boliger og der er dejligt en lun septemberdag. Engang kan man sidde 
her og betragte den vinkel på Århus, som man ellers kun kender som sejlende)
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alle kan deltaGe I debatten om de kommende planer

HelHedsplan I støbeskeen

Arkitekter og andre eksperter arbej-
der nu på forslaget om en såkaldt dis-
positionsplan for Gellerup-Toveshøj-
området. Planen bliver rammen, som 
kommer til at vise, hvilken bygade 
der skal laves, og hvilke boligblokke 
der kan blive berørt. Til at lede dette 
arbejde er der nedsat en politisk sty-
regruppe, der holder møde d. 9. okto-
ber. Denne gruppe består af borgme-
steren, rådmændene, repræsentanter 
for de øvrige byrådspartier, tre med-
lemmer af boligforeningens besty-
relse samt en repræsentant for hver af 
de to afdelinger – Gellerup-Parken og 
Toveshøj. De har valgt deres formænd 
til at sidde i gruppen.
 
planen sendes til offentlig 
debat
Når planforslaget er udarbejdet, så 
bliver det sendt i høring. Der bliver 
altså en debat, hvor alle beboere og 
også alle borgere i byen kan deltage. 
Det er næppe muligt at gøre forslaget 

klart inden byrådsvalget – og det bli-
ver altså partierne i det nyvalgte by-
råd, der kommer til vælge magistrat 
og udpege deres medlemmer af den 
politiske styregruppe. Vi må se i øjne-
ne, at dette tager den tid, som demo-
krati nu engang kræver. Fordelen er, 
at der bliver tid til at få en god debat 
hele første halvdel af 2010. 
 
Grundig orientering
I Brabrand Boligforening vil vi ikke 
rive ned bare for at rive ned. Vores 
boligblokke er gode. Men de nye ga-
der og andre formål som erhverv, 
kontorer og butikker kan betyde, at 
lejligheder skal fraflyttes. Men inden 
dette sker, skal der først være offentlig 
debat om planforslaget. Når den de-
bat er slut engang midt i 2010, så skal 
boligforeningen og partierne i Århus 
byråd indgå en ny aftale om den sam-
lede Helhedsplan. Den skal godken-
des i Gellerup-parken og på Toveshøj, 
i boligforeningens repræsentantskab 

og i Århus Byråd. Planen indeholder 
en tryghedsgaranti, der sikrer, at in-
gen mod deres vilje tvinges til at flytte 
fra området.
 
med livrem og seler
I boligforeningen har vi valgt at gå 
med livrem og seler i denne sag. Det 
bliver en stor og omfattende plan, 
men den skal gennemføres på en så-
dan måde, at udgifterne til planen 
ikke væltes over på boligforeningens 
afdelinger. Planen må ikke medføre 
huslejestigninger i boligforeningens 
afdelinger (dog kan beboermøderne 
i Gellerup-parken og på Toveshøj 
selv vedtage egne udgifter, der kan 
have huslejekonsekvenser). Derfor 
skal pengene til planen findes på an-
den vis. Det forventes bl.a. at ske ved 
salg jord langs Ringvejen og tilførsel 
af kommunale midler. Og staten bør 
også bidrage til en løsning. Dette er en 
opgave af landsdækkende betydning 
– og derfor vil det være pinligt, hvis 

af Hans Esmann Eriksen
foto af Henning Reinholt Larsen

festlIG optakt tIl festuGen

promenadekoncert I sonnesGården

Sidst i august tog Sonnesgår-
den forskud på Festugen ved 
at afholde en sommerkoncert 
med Århus Promenadeorke-
ster. Orkesteret har gennem 
mange år gjort Århus festligere 
ved at spille ved forskellige lej-
ligheder. I dag består orkeste-
ret af 37 frivillige musikere. Tre 
beboere i Sonnesgården, Kir-
sten Adelørn, Carsten Grøn-
lund og Bent Lund, er aktive i 
orkesteret. Derfor afholdt man 
ligesom i 2006 en koncert i af-
delingen. Er det en tradition, 
der er ved at blive skabt?
Alle sejl var sat til. Stole var lånt, 

kaffe var brygget, og boller var 
bagt til det store udendørs kaf-
febord. Vejrudsigten var ikke 
den bedste, regnen truede, men 
i rette øjeblik brød solen frem 
og var med til at skabe en dejlig 
ramme for koncerten.

Omkring 100 mennesker deltog 
i arrangementet, så fælleshuset 
var fyldt til bristepunktet. Det 
var endnu engang en dag, hvor 
vi kunne glæde os over at have 
et fælleshus, der er med til at 
skabe identitet for beboerne i 
afdelingen. 

Max Kielgast dirigerer Promenadeorkesteret 
i Sonnesgården 
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løbende tekster fortæller om lIvet I vestbyen 

lysavIs lyser op I Globus1

Fredag den 4. september var der pre-
miere på den nye lysavis i GLOBUS1, 
som både findes udendørs over ho-
vedindgangen og indendørs i hallen 
ved den store trappe.
Lysavisen er et borger-involverende 
udsmykningsprojekt, der er sat i gang 
af Århus Kommunes Billedkunstud-
valg, efter at GLOBUS1 blev bygget.
Projektet, der bliver kaldt ”Flere si-
der af samme sag”, er skabt af billed-
kunstnerne Grete Aagaard og Tanja 
Nellemann Poulsen. De to kunstner 
har gennem workshops og møder fået 
involveret mange forskellige kulturel-
le aktører i Gellerupområdet, som har 
lovet løbende at levere nye tekster til 
lysavisen.
Så fremover kan besøgende i Globus1 
læse informative og poetiske tekster 
om, hvad der sker i Globus1 og i Gel-
lerupområdet.
”Derudover har vi udsendt et generelt 
Open Call vedrørende månedens ud-
sagn om området, så borgere i Gelle-
rup kan deltage, hvis de har en ytring 
om området, de gerne vil frem med,” 
fortæller Grete Aagaard og Tanja Nel-
lemann Poulsen.

skoleelever, kunstnere 
og blade
En lang række leverandører har al-
lerede lovet at være med til at skrive 
tekster til lysavisen. 
Blandt andet er 7. og 8. klasserne på 
Tovshøjskolen faste skribenter, og så 

er der lavet aftaler om små tekster fra 
borgerportalen aarhusvest.dk, Skræp-
pebladet, Gellerup Bibliotek, Klubber-
ne i Gellerup, Gellerupscenen, Cirkus 
Tværs, Meyerprojektet, Det Kreative 
Værksted i Yggdrasil og beboerhuset 
Tousgårdsladen.
Teksten må som udgangspunkt højst 
være på otte ord, det er den begræns-
ning, der lægges ind. Der skal skrive 
korte, klare og fyndige tekster. Ud 
over at sætningen skal være kort, er 
der tre regler for tekster, der kan op-
tages på lysavisen: 1. Tilknytning til 
GLOBUS1 eller til Vestbyen. 2. Ind-
byde folk bredt til at komme og være 
med. 3. Ikke. Kommercielle tiltag.
Efter sætningen kan der skrives en 
hjemmesideadresse, hvis den er rele-
vant.
Har man en ytring eller et poetisk 
indslag, sender man det til Janni Hyl-
leberg i GLOBUS1 e-post jahy@bbbo.
dk 
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Valgmøde i Laden
 
Mød din lokalpolitiker til valgmøde i Laden den 3. november, 
inden du skal stemme ved kommunalvalget den 17. november.
 
Gellerup Fællesråd indbyder til valgmøde i beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6B, tirsdag den 3. november kl. 19.00

Ordstyrer er Keld Hvalsø Nedergaard
 
Mødet er fortsat ved at blive planlagt, men pt. er der tilmelding fra to byrådsmedlemmer: Venstres Bünyamin Simsek 
og Det Radikale Venstres Rabih Azad Ahmad.
  

Jens Skriver
Astronomiklub Capella

JupIter oG stenbukken

En gammel kending har længe do-
mineret aften- og nattehimlen. Det er 
planeten Jupiter. Om aftenen ses den 
i sydøst, og i løbet af natten bevæger 
den sig over sydhimlen, indtil den går 
ned i sydvest. Den har allerede et par 
måneder været at se på østhimlen, og 
den har været meget klar længe. Det 
hænger bl.a. sammen med, at den 14. 
august var i opposition til Solen, dvs. 
den var længst væk fra Solen og tæt-
test på Jorden eller sagt på en anden 
måde: Jupiter, Jorden og Solen lå på 
linie. I en håndkikkert med prismer, 
der forstørrer syv gange, kunne den 
ses som en skive, og dens fire stør-
ste måner kan også ses. Den er som 
solsystemets største planet tre hund-
rede gange så stor som Jorden med 
63 kendte måner, og der vides og er 
blevet fortalt meget om den. Her skal 
blot nævnes, at den er med til at hol-
de liv i livet på Jorden. Dens kraftige 
tyngdefelt opfanger nemlig kometer 
og andre løsrevne elementer, der el-
lers ville støde sammen med Jorden 
og fuldstændig ødelægge den. Såle-
des stødte en komet sammen med 
Jupiter i 1993, og der kunne ses nogle 
kæmpemæssige eksplosioner  på pla-
netens sydlige halvkugle.
Er Jupiter en kæmpe, så befinder den 
sig i et af de stjernebilleder, der er 

mindst at sige om. Det er Stenbukken. 
Fra oldtiden er det blevet opfattet 
som en gedebuk måske med fiskehale 
eller guden Pan. I gamle dage befandt  
Solen sig i Stenbukken ved vintersol-
hverv. Derfor taler man om Stenbuk-
kens vendekreds. Men Jorden drejer 
rundt om sin akse som en snurretop, 
så inden for et interval på 26.000 år 
ændrer den placering i forhold til 
stjernehimlen. 

NB. I skrivende stund (17/9) melder me
dierne, at der er fundet en planet ligesom 
Jorden i et andet solsystem. Det er dog 
en sandhed med modifikationer. Den hø
rer til en stjerne 500 lysår borte og er en 
klippeplanet, men den er en del større end 
Jorden og befinder sig meget tæt på sin 
stjerne. I øvrigt lægges alle nyheder fra 
verdensrummet ud på Tycho Brahe pla
netariets hjemmeside www.tycho.dk med 
ganske få timers varsel.

Jordens beskytter

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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tekst og foto af Bo Sigismund

afdelInGen uden de store overskrIfter

tIlfredse beboere I afdelInG 24

Afdelingen består af 80 boliger og 
hører således ikke til de store. Bebo-
ermødet var stilfærdigt og kunne af-
vikles på en time. Men der var dog 
udskiftning i bestyrelsen.
Afdeling 24 Skovhøj er kun kendt af 
få, for den har i sin korte historie ikke 
markeret sig hverken på den ene el-
ler anden måde. Vi befinder os i Has-
selager, højt til vejrs på en bakke og 
med udsigt til både byen og bugten.  
Små haver pynter op. Og så er her ro. 
Hvad kan man forlange mere ?
Annette og Jan viste mig rundt en 
dag, hvor afdelingen præsenterer sig 
rigtig pænt. De grønne områder, de 
grå huse og den blå himmel er om-
givelser, der indgyder ro. Og når vi 
går indenfor og ser på lejligheder, for-
stærkes indtrykket af, at her kan man 
da leve og lade leve.
Modsat naboerne i afdeling 7 og 15 
har man glæde af udsigten, for her 
er store vinduer og meget lys også 
indenfor. Men nogen steder er der 
unægtelig højt til loftet. Rummene 
er gode, og pladsen er godt udnyttet. 
Køkkenerne er tilpas, ikke for små og 
ikke for store. Et rummeligt fælleslo-
kale og et par gæsteværelser er her 
også.

Aktiviteterne er ikke så mange, men 
der er dog en vis kontakt til naboerne. 
Til de andre naboer – Århus Omegns 
afdelinger – er der derimod så godt 
som ingen, trods det at man deler fæl-
leshus med de gule huse mod vest. 
Men aktivitet og socialt fællesskab 
opstår jo, fordi nogen vil det. Man kan 
ikke drive sådan noget frem.
Problemer her ? - nej bortset fra lidt 
affald og lidt støj og lidt parkerings-
problemer. Småting, vil man mene, 
når man kender eller kommer fra de 
store afdelinger. Selvfølgelig er det 
heller ikke godt, hvis det er negative 
ting, der vækker beboerne, men det 

har nu tit været en kvalitet, at man 
kendte hinanden og kunne tale med 
hinanden, den dag der måtte komme 
vigtige fælles sager frem.
Måske venter de fine omgivelser og 
de gode boliger på en fællesskabsfø-
lelse, der udvikles med tiden? Has-
selager er ikke en bydel, der trækker 
overskrifter (bortset fra Erik & Anni 
-historien). Så hvis man vil nyde kva-
liteterne herude i 3. række, er det ikke 
så ilde at bo her. Med tiden vil der 
komme mere byggeri, men der er slet 
ikke det tempo, der kendes fra byens 
andre vækstområder.
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rettelse tIl artIkel om brand
Jeg har en rettelse til artiklen om 
brand i boligforeningens gamle hus 
på hjørnet af Edwin Rahrsvej og Gud-
runsvej.
Der står, at det har været fodermester-
bolig. Det er ikke korrekt.
Tousgårdens ejer, Johannes Pedersens 
søn, Poul Pedersen boede i huset. 
Han forvaltede gården, som det hed 
dengang, for sin far.
Fodermesterboligen var det røde hus 
på den anden side af Edwin Rahrsvej, 
nærmere Ringvejen.
Min far var fodermester fra 1951, 
og indtil gården blev solgt til Bra-
brand Boligforening i begyndelsen af 
60’erne. Så jeg har boet i det hus i 12 
år. Nu har jeg så boet i Skovgårdspar-
ken siden 1972.
 

Med venlig hilsen
Ruth Johansen

medl. afd.best. afd. III 

vælG  Infrastruktur, 
- Ikke valGflæsk
Det er en kendt sag for os, der bor i 
Brabrand, hvordan politikerne siden 
sognerådets forsvinden har forsømt 
at udvikle byens vej- og trafiknet. Jo! 
med efterslæbende lappeløsninger til 
afvikling af den enorme transit-trafik, 
altså den gennemkørende. Her er 
Hougårdsvej og J.P. Larsensvej blot 
nogle af de værste skræmmeeksem-
pler. For trafikken kan sandelig mær-
kes, ses, høres og lugtes i boligkvar-
tererne. Og i vore rekreative områder. 
Søerne, åen og skovene omkring 
Brabrand har i generationer været 
”naturlige” kloakker og lossepladser 
for vor fortravlede kultur. Selvom 
der ganske vist er sket forbedringer, 
står i hvert fald den uhæmmede tra-
fikmængde tilbage. De fleste kender 
sikkert de gamle middelalderveje Sø-
skovvej og Storskovvej og Søholmvej, 
- alle beregnet til datidens studedrift, 
men som nu nærmest er overgået til 
hovedvejs -status.
Til boligkvarterernes trængsler hører 
desuden også en massiv motortrafik 
fra byens eget vokseværk, hvor triv-
sel for alle, og tryghed og sikkerhed 
for skolebørn og ældre og andre på 

cykel eller til fods - i realiteten betrag-
tes som pjank af den centrale bystat 
Århus.
Lokalt i afd 1, har ”udviklingen” de 
facto givet området motortrafikvejs-
status, hvor J.P. Larsensvej tilsammen 
med Rema 1000, og makværket af en 
rundkørsel, og det vestlige Brabrands 
udbygning, har skabt så megen mo-
tortrafik, at J.P. Larsensvej har mani-
festeret sig som en dødsfælde.
Her op til kommunal-valget kunne 
man derfor passende spørge de fjerne 
politikere om: ”- hvem har fortjent at 
gå i fælden”?

Erling Melgaard Jarsbo 
Udsigten 13 Afd 1

IndstIk
Jeg sidder her nu med Skræppebla-
det. Er vi stoppet med at sætte Indstik 
i om alle Klupperne og Aktiviteterne i 
vores Boligforening?
Før fik vi mindst 1 eller 2 gange om 
året blade med indstik i.

Med venlig hilsen
H. M. Fohlmann

Sigridsvej 47

Svar:
Kære H.M. Fohlmann
Ja tidligere fik vi 2 indstik om året. Med 
oversigt over afdelingsbestyrelsesmedlem
mer og klubber og aktiviteter. Det har ikke 
været muligt i de senere år. Det har været 
et af de frivillige medlemmer af redaktio
nen, der påtog sig opgaven. Vedkommen
de er trådt ud af redaktionen, og det har 
ikke været muligt at finde en afløser.
Informationerne er mulige at finde på 
flere hjemmesider og i Skræppebladet. 
Medlemmerne af afdelingsbestyrelserne 
kan findes på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside.
Informationer om klubber findes på Vest
portalen http://www.aarhusvest.dk/.
Aktiviteter er løbende annonceret på 
Skræppebladets hjemmesside.

Med venlig hilsen
Hans Esmann Eriksen

HelHedsplanen
Hvordan skal nogen overhovedet 
kunne tro på politikere? Og deres pla-
ner - udtænkt i katedraler bag ligu-
steridyl, langt borte fra virkeligheden 
og dens ghettoer?
Politikernes opblæste tilgang til virke-
lighedens multietniske boligforening 
- kunne få et strøg af troværdighed, 
om ”eksperterne” selv slog sig ned i 
bydelen, for sammen med beboerne 
at skabe en fremtid. Det ligger lige til 
højrebenet at begynde med en gen-
opbygning af skolerne. En passende 
gestus, selvfølgelig betalt solidarisk 
af Samfundets Finanslov. Og hvorfor 
egentlig ikke suppleret med en afgift 
på private katedralejeres friværdi. 
Noget for noget!”

Erling Melgaard Jarsbo 
Udsigten 13 Afd 1

tyrkGeJl
Hermed en venlig opfordring til 
Skræppebladets redaktion om at læse 
korrektur både i bogstav og indhold.
Det er temmelig irriterende (....) at 
blive  korrekt gengivet. Citat: Det vil 
jeg faktisk meget nødigt have mig 
frabedt!

Erling Melgaard Jarsbo 
Udsigten 13 Afd 1
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af Helle Hansen

beboerne I Gellerupparken oG tovesHøJ rådes tIl at Gå I flyverskJul, mens valGkampen 
raser. oG vær beredt på tIlsværtnInG af Gellerupområdet I Jp årHus

vær rustet tIl tIlsværtnInG I valGkampen, 
HvIs du bor I Gellerup

I skrivende stund er det stadig mest i 
JP Århus ledere, at de negative floskler 
om Gellerup får lov at boltre sig frit. 
Heldigvis for det, for det er nok kun 
en lille procentdel af Gellerupparken 
og Toveshøjs beboere, der gør sig 
den anstrengelse at nærlæse avisens 

sorte lederspalte. Det bliver man 
nem lig som oftest ikke i godt humør 
af. Magen til sortsyn, skal man lede 
længe efter. Og det er skrevet af en 
lederskribent, der ikke lægger navn 
til sine udgydelser.
Men nu står valgkampen for døren, og 
byrådskandidaterne, der stiler mod 
den højre side af byrådssalen med 
borgmesterkandidat Gert Bjerregaard 

i spidsen, vil i løbet af den kommende 
måned gøre alskens krumspring for 
at få Gellerup gjort til et centralt emne 
i valgkampen.
De politiske byrådsaspiranter vil så 
hjertens gerne snakke om moske-
planer, nedrivninger af flere blokke 

og yderligere udtynding af beboerne 
i Gellerup, fordi de mener, at der er 
stemmer i det.
Uheldigvis for Bjerregaard og de 
andre stemmehungrende højre fløjs-
kandidater, så har Gellerup området i 
løbet det seneste års tid nærmest være 
stille som en kedelig lille landsby. 

ophidsende pang-farve trak 
overskrifter
Et hurtigt tjek selv i JP Århus arkiv 
viser, at artiklerne i år mest har 
handlet om Bjerregaards bombastiske 
februarudmelding om nedrivning 
af seks blokke, et oppisket politisk 
forårskrav om videoovervågning i 
Gellerup, dog uden at lov giv ning-
en endnu er på plads. Et justits-
ministerbesøg i marts, som ifølge 
JP Århus blev kørt af sporet. Og 
så op til sommerferien; aftalen om 
Helhedsplanen for Gellerupparken 
og Toveshøj, som foreløbig er en 
forligstekst, der skal danne rammen 
om det endelige udkast til en 
dispositionsplan, som beboere og by-
råd skal godkende næste sommer. 
Gel lerup har i sensommeren væ-
ret så kedelig og stille, at det mest 
ophidsende, JP Århus har haft at 
berette, er, at beboerne i Gel le-
rup parken har valgt pink som fa-
voritfarven til deres postkasse.
Må tiden op til byrådsvalget fortsætte 
lige så stille i Gellerup og omegn. 
Og et godt råd til alle beboere: Tag 
valgkampens mange forventelige 
angreb på Gellerup fra højrefløjen 
med et gran salt.  

et nyligt eksempel på Jp århus 
versionering af virkeligheden 
Et arkeeksempel på JP Århus le der-
skribents fordrejede oplevelse af 
virkeligheden er udlægningen af den 
konservative justitsminister, Brian 
Mikkelsen, besøg i Gellerupparken den 
6. marts i år, hvor videoovervågning 
var på dagsordnen. 
Dagen efter slog JP Århus leder under 
overskriften ”Ministerbesøget” fast; 
”at hvis ministeren var en anelse 
mere forvirret efter at have besøgt 
Brabrand, end før han kom, så var det 
forståeligt. Han blev nemlig blandet 
ind i århusiansk lokalpolitik, når den 
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er værst: Man taler om én ting, mens 
det i virkeligheden handler om noget 
helt andet”, påstod lederen.
”Ministeren har arbejdet med udspil 
for at imødekomme de århusianske 
ønsker, og han måtte nu høre på, at 
det virkelige formål med kameraerne 
ifølge formanden for Gellerup-
afdelingen, Helle Hansen, er at afsløre 
folk, der kommer udefra og ulovligt 
benytter Brabrand Boligforenings 
affaldscontainere.”
”Hvis Helle Hansens egentlige 
formål var at signalere, at forholdene 
er fremragende i Gellerup, og at 
hun i øvrigt ikke var meget for 
ministerbesøget, var hendes aktion en 
succes.”
Lederen sluttede med følgende salut:
”Selvfølgelig var Helle Hansens 
formål politisk: Hold jer væk. Vi tåler 
ikke mere dårlig omtale, men det 
er en kendsgerning, at de massive 
problemer i Brabrand Boligforenings 
afdelinger Gellerup og Toveshøj ikke 
kan tales væk.”

brev til ministeren
Lederen fik mig til at skrive en hilsen 
til Brian Mikkelsen, hvor jeg takkede 
for hans besøg og kort refererede, 
at JP Århus efterfølgende havde 
klandret mig og boligforeningen for 
nærmest at have holdt ham for nar 
ved at vise ham rundt i opgangene og 
omkring affaldsøerne samt for at have 
præsenteret ham for affaldsmonstret 
Otto.
Jeg slog fast, at rundvisningen på ingen 
måde var ment som et medieshow. 
Tværtimod lod vi ham høre, hvad 

vi beboere pt. har af overvejelser 
med hensyn til overvågning. Og at 
det primært holder sig inden for 
den gældende lovgivning i forhold 
til at sætte videoovervågning op i 
opgangene. 
Fire måneder efter jeg havde sendt 
mit brev, dumpede der midt i 
sommerferien et svarbrev fra Brian 
Mikkelsen ind ad brevsprækken.
Justitsministeren skriver, at han 
syntes, at det var et meget spænd-
ende og udbytterigt besøg, og at 
det var meget positivt at opleve 
afdelingsbestyrelsens store indsats og 
engagement i området.
Ergo havde Brian Mikkelsen slet ikke 
oplevet besøget i Gellerup negativt, 
som JP Århus leder ellers påstod.

pressen er mere end 
velkommen
Med hensyn til lederens påstand om 
mit politiske formål: ”at medierne 
skal holde sig væk, og at vi tåler ikke 
mere dårlig omtale”. Så må det stå 
for den anonyme lederskribents egen 
regning.
Jeg mener ikke, at medierne skal 
holde sig væk fra Gellerup. Tvært 
imod skulle de tage og være her meget 
mere, for der så mange spændende 
historier at berette om, både gode og 
dårlige. 
Heldigvis har vi af og til held med 
også at få nogen af de positive 
historier fra Gellerup ud til den brede 
be folkning. Men der er desværre sta-
dig væk et stort spring mellem den 
”vir kelighed”, som JP Århus læsere 
op lever af Gellerup, og den virkelig, 

som vi, der bor her, oplever. 
I en leder fra 20. maj fastslår den 
anonyme skribent: 
”Hvor ville det være rart, hvis Gel-
lerup ikke altid var synonym med 
problemer. Hvis ordet i stedet dæk-
kede over et område med spændende 
muligheder og en gruppe beboere, 
som tæller mange forskellige 
nationaliteter, der lever sammen uden 
problemer i form af ildspåsættelse, 
vold, overfald på sagesløse og generel 
utryghed.”

Håb forude – uden Jp århus
Jeg påstår ikke, at Gellerup i dag 
er et paradis på jord. Men så slemt, 
som JP’s lederskribent gang på gang 
påstår at vide, at livet er i Gellerup, 
så slemt er det heller ikke. Og modsat 
skribenten nærmest opgivende håb, 
om at Gellerup kan blive et område 
med spændende muligheder og en 
gruppe beboere, som tæller mange 
forskellige nationaliteter, der lever 
sammen uden problemer, så tror jeg 
på, at vi godt kan nå derhen. Især hvis 
vi alle stopper med at læse JP’s sorte 
ledere.
Jeg har tidligere påstået, at den 
hurtigste og måske billigste løsning 
på problemet Gellerup ville være at 
købe JP Århus for derved at sætte en 
prop i den ensidige opfattelse af vores 
boligområde – jeg synes stadig, at det 
er et rigtigt godt forslag.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Debatredaktion
Debatten er kommet i gang
At skabe en skriftlig debat i et blad, der udkommer 
månedligt, er ikke enkelt. Læserne må bære over med, at vi 
i redaktionen må lære, at få formen til at fungere.
Vi kan se, at det ikke er muligt at ”bestille” en debat, selv 
om den kan virke interessant.
Til gengæld er læserne selv begyndt at komme med nye 
emner, og der er liv i tidligere indslag. Som redaktion 
redigerer vi naturligvis ikke i læsernes indlæg. Indlæggene 
er alene skribentens ansvar. Det er dog klart, at indlæg af 
injurierende eller på anden måde ulovlig karakter ikke vil 
blive bragt, hverken redigeret eller uredigeret. Redaktionen 
medvirker til at skaffe relevante besvarelser og indlæg, 
mens tolkningen lægges i læserens hånd. 

Læserens tolkning - en del af den politiske 
virkelighed
Denne måneds debat indeholder en fortsættelse af den 
debat Johanne Heilskov startede om den fremtidige be boer
sammensætning i Gellerupområdet.
Her kommer to beboere med et indlæg, hvor de stiller 
spørgs mål til Gert Bjerregårds indlæg i sidste måned. 
Spørgs målene er funderet i den tolkning, de to læsere har 
af Gert Bjerregårds indlæg.
Gert Bjerregård har svaret generelt, og hans svar kan læses 
her på debatsiden.

Afstemninger på afdelingsmøder – Hvordan 
undgår vi kiv og strid
Inger Bloch fra Hans Brogesparken vil gerne rejse en debat 
af, hvorledes vi foretager afstemninger på afdelingsmøder. 
Indlægget er båret af et ønske om, at man skal undgå, at 
den enkelte beboer bliver udsat for eftertaklinger. Det kan 
ske, hvis andre er uenige i, hvordan en sag om for eksempel 
hundehold skal løses. Hermann Nielsen, der i vores forening 
har arbejdet med, hvordan vi skaber en levende dialog og 
debat, har svaret ud fra sin erfaring som dirigent.
Inger Blochs indlæg peger på et bredere trema. På den ene 
side har vi mange engagerede medlemmer, der deltager 
i vore forsamlinger. På den anden side kan det medføre, 
at debatten på vore møder kan blive meget højrøstet og 
personfikseret. Vi skal have en reel debat, men vi skal 
samtidig undgå, at der på grund af debattens form skabes 
tabere. Det kan godt være, at den der ”vinder” debatten 
har det godt, men dem, der ser på, kan godt blive så lede 
og kede af den højrøstede form, at de ikke kommer til flere 
møder. Dermed er det vores beboerdemokrati, der bliver 
taberen.

Debatten i de kommende måneder
Debatsiderne er åbne for de debatindlæg, læserne finder 
væsentlige. Som debatredaktør vil jeg prøve at foreslå 
debatemner, som læserne indbydes til at komme med 
indlæg til. Læserne opfordres til at kontakte mig direkte, 
hvis de har et forslag til et emne, der bør tages op, eller hvis 
man ønsker at bidrage til en planlagt debat.

November nummeret 
Kommunalvalget og Bolig be vægelsen
I vedtægterne for Skræppebladet står der, at vi ikke optager 
egentlig valgmateriale i nummeret før et kommunalvalg. 
Vi vil imidlertid opfordre vore læsere til at skrive om, 
hvilke kommunalpolitiske emner der er særligt vigtige for 
os at tænke på som beboere i den almene sektor.

December nummeret 
De Psykisk syge og de almene bo liger
En del af de ressourcesvage beboere, der skal være plads 
til i vore afdelinger, er de psykisk syge medborgere. Hvilke 
erfaringer har vi både gode og dårlige med at integrere dem 
i vore afdelinger.

De kommende måneder - en række idéer
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings 
serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode 
liv i afdelingen  Etc. etc.
HEE/ 23. september 2009 

 Debatredaktion oktober
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kære Gert bJerreGaard

Du har et debatindlæg i Skræppebla-
dets septembernummer. Her svarer 
du på et tidligere indlæg af Johanne 
Heilskov, hvori hun argumenterer for, 
at beboersammensætningen i Gelle-
rup skal ændres, og at dette bl.a. skal 
foregå ved at indføre racediskrimina-
tion.

Vi noterer os, at du erklærer dig ”gan-
ske enig” i hendes synspunkter vedr. 
ændring af beboersammensætningen, 
uden at du lægger afstand til det for-
slag, at ”fremmede” ikke skal have 
adgang til at bosætte sig i Gellerup-
parken.

I stedet argumenterer du på sædvan-
lig vis for, at der skal ske en udtyn-
ding og spredning af de nuværende 
beboere, at dette skal foregå ved ned-
læggelse af almene boliger herunder 
nedrivning og salg, og at det nu kom-
mer til at ske med Helhedsplanen.

Set i lyset af, at du og dit parti sam-
tidig ikke ønsker, at der skal bygges 
en moské i Gellerup-området, idet I 
argumenterer med, at dette er i mod-
strid med målet for Helhedsplanen, 
vil vi gerne bede dig svare helt kon-
kret på følgende:

Mener du og Venstre, at sociale pro-
blemer, som dem vi har i Gellerup, 
har en sammenhæng med race, etni-
citet og/eller religion? Og i så fald: På 
hvilken måde? 

På hvilken måde mener du og Ven-
stre at det, at Gellerup får et smukt og 
værdigt bedehus for muslimer og et 
åbent kulturcenter, er en hindring for, 
at området udvikler fra at være et mo-
nofunktionelt boligområde til en mul-
tifunktionel, aktiv og attraktiv bydel?

Vi står for et åbent, mangfoldigt og 
levende Gellerup i vækst. Vi ser frem 
til, at der kommer til at ske en ny ud-
vikling i vores område, og vi glæder 

os til, at mange flere århusianere vil 
komme til at nyde godt af og bidrage 
til den store kulturelle rigdom, som 
Gellerup bærer præg af. 

Vi ser frem til dit svar.

Med venlig hilsen

Pia Bjerre Christensen
Bentesvej 69

Gellerupparken

Camilla Maria Løvhøj
Lottesvej 10

Gellerupparken

polemIk af værste skuffe

Kære Pia Bjerre Christensen og Ca-
milla Maria Løvhøj,
I et debatindlæg i dette nummer af 
Skræppebladet tager I mig til ind-
tægt for et argument om, at men-
nesker, som en mig i øvrigt ukendt 
læserbrevsskribent har betegnet som 
”fremmede”, ikke skal have adgang 
til at bosætte sig i Gellerupparken.
At skyde mig den holdning i skoene er 
ikke alene useriøst – intet kunne ligge 
mig fjernere end et sådan forbud. Det 
er også polemik af værste skuffe at 
fordreje mit indlæg derhen. At føre 
den fantastisk vigtige debat om Gel-
lerups fremtid ned på det niveau – det 
bidrager jeg ikke til. 
Derfor skal jeg her alene konstatere, 
at vi i Venstre sammen med et bredt 
flertal i byrådet går ind for helheds-
planen for Gellerup og Toveshøj, som 
efter vores mening udstikker den ret-

te kurs.  Hvad angår placeringen af en 
moské i Århus har vi peget på, at vi 
ikke mener, den rigtige placering er i 
Gellerup. Det vil efter vores mening 
bidrage til dannelsen af et parallel-
samfund, men vi ser gerne en moské 
placeret et andet sted i Århus.
Men jeg håber da – uden at blive dra-
get til ansvar for resten af jeres indlæg 
– at kunne få lov til erklære mig enig 
i jeres glæde over udsigten til ny ud-
vikling i Gellerup, som mange århu-
sianere vil få fornøjelse af.

Venlig hilsen
Gert Bjerregaard
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åben eller lukket 
afstemnInG

På afdelingsmødet i afdeling 1 var der 
et ønske om SKRIFTLIG afstemning i 
forbindelse med afstemningen om 
husdyrhold.
Dirigenten oplyste, at der lå en ved-
tagelse i boligforeningen om ÅBNE 
afstemninger, og anmodningen om 
skriftlig afstemning blev afslået.
Jeg kunne godt tænke mig en debat 
om dette emne!

for og imod
Der kan siges både for og imod åben 
afstemning:

FOR:  Det er godt, at man åbent og ær-
ligt tør vise sin holdning!

IMOD: Nogle stemmer anderledes, 
end de ellers ville have gjort, fordi de 
er bange for at ”blive uvenner med 
naboen” –  eller nødigt vil stå alene 
med deres standpunkt. 

Min holdning
Min egen holdning er, at der skal 
være mulighed for at bede om skrift-
lig afstemning (selvom det kan være 
lidt besværligt at gennemføre). Jeg 
har erfaring for, at en del føler ubehag 
ved at stille deres mening til skue – af 
personlige eller andre grunde – og 
derfor kun tør stemme med flertallet, 

eller endnu værre: De bliver hjemme 
fra møder, hvor man kan forvente af-
stemning!

Hvad synes I?
Med venlig hilsen

af Inger Bloch

svar tIl InGer

Jeg vil godt fortsætte Inger Blochs lille 
indlæg og dermed starte noget debat 
om vores måde at være sammen på 
på afdelingsmøder.

Jeg har også praktiseret dirigentjob-
bet ud fra stilen med åbne afstemnin-
ger om sager og lukkede (skriftlige) 
afstemninger om personvalg. Det er 
mange gange gået fint, og nogle gan-
ge så skævt, at jeg er gået af som diri-
gent. Kan mødedeltagerne ikke blive 
enige om mødeforløbet – og det er 
deres møde – så prøver jeg ikke auto-
ritært at gennemtrumfe min afgørelse 
eller foreningens, som slet ikke kan 
eksistere i denne sag.

Alle plejer at være enige om, at per-
sonvalg er skriftlige – med mindre 
alle mener noget andet eller nogle 
få starter med at klappe ved kun én 
kandidat. I dette tilfælde, som er gan-
ske almindeligt, aner vi intet om den 
valgtes opbakning, som ligger et sted 
mellem én (sig selv!) og alle.

Så altså til sagerne, hvor jeg også er 
ramlet ind i beskrivelsen med husdyr-
hold. Kan noget i boligforeningen tid-

ligere vedtaget gøres gældende (aktu-
elt åbenhed)? Kan ét medlem forlange 
skriftlig afstemning, som ved person-
valg? Kan et flertal af forsamlingen?

Når der foreligger bindinger på et 
møde, må de være kendt før mødet 
i form af en forretningsorden. Mødet 
vil så starte med en stillingtagen til 
dagsordenen og eventuelle ændrin-
ger på almindelig vis. Derefter har 
dirigenten anvisning på mødeledelse.
Er der ikke en sådan forretningsorden, 
er der en afslappet og generel møde-
praksis, som dirigenten kan henholde 
sig til, og her er der store muligheder 
for debat og uenighed. Denne debat 
og uenighed kan trække ud, og det er 
mødets og umiddelbart dirigentens 
problem. Den autoritære dirigent har 
så sin egen løsning, som måske kan 
gennemtrumfes med det voksende 
problem, at flere og flere oplever sig 
dårligt behandlet og håner demokra-
tiets muligheder.

Jeg finder selv, at det er absurd teater, 
at mennesker i dag vil have skriftlig 
afstemning om hundehold (til eksem-
pel) for ikke at risikere livslangt fjend-
skab med en nabo, hvor den skriftlige 
afstemning oprindelig var en gevinst 

for ikke at miste hovedet ved ”forkert” 
personafstemning (hvad så diktaturer 
alligevel praktiserede via mærkede 
stemmesedler). 

Vi må imidlertid tage virkeligheden 
til efterretning, skrive og snakke no-
get mere inden møderne og dermed 
finde tid til de skriftlige afstemninger, 
som en beboer nu måtte ønske. Mener 
altså

Herman Nielsen. 
   
PS!
Jeg har netop som dirigent oplevet en bin
ding, som vi ikke gør opmærksom på ved 
mødeannoncering første gang; nemlig at 
valg af formand i en afdeling eller konsti
tuering i afdelingsbestyrelsen er bundet 
ved tidligere afgørelse, men selvfølgelig 
kan ændres – hvis der altså gøres opmærk
som på det, hvad der ikke bliver!
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1 - Hans Broges Parken

af Kirsten Hermansen

mødet afvIklet I en God atmosfære

beboermøde I afd. I 

Omkring 80 beboere var mødt frem til 
det ordinære beboermøde for afd. I.
Igen i år var dirigentposten i sikre 
hænder hos Kjeld Albrechtsen.

beretning for afdelingens 
forhold.
Et udpluk af formandens beretning:
Afdelingen er nu færdig med udskift-
ningen af faldstammer.
Der er i afd. givet tilladelse til be-
grænset sprøjtning, men det gælder 
kun flisegange, hvor folk adviseres på 
forhånd..
Udvidelse af parkeringsplads er mid-
lertidig sat i bero.
Der arbejdes på at lave en indflytter-
mappe henvendt til nye beboere. Den 
er på vej.
En gennemgang af fugt-/skimmel-
svamp-problemerne i afdelingen, 
hvor der endnu ikke kan fortælles ret 
meget mere, end der allerede er in-
formeret om, og man afventer forsat  
arbejdet i det såkaldte prøvehus, som 
skal danne grundlag for en hel- el-
ler delvis renovering af huse og evt. 
blokke.
Isolering og nye vinduer i karnapper 
på Hans Brogesvej er derfor udskudt. 
Der er nu lavet mulighed for at leje et 
sted til opbevaring af knallerter. Der 
kan søges.
Der er kommet Infotavle ved blok B
Vedrørende udhuse: For Udsigten er 
der udarbejdet en arkitekttegnet fæl-
lesmodel, som først skal godkendes af 
Bygningsmyndighederne. Tegninger-
ne  kan derefter fås i boligforeningen, 
og der skal derefter søges tilladelse af 
den enkelte beboer, der ønsker at op-
føre et udhus.
Afdelingen er blevet lovpligtig ener-
gimærket, men man vil gerne se rap-
port?
Der skal opsættes nye postkasser i 
blokkene, og de er meget dyre. 

Fællesvaskeriet bliver misbrugt af 
nogle beboere. Der kan blive overvej-
elser om betalingsvaskeri?
Formanden sluttede sin beretning 
med en tak til alle frivillige ved arran-
gementer i afd. samt andre initiativer. 
Der opfordres til at møde op, og at 
være engageret i  de fælles ting.

til  beretningen var der et par 
kommentarer:
En beboer i Udsigten savner stadig 
den løbende vedligeholdelse i afdel-
ingen og mener f.eks. at lister under 
vinduer (inddækninger) trænger me-
get til maling.
En anden beboer efterlyste en mere 
fyldig information, især i tiden, hvor 
der var ekstra fokus på fugtsagen, og 
mente at afdelingen burde have af-
holdt et orienteringsmøde, mens sag-
en ”rasede”.

Carsten Falck (inspektør for afd. I) 
kunne oplyse, at maling af træværk 
på husene er taget ud af budget, nu 
kan det ikke betale sig, da man står 
for en udskiftning af vinduerne. 
Der kommer en orientering af de tek-
niske resultater og løsningsmodel, og 
han håber, at man snart kan komme i 
gang med drøftelser af en handlings-
plan samt en forhandling med Lands-
byggefonden.
Carsten kunne dog godt se, at der 
kunne laves midlertidige løsninger, 
hvor der er de største revner under 
vinduer, for at det kunne holde tæt 
indtil en større renovering.

beretning for foreningens 
forhold
Man havde valgt at uddele forenin-
gens beretning på tryk i forbindelse 
med dette møde, fordi afd. bestyrelse 
forud havde besluttet ikke at bruge 
tid på denne del.

Dette blev mødt med kritik, for ved 
den beslutning, burde den skriftlige 
beretning være medsendt dagsorden, 
således at beboerne havde haft mulig-
hed for at sætte sig ind i den.
Formanden måtte medgive, at dette 
var en fejl.
Punktet blev på baggrund af denne 
kritik derfor ikke taget til efterret-
ning.

budget 2010 til godkendelse og 
regnskab 2008 til forelæggelse
Kort og let forståelig gennemgang af 
boligforeningens nye økonomichef:
En budgetteret huslejestigning for 
2010 på 2,1% ligger inden for de ram-
mer, som kommunen anbefaler.
Afdelingen er kapitalmæssig sund, 
men pengene er øremærket til be-
stemte formål..

Forslag fra beboere og afd. bestyrelse 
omkring diverse fældninger af træer.
Efter at dirigent havde fastholdt et par 
omtællinger, og sikret sig at afstem-
ningsprocedure blev overholdt, kun-
ne man til sidst med ret stort flertal 
godkende alle de fremsatte forslag.

forslag fra beboere vedrørende 
kattehold
Afd. bestyrelsens holdning er fortsat 
forbud mod kattehold.
Forslaget blev derefter ved en åben af-
stemning forkastet med stort flertal.

forslag fra beboere vedrørende 
hundehold
Afd. bestyrelsens holdning er også 
her et fortsat forbud.
Forslaget blev forkastet med stort fler-
tal ved en åben afstemning.

valg
3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer + 
suppleant
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1 - Hans Broges Parken

Indtryk fra afdelInGsmødet
en personlIG oplevelse fra afdelInG 1

af Inger Bloch

Dette er blot nogle af mine egne ind-
tryk fra afdelingsmødet; der bliver 
udarbejdet egentlige referater af hen-
holdsvis Skræppebladet og afdeling-
ens sekretær.

Formandens beretning var naturligt 
nok præget af de store fugtproblemer 
i afdelingen; han fortalte om både de 
undersøgelser, der var foretaget – og 
hvad der skal ske fremover. En ting 
er sikker: Det bliver dyrt! Vi håber på 
hjælp fra Landsbyggefonden, da pro-
blemerne er så store.
Beretningen var fyldig; der blev bl.a. 
oplyst om nogle af de øvrige vedli-
geholdelsesarbejder, nye postkasser 
i trappeopgangene, om en garage, 
der er inddraget, således at der bliver 
plads til 4 knallerter – og der blev vist 
billede af en model til brug for fremti-
dige opførelser af skure på Udsigten. 
Asger nævnede også nogle af de hyg-
gelige tiltag, der havde været i afde-
lingen: Det flotte juletræ på vaskeriets 
tag, fastelavnsfesten, hoppedagen og 
Klub Hans Broge.

budget og regnskab
Heldigvis var regnskabschefen til 
stede og kunne løfte sløret for nogle 
af de mange tal i budget og regnskab. 
Jeg tror, at mange – ligesom jeg selv 
– synes, at det er vanskeligt at gen-
nemskue og forstå de mange tal og 
begreber. (Et af mine egne spørgsmål 
ved det forudgående budgetmøde 
omhandlede posten nettokapitalud-
gifter: ”Hvorfor betaler vi næsten ½ 
million kroner hvert år – og hvad er 
det egentlig?”)

Hunde, katte og træer
Igen i år viste en afstemning, at fler-
tallet ikke ønsker husdyrhold i afde-
lingen.
Der var også en diskussion og afstem-
ning om fældning af forskellige træer, 
som var til gene; der var flertal for at 
fælde alle de omtalte træer.

valg
Bestyrelsen og suppleanten er stadig 
den samme efter valget.

Det lykkedes desværre ikke at finde et 
medlem til FAS og til Skræppebladets 
redaktion, men et nyt lille festudvalg 
så dagens lys: Det blev Henrik og Be-
rit.

liv i afdelingen
Hver onsdag  kl. 18 mødes de stav-
gængere, der har lyst, ved vaskeriet 
på Udsigten, hvorefter de traver en 
tur på 1 time.
Her i det dejlige septembervejr er der 
nogle beboere – voksne og børn – der 
er blevet enige om at mødes om efter-
middagen kl. 17 på legepladsen; de, 
der møder op, tager sig så en fælles 
fodboldkamp.
Vejret har også indbudt til, at man 
sætter sig på bænkene i området og 
får en lille sludder.

De 3 medlemmer, der var på valg var 
indstillet på genvalg og blev valgt 
uden bemærkninger.

1 medlem til FAS
Ingen ønskede valg.

1 medlem til Skræppebladet.
Ingen ønskede opstilling
Opfordring fra Skræppebladet om et 
beboerpanel. Ingen ønskede at med-
virke.
Inger Bloch er fortsat kontaktperson 
til Skræppebladet.

Festudvalg
Henrik og Berit lod sig vælge efter let 
pres.

eventuel
Til sidst var der en debat omkring 
afdelingens økonomisk gode solidi-
tet, og hvorfor der ikke kunne bruges 
nogle flere penge af den opsparede ka-
pital, når der var så meget der trængte 
til vedligehold i afdelingen.
Der er tale om et stift og reguleret bo-
ligregnskab, hvor der bliver henlagt 
til ”øremærkede formål”, som kun må 
bruges til dette, og pengene kan ikke 

bare bruges til andre ting. Det er hvert 
år en svær øvelse at forudse, hvad der 
skal øremærkes penge til. Det er nem-
mere at flytte penge, når en afdeling 
har et overskud.
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2 - Søvangen

beboerHuset søvanGen
arranGementer I oktober

af Birthe Wisén

Hyggeaften 
onsdag 14. oktober kl. 19.00

søndagscafé 
den 18. oktober 
kl. 14.00 – 16.30
Der kan købes kaffe/thé med brød til 
kr. 20
Alle er velkommen og samme dag vil 
der være reservering til fællesspisnin-
gen.

fællesspisning 
torsdag den  22. oktober
Med flg. menu
Karbonade med ærter, gulerødder og 
kartofler.
Æblekage
Kaffe eller thé
Pris kr. 50 – børn under 12 år kr. 30

filmaften 
onsdag 28. oktober kl. 19.00
Susanne Jars vil vise 1. del af sin grøn-
landsfilm, 2. del vises den 10. februar
Entré kr. 20
Der kan købes kaffe/thé, øl eller vand 
til sædvanlig pris.

det store bøGetræ på louIseveJ
fældes på Grund af syGdom

tekst og foto Kirsten Hermansen

En af de største og mest markante 
træer i Søvangen er blevet fældet.

Træet var desværre angrebet af en 
svampesygdom, og det udgjorde en 
sikkerhedsrisiko og skulle fældes. 
Alle har kunnet se, at træet ikke hav-
de det godt.

Vednedbrydende svampe er en al-
mindelig skadevolder på især ældre 
bøgetræer, og den kommer ind i træet 
gennem sår på dets rodudløb. 
Svampen er en parasit, der bevirker 
kraftig råd i træets rødder og i den 
nedre del af stammen.
Det viser sig som dårlig beløvning, 
små gule blade og døde kviste.
Det opstår, fordi vandforsyningen for-
styrres af svampen, når den har bredt 
sig ud i splinten.

Der er ikke andet at gøre end at fælde 
træet,  og det bør ske hurtigst muligt, 
da det kan vælte uden yderligere var-
sel.

Et sådan uvarslet træfald skete under 
en storm sidste år, da et bøgetræ i Fæl-
ledparken væltede ned over køreba-
nen med  tragisk udgang.

Jeg ved ikke, hvor gammelt træet var, 
men hvis der er nogen, der kender 
træets oprindelse og alder, så vil det 
være spændende at høre om det.



xx - afdeling

26 - Skræppebladet oktober 2009

2 - Søvangen

tekst og foto af Kirsten Hermansen

oG nye medlemmer blev valGt Ind I bestyrelsen

kampvalG på afd II´s beboermøde

Over 70 beboere havde fundet vej til 
beboermødet i afd. II og foreningsfor-
mand Jesper Pedersen blev valgt til at 
lede mødet. 

beretning for afdelingens 
forhold
Birthe fortalte kort om, hvad der er 
sket i foreningen:
Der havde været juletræsfest og faste-
lavnsfest med stor tilslutning.
Kommende opgaver: Låsesystemer i 
Søvangen skal udskiftes, da man ikke 
længere kan skaffe reservedele til det 
gamle system.
Der skal opsættes nye postkasser i 
indgangene i blokkene, det er et krav 
fra Post Danmark..
De hvide frontplader på blokkene 
skal udskiftes.

Om badeværelsesrenoveringen kunne 
konkluderes, at  hele projektet henad 
vejen ikke har været helt let, og det 
har ikke været uden problemer.

Den næste større renovering står alle-
rede og venter i kulissen, og det bliver 
en renovering af blokkenes beklæd-
ninger for at komme fugtproblemerne 
til livs.

Jesper kunne tilføje til de kommende 
renoveringsplaner: At der i Brabrand 
Boligforening arbejdes på at hente 
penge hjem fra Landsbyggfonden 
både for afd I og afd. II. Man har lo-
vet at kikke velvilligt på en ansøgning 
fra Søvangen, men der kan naturlig-
vis ikke loves noget, da der et kæmpe 
pres alle steder fra i øjeblikket.

En beboer spurgte, hvorfor maling af 
lofter ikke var inkluderet i badeværel-
sesrenoveringen hos alle, og der blev 
svaret, at håndværkerne hen ad  vejen 

havde ”griset” så meget på lofter, at 
budgettet var overskredet, og derfor 
var der pålagt påpasselighed med lof-
terne, så de ikke skulle males igen.

En anden beboer efterlyste, at det i et 
nyt låsesystem, ikke mere var muligt 
at ”smække sig selv ude”, og Carsten 
kunne oplyse, at det nye låsesystem, 
man havde kik på, var med en vrider, 
således at låsen skal aktiveres, før dø-
ren kunne låses.
Postkasseudskiftning og låseudskift-
ning satser man på at ordne i en ar-
bejdsgang.

beretning for foreningens 
forhold
Mødeleder måtte lige skifte kasket, og 
så kunne han fortælle om foreningens 
kommende byggeprojekter i Solbjerg, 
passive huse i Tranbjerg og Hassel-
ager. Foreningen har ”mange ting i 
ilden”. Havneprojektet er forsinket, 
da nuværende investorer har svært 
ved at rejse kapital, men investerings-
penge kommer hjem igen minus arki-
tektudgifterne.
Der er besluttet en totalrenovering af 
afd. III, idet LB har godkendt projek-
tet.
Den fleksible udlejning, hvor der er 
indført særlige udlejningsregler for et 
antal lejligheder har vist sig positiv.
Med hensyn til Helhedsplanen, så 
skal man ikke tro på alt, hvad der bli-
ver skrevet i pressen, idet der ikke bli-
ver ændret noget, før det er vedtaget i 
Repræsentantskabet.

En beboer havde en kommentar til 
Helhedsplanen, idet han mente, at 
salg og nedlæggelse af lejligheder er 
betænkelig. Det strider mod den al-
mene boligs interesser. Man burde 
kikke kritisk på den plan en gang til.
Formanden kunne hertil tilføje, at det 
ikke var meningen at der skulle ”sæl-
ges ud af arvesølvet”, men endnu af-
venter man at se en dispositionsplan, 
og lad os så se på tingene. Der er end-
nu ikke sagt hverken ja eller nej.

Den ny bestyrelse: Fra venstre  Margit Nørhave, Kirsten Jakobsen, Micharl 
Jørgensen, Poul Pallesen, Birthe Wisén, og de nyvalgte Jan Mikkelsen, Else Høg, 
Ole Vad Odgård.
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budget 2010 og regnskab 
2008
Den største stigende udgiftspost i 
budgettet er lønninger.
En huslejestigning på 2,95% ligger 
inden for de rammer kommunen kan 
anbefale.
Et overskud på 1.000.000 for renter 
og foreningstilskud er overført til ba-
deværelsesrenoveringen i stedet for 
huslejenedsættelse og afskrives der-
med på gælden til badeværelsesreno-
veringen.
Budget og regnskab blev godkendt 
efter flere spørgsmål og tekniske for-
klaringer.

forslag fra afd. bestyrelsen
2 forslag om dokumentation for at 
have behov for garage via fremvis-
ning af gyldig vægtafgift blev debat-
teret. Afd. bestyrelsen ved godt, at 
dette forslag ikke umiddelbart har 
nogen præventiv virkning, og det er 
heller ikke på sigt en garanti for tilde-
ling til en blivende bilejer.
Men man ønsker at stramme op på 
reglerne, idet der er alt for mange ga-
rager, der ikke bruges som bilgarager, 
men til alt andet. Der er en meget lang 
venteliste, og de foreslåede regler er 
at tage hul på en holdningsændring.
Begge forslag blev vedtaget med over-
vældende flertal.

valg 
a) Afdelingsbestyrelsen
Poul Pallesen, Margit Nørhave og 
Georg Nielsen var villige til genvalg. 
Inge Cassøe ønskede ikke genvalg.
Derudover opstillede:
Ole Vad Odgård (erfaring fra anden 
boligforening)
Peter Kjellerup (tidl. Skræppe-
bladsmedlem + tidl. byrådsmedlem + 
Brabrand fællesråd)
Jan Mikkelsen (ville gerne prøve kræf-
ter med arbejde i afd.bestyrelse)
Peter Madsen (interesse)
Else Høgh (interesse for vores afde-
ling)

Der blev afholdt skriftlig afstemning 
og udfaldet blev derefter:
1) Ole Vad Odgård 55 stemmer
 Nyt bestyrelsesmedlem

2) Poul Pallesen 49 stemmer
 Genvalgt
3) Jan Mikkelsen 48 stemmer
 Nyt bestyrelsesmedlem
4) Margit Nørhave 47 stemmer
 Genvalgt  
5) Else Høgh  28 stemmer
 1. suppleant
6) Georg Nielsen 27 stemmer
 2. suppleant efter lodtræk-
ning med Peter Madsen
6) Peter Madsen  27 stemmer

b) Suppleant til Skræppebladet
Ole Vad Odgård lod sig vælge

c) 1 medlem og suppleant til FAS
Ingen meldte sig

eventuelt
Der var mange emner til debat, og 
bølgerne gik enkelte gange lidt højt.
Et emne, der havde mange beboeres 
interesse, var egen vedligeholdel-
seskonto, og hvad man kunne bruge 
den til, opsparing af penge og valg af 
håndværker (håndværker med bolig-
foreningsaftaler eller tilbud fra andre 

håndværkere). Beboere har oplevet at 
tilbud fra eksterne håndværkere var 
meget billigere end tilbud fra de fast 
benyttede håndværkere hos BB.

Carsten kunne oplyse, at boligfor-
eningen har faste håndværkere, der 
bruges efter aftale, som er indstillet på 
den kreditperiode som boligforenin-
gen har, og hvor man ved, at reklama-

tioner bliver udført. BB har liste (kan 
fås hos varmemester) over disse.
Beboere skal selvfølgelig have mu-
lighed for eget valg, men må så selv 
betale regning indtil refusion fra bo-
ligforening. Efter ønske fra en beboer, 
lovede Jesper og økonomichef at se 
på, om der var andre muligheder ved 
brug af eksterne håndværkere, så be-
boerne ikke selv skulle lægge penge 
ud.
Beboere efterlyste regelsæt omkring 
brug af vedligeholdelseskonto. Det 
er kun loft, vægge og gulve, man kan 
bruge disse penge til.
Ikke døre. Hvorfor så stramt et regel-
sæt?
Det er fordi, der skal være ens regel-
sæt for alle afdelinger, og derfor har 
man valgt at holde sig til det regelsæt, 
der er lovgivningsmæssigt bestemt.
Vedligeholdelseskonti svulmer op, 
når der ikke er andre muligheder en 
det nævnte, at bruge pengene til.
Jesper havde forståelse for synspunk-
tet, ville se på det  – måske en øvre 
og nedre grænse for opsparing skulle 
indføres for ordningen.

Vedrørende fugtproblemer i Søvang-
en, så er der lavet Termofotografering 
af Søvangen (kan afsløre kuldebroer) 
og dette er medsendt sammen med 
ansøgning til Landsbyggefonden, så 
der arbejdes med problematikken. Og 
ting tager tid.
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3 - Skovgårdsparken

HusdyrHold oG Intern flytnInG

af Afdelingsbestyrelsen

Info fra skovGårdsparken

For god ordens skyld skal nævnes, 
at ændringsforslaget til ordensregle-
mentet vedrørende punktet husdyr på 
afdelingsmødet blev taget af bordet, 
og der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
som forsøger at opstille regler for be-
søg af hunde og/eller katte. Vi håber, 
det lykkes. 

I den forbindelse skal I være opmærk-
somme på, at den såkaldte ‘21-dages-
regel’, der hidtil har været admini-
streret efter, ifølge hvilken man måtte 
passe en andens hund eller kat 21 
dage inden for et kalenderår i virke-
ligheden ALDRIG har eksisteret i afd. 
III.

Det er altså IKKE tilladt at passe hund 
eller kat i Skovgårdsparken. 

MERE INFO:
Vidste du, at flytter du internt i din 
afdeling, kommer du øverst på listen. 
Så er i en småbørnsfamilie i højhuset, 
der gerne vil flytte til noget større, 
burde det være ret let at få en af de 
store lejligheder. 

“spændende” effekter efterladt I området oG nu fJernet

af Birgit Fuglsang

skovGårdsparkens oprydnInGsdaG

En tapper lille skare på i alt 16 person-
er – størstedelen bestyrelsesmedlem-
mer og suppleanter samt pårørende 
– var mødt op på den store legeplads 
6/9 for at give en hånd med ved op-
rydning af noget af det affald, der er 
en daglig kilde til irritation.

Bevæbnet med affaldshandsker, gri-
betænger og gennemsigtige plastsæk-
ke, så vi kunne beundre de effekter, vi 
lagde vores klamme hånd – nej hand-
ske – på, gik vi i gang. 

I løbet af de 11/2 time, der var afsat, 
fyldte vi omkring 10 plastsække med 
mere eller mindre ulækkert affald. 

Af mere eksotiske effekter kan ’ting-
finderne’ nævne: 

En enkelt – spritny – sandal! Et sofa-
bord, der var splittet ad og 2 bagage-
bærere!
En guldskat fandt vi desværre ikke, 
men en enkelt 20’er og tomme flasker 
til en pantværdi på i alt 2,50 kr.

Nogle af effekterne kan beskues på 
vedlagte fotos – fotodokumentation 
hedder det vist.

Bagefter hyggede vi os med kaffe og 
sodavand. Og minsandten om ikke 
en af deltagerne havde fremtryllet en 
lagkage!
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8 - Drejergården

Gode spørGsmål tIl beretnInGerne - forslaG om afvIsnInG af budGet

af Bent Ole Pedersen

afdelInGsmøde I afdelInG 8, dreJerGården

Torsdag den 3. september var 15 be-
boere mødt op til afdelingsmødet i 
Drejergården, hvor Formanden Jesper 
Pedersen desværre ikke kunne delta-
ge i mødet. I stedet var næstformand 
Keld Albrechtsen mødt op, og han 
blev valgt som aftenens dirigent. 

afdelingens forhold
Under gennemgangen af afdeling-
ens forhold og herunder udførte og 
planlagte vedligeholdelsesarbejder 
blev der stillet en række detaljerede 
spørgsmål, som afspejlede, at afdel-
ing en ikke har en egentlig afdelings-
bestyrelse, der løbende kunde følge 
op på de spørgsmål, de enkelte be-
boere har. Et enkelt spørgsmål var af 
mere generel karakter. 
En beboer spurgte til grunden for for-
skelle i husleje på lejemål på samme 
størrelse, hvilket administrationen vil 
se nærmere på. Umiddelbart kunne 
ingen forstå forskellen, da vi ikke dif-

ferentierer huslejen efter andet end 
netop antal m2.

foreningens forhold
Beretningen om foreningens forhold 
blev fra næstformandens side fulgt op 
med en advarsel om, at vi lever på lånt 
tid med hensyn til varmeafregningen 
i Drejergården. Vi har ikke den indi-
viduelle varmeafregning, som er en 
forudsætning for, at vi i fremtiden kan 
skifte til vedvarende energi. Et skifte 
vi på et tidspunkt vil blive tvung et ud 
i.

regnskab og budget
Regnskabet for 2008 viste et over-
skud på knap 112.000,-. Der blev fra 
beboer side gjort opmærksom på, at 
administrationen i sin tid varslede 
en huslejestigning i 2008 på 256.000, 
hvilket dengang blev forhandlet ned 
til 76.000. Nu viser det sig så, at man i 
stedet kunne have fået en huslejened-
sættelse på 35.000. Administrationen 

har altså regnet næsten 300.000 for-
kert i budgettet! 

Budgettet for 2010 viste en huslejefor-
højelse på 176.000. Med afsæt i den 
historiske mangel på evne til at lave 
et retvisende budget, og påvisning af 
flere urealistiske gæt på fremtidigt for-
brug, foreslog en beboer, at budgettet 
blev afvist. Flere tal blev påpeget som 
underlige, eksempelvis en stigning i 
vandforbrug fra 2008 til 2010 på over 
27%, samt stigningen i udgifter til 
renholdelse på 28% i samme periode. 
Trods dette fastholdt administratio-
nen at budgettet for 2010 var korrekt, 
og budgettet blev vedtaget.

valg til afdelingsbestyrelse
Da der ikke var nogen, der ønskede at 
stille op til valg til afdelingsbestyrelse, 
fortsætter afdelingen uden en sådan. 
Dog blev Bent Ole Pedersen valgt til 
kontaktperson for afdelingen..

af Solveig Thomsen

lektIeklubben Holmstrup 
søGer frIvIllIGe

vIl du HJælpe?

Vil du gøre en forskel i integrationen?
Vil du hjælpe skolebørn i alle aldre 
med lektierne?
DU FÅR
- Kontakt til Holmstrups børn og unge
- Mulighed for at mødes med andre 
frivillige
INTERESSERET?
Vi mødes hver torsdag kl. 16-18 på 
Jernaldervej 255, 1. lejl 6
Ring på tlf. 61 22 36 18 og hør mere!

6 - Holmstrup
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7 - Hasselhøj

HyGGelIG JubIlæumsfest

af Kirsten Larsen, afdelinbg 7

afdelInG 7 HasselHøJ

I anledning af at afdeling 7 den 1. ok-
tober 2009 har 25-årsjubilæum, afholdt 
afdelingsbestyrelsen fredag den 14. og 
lørdag den 15.  august en kombineret 
sommer- og jubilæumsfest med buffet 
fra Lillering Skov for beboerne og de 
ansatte med tilknytning til afdelingen 
samt foreningens formand.

Flot dækkede borde

Gæsterne ankommer

Så er der åben for buffet
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10 - Rødlundparken

af Hans Esmann Eriksen

rolIGt møde I en solId afdelInG

rødlundparkens afdelInGsmøde 9. september

Rødlundparken - en integreret del af 
Harlev
56 beboere fra Rødlundparken mødte 
op til afdelingsmøde i lokalcenter 
Næshøj i Harlev.
Rødlundparken er en ca. 20 år gam-
mel afdeling, der over seks etaper er 
udbygget til 231 lejligheder. Afdeling-
en er en integreret del af lokalområ-
det i Harlev. Derfor er det naturligt, at 
mødet foregår i lokalcenteret og ikke i 
et fælleshus, afdelingen har bygget.

Beboerne blev mødt af afdelingsfor-
mand Aase Christensen, der myndigt 
har ledet afdelingen, siden 1997. Efter 
en kort velkomst bød Aase velkom-
men til foreningens næstformand 
Keld Albrechtsen, der blev valgt til 
dirigent.

bestyrelsens beretning
Aase Christensen gennemgik besty-
relsens beretning, der traditionen tro 
vil blive optrykt i afdelingens bebo-
ermanual, der udleveres til afdeling-
ens medlemmer hvert år. Beretning-
en var opdelt i fire hovedområder. 
Hvad er der sket siden sidst? Hvad 
vil der ske i det kommende år? Hvad 
var der planlagt, som endnu ikke er 
sket? Hvilke ønsker har bestyrelsen til 
fremtiden?
Et særligt ønske til fremtiden var, at 
Harlev blev flyttet fra at ligge i land-
zone til at blive byzone. Det ville be-
tyde, at bestyrelsen lettere ville kunne 
arbejde med de parkeringsproblemer, 
som afdelingen har følt sig plaget af.  

I beretningen fortalte Aase Christen-
sen om en bestyrelse, der på mange 
områder - store som små - arbejdede 
for at gøre afdelingen bedre, uden at 
omkostningerne blev for store. 
Efter beretningen blev der stillet nogle 
enkelte afklarende spørgsmål og givet 
nogle konkrete forslag.

Bestyrelsens beretning blev enstem-
migt vedtaget.

årsregnskab og budget 
- Huslejestigning på 2,89 %
Efter en levende beretning fra René 
Skau om foreningsbestyrelsens ar-
bejde overtog Aase ordet for at gen-
nemgå årsregnskabet og budgettet 
for næste år. Afdelingen havde tradi-
tionen tro givet et mindre overskud, 
som blev henlagt til ”sparegrisen”. 
Aase gennemgik, hvilke forbedringer 
de opsparede midler kunne bruges til 
i fremtiden.

valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges fire bestyrelsesmed-
lemmer. To af de eksisterende med-

lemmer genopstillede. Greta Munk 
og Inger Nielsen blev opstillet fra sa-
len. De fire opstillede blev valgt uden 
afstemning. Der blev ikke valgt en 
suppleant. Der var ingen interesse i at 
opstille til FAS og Skræppebladet.

eventuelt
En beboer spurgte, om bestyrelsen 
havde arbejdet med at finde en alter-
nativ tv-udbyder. Efter en kort debat, 
hvor alle var enige om, at emnet var 
uoverskueligt, gennemgik dirigenten 
den proces, man skulle igennem, hvis 
en beboergruppe ønskede at få en 
and en udbyder af tv-signaler.
Aase Christensen afsluttede mødet 
med at takke for det store fremmøde 
og for dirigentens indsats.
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af Hans Esmann Eriksen

andet møde I den fraskIlte afdelInG

afdelInGsmøde I HasselenGen 3. september

35 beboere var mødt op, da Hasselen-
gen afholdt sit andet afdelingsmøde 
efter skilsmissen fra Hasselhøj i marts 
måned. Det var derfor afdelingens 
første budget, der skulle behandles.

kort beretning
Vagn Eriksen fra afdeling 3 blev valgt 
til dirigent og gav ordet til afdelings-
formand Poul Erik Nielsen, der afgav 
bestyrelsens beretning. 
Beretningen var kort, dels fordi be-
retningsperioden omfattede som-
merferieperioden, dels fordi Poul 
Erik havde valgt ikke at beskrive de 
vanskeligheder, der havde været med 
samarbejdet om fælleshuset. Det var 
sket for ikke at blæse ild i den ulmen-
de konflikt, der er mellem de to afde-
linger. Interesserede læsere henvises 
til Skræppebladets apriludgave.
Efter en kort debat blev beretningen 
godkendt af ca. 70 % af deltagerne.

afdelingens første budget - Hus-
lejestigning på 4,43 %
Efter en gennemgang af budgettet 
koncentrerede debatten sig om årsa-

gerne til stigningerne, herunder for-
eningens ønske om, at den indre stan-
dard af lejlighederne ved nyudlejning 
skulle være bedre.

ordensreglement
Efter godkendelse af budgettet star-
tede behandlingen af bestyrelsens 
forslag til ændring af ordensregle-
mentet.
Her koncentrerede debatten sig om, 
hvordan de såkaldte muskelhunde 
skulle beskrives. Forslaget blev vedta-
get, men et medlem af afdelingen fik 
til opgave at beskrive begrebet mere 
præcist.

udlejningspriser for fælleshuset
Fælleshuset i afdelingen drives sam-
men med Hasseltoften (afd. 7). Der er 
glædeligvis mange aktiviteter i huset, 
men det betyder også, at omkostninger 
til driften af nogle medlemmer blev 
opfattet som for store. Udlejningspris-
erne for fælleshuset skal aftales med 
Hasseltoften, men det havde ikke 
været muligt at komme med et fæl-
les forslag til, at aktiviteterne skulle 

være med til at dække underskuddet. 
Derfor havde de to bestyrelser alene 
foreslået at hæve udlejningsprisen til 
”private” udlejninger. Efter en læng-
ere debat blev forslaget forkastet.

valg til afdelingsbestyrelsen
Der var to bestyrelsesmedlemmer 
på valg samt en suppleant. Ingen af 
de afgående medlemmer ønskede 
genvalg. Et enkelt medlem udtrykte 
klart sin frustration over arbejdet i be-
styrelsen og angav husudvalget som 
årsagen til, at han trak sig. Her måtte 
dirigenten træde klart i karakter for 
at undgå, at medlemmets beskrivelse 
af sine oplevelser blev efterfulgt af en 
ophidset personorienteret debat. Fire 
personer stillede op til valget, og Bo 
Halberg og Per Abild blev valgt til be-
styrelsen.

15 - Hasselengen

28 fremmødte til beboermødet i Voldbækhave
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21 - Hasselager

af Hans Esmann Eriksen

eventuelt var det mest Interessante punkt

afdelInGsmøde I HasselaGer

Afdeling 21 Hasselager er en lille af-
deling med 17 boliger på de stille vil-
laveje i Hasselager. Afdelingen er fra 
1968, og boligerne er på mange måder 
præget af tidens tand og behov for 
forbedringer. Afdelingen har ikke no-
get fælleshus, så afdelingsmødet blev 
holdt i afdeling 23.
8 beboere var mødt op, og mødet var 
præget af, at alle kendte hinanden 
godt.

beretninger
Birgit Leth bød velkommen, og Bo Si-
gismund blev valgt som dirigent.
Birgit var meget hæs på grund af hals-
betændelse, så beretningen blev kort.
Foreningsbestyrelsens repræsentant 
var ikke nået frem, så Marianne fra 
administrationen læste foreningsbe-
styrelsens beretning op. Det er svært 
at gøre en fortælling om, hvad for-
eningen beskæftiger sig med, interes-

sant for 8 beboere, der er glade for at 
bo i et villakvarter i Hasselager.

budget og regnskab 
- Huslejeforhøjelse på 3,45%
Mogens fra regnskabsafdelingen gen-
nemgik budget og regnskab i hoved-
tal og påpegede, at tallene var præget 
af den børneinstitution, der er en del 
af afdelingen, samt af de store vedli-
geholdelsesomkostninger, der er i en 
ældre afdeling. Efter enkelte spørgs-
mål blev budgettet vedtaget.

valg - kontaktperson valgt
Traditionen tro var der ikke i afdelin-
gen interesse for at vælge en bestyrel-
se, så forsamlingen genvalgte Birgit 
Leth som kontaktperson. Birgit blev 
også valgt til FAS

eventuelt - nu skete der noget
Punktet Eventuelt blev den levende 
del af mødet. Beboerne havde mange 

spørgsmål til inspektør og varmeme-
ster om planer for forbedring af køk-
kener, varmesystem, vaskekælder, en 
fritstående campingvogn og hærværk 
på en kristtjørn.
Inspektøren oplyste, at driften var 
ved at færdiggøre en rapport om byg-
ningernes fysiske status, og at der var 
lavet en energirapport, der pegede på, 
hvilke forbedringer der kunne laves. 
Begge de to rapporter vil kunne ses 
på varmemesterkontoret. Inspektø-
ren ville gerne gennemgå rapporterne 
sammen med en gruppe af beboere.

For en udefra kommende iagttager 
var det forunderligt at se, at gruppen 
af beboere ikke syntes, det var væsent-
ligt at vælge en bestyrelse, der kunne 
arbejde med, hvordan fremtiden kun-
ne udvikle sig for en lille afdeling.   

Her i Voldbækhave finder man en 
ekstrem høj mødeprocent. Man kan 
næsten tale om mand af hus, for der 
var 28 mødt. Det er nu ikke fordi et 
møde her rummer nogen form for 
drama. Men beboerne, hvoraf man-
ge jo kommer fra andre afdelinger, 
finder det vigtigt som en del af livet 
også at følge med. Man har en afde-
lingsbestyrelse, og der kan da også 
blive kampvalg. Men i det behagelige 
dagligmiljø og med den store aktivi-
tet blandt beboerne er der udviklet et 

fællesskab, som bare også omfatter 
beboermødet.
Formandsberetningen var da også 
kort. Imidlertid rummede den en vig-
tig sag: Århus kommune vil ikke læn-
gere godtage beboernes indflydelse på 
hvem der flytter ind. Det synes man er 
meget betænkeligt, for afdelingen kan 
jo netop henvise til at den selv fra før 
den blev bygget havde et bæredygtigt 
fællesskab, og at en så lille enhed er 
meget følsom overfor udskiftning, 
når man er så meget fælles som her. 
Så der er politisk modstand på vej.

Formand Søren Erichsen og besty-
relsesmedlem Jytte Lausen blev gen-
valgt. Og der var flere der havde 
noget at sige under Eventuelt. Så jo, 
mødet er ikke kun en formalitet, det 
er også en variation over den daglige 
omgang, og stemningen var også til en 
mad og en øl bagefter. Undertegnede, 
der var dirigent, havde haft endnu en 
god oplevelse med beboerne, hvoraf 
mange er gamle bekendte.

af Bo SIgismund

beboermøde I voldbækHave

man mødes Jo tIl daGlIG

16 - Voldbækhave
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af Hans Esmann Eriksen

velbesøGt oG IndHoldsrIGt

afdelInGsmøde I sonnesGården

Omkring 60% af lejlighederne var re-
præsenteret, da Sonnesgården afholdt 
sit budgetafdelingsmøde med valg af 
nye bestyrelsesmedlemmer 10. sep-
tember.  
Efter en kort velkomst af afdelingens 
afgående formand, Uffe Adelørn, blev 
Bo Sigismund traditionen tro valgt til 
dirigent.

formandens beretning levende 
og fyldig
Uffe startede sin beretning med at 
fortælle, at han havde valgt at forlade 
bestyrelsesarbejdet. Ikke fordi han var 
træt af beboerdemokratiet, men fordi 
han ville dyrke andre interesser. Uffe 
pointerede, at beboerdemokratiet i 
afdelingen og de frivillige aktiviteter 
var velfungerende, og at det kun blev 
bedre ved, at endnu flere fik erfarin-
ger med bestyrelsens arbejde.
I årets løb havde fællesskabet gjort det 
muligt at foretage flere forbedringer i 
afdelingen ved en fælles indsats. Ma-
ling af fælleshus, maling af gelændere 
og en hel ny indretning af tagterras-
sen med stole, borde og plantekasser.
Afdelingen havde også haft proble-
mer med bygningen. Problemet med 
kloakafløb afventer behandling hos 
Byggeskadefonden Der er konstate-

ret problemer med afløb fra køkken-
vaske i lejlighederne, adgangsporten 
skal udskiftes, og der er kommet et 
krav om en nødudgang til kælderare-
alerne. Alle disse opgaver vil kræve 
bygge- og reparationsrod samt en hel 
del penge. Det ser dog ikke ud til, at 
det vil gå ud over huslejen - dels på 
grund af Byggeskadefonden, entre-
prenøransvaret og de besparelser, der 
var opnået ved egenarbejder.

udvalgenes beretning 
- omfattende og morsomme
Det frivillige arbejde i afdelingen sty-
res af en række frivillige udvalg. Der 
kom beretning fra Aktivitetsudvalget, 
Husudvalget og Det Grønne Udvalg. 
Mange af resultaterne er tidligere ble-
vet beskrevet her i Skræppebladet, 
men det skal lige nævnes, at 20 be-
boere i fællesskab er taget på kursus 
på Tisvilde Højskole, og at Bent Lund 
fortalte underfundigt om Det Grønne 
Udvalgs arbejde med at få græsset 
til at gro og blomsterne til at udfolde 
sig.

afdelingens budget 
- huslejestigning på 2,91% 
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården 
har udnævnt en kasserer, der løbende 

via Intranettet følger med i, hvorledes 
økonomien i afdelingen udvikler sig. 
Birthe Rasmussen gennemgik budget-
tet, der viste en mindre forhøjelse i år. 
Samtidigt blev det nævnt, at i de 6 år, 
afdelingen har eksisteret, er huslejen 
steget 1-2% i alt.
Birte kunne ikke undlade et lille suk 
over, at det stadigt ikke er enkelt at 
afstemme regnskabet for huslejeind-
betalingerne til gæsteværelserne. Ad-
ministrationen havde derfor foreslået, 
at man frem for at rette og forbedre 
foreningens administrative procedu-
rer ville anbefale, at afdelingen selv 
overtog opkrævningen af penge for 
værelser. Forsamlingen gav tilsagn 
om, at bestyrelsen kunne arbejde vi-
dere med dette. 

bestyrelsesvalg - to nye valgt
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmed-
lemmer og 1 suppleant. I alt 6 perso-
ner stillede op, heraf 2 fra den sidden-
de bestyrelse. Som nyvalgt indtrådte 
Ib Frandsen i bestyrelsen og Jan Svane 
som suppleant.

22 - Sonnesgården

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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Af Inger Bloch

nærvær oG lIvsGlæde

på HøJskole

I august var jeg sammen med en god 
veninde på et højskoleophold i Ubbe-
rup ved Kalundborg. Temaet for ugen 
var: ”Nærvær og livsglæde”, men 
hvad indholdet egentlig skulle være, 
vidste vi ikke i forvejen.
Det viste sig, at ugens skema inde-
holdt mange timer med forskellige 
slags motion: Spinning, cirkeltræning, 
pilates, mave-baller-lår, swissball, 
gymnastik, yoga, stavgang – og til 
overflod: morgenmotion alle dagene. 
Foruden al motionen var der fugletur 
og traveture i den omkringliggende 
dejlige natur. Og der var timer i nær-
vær og livsglæde.

nærvær
viste sig at være NÆRVÆR  i betyd-
ningen: ”Opmærksomhed”  og ”at 
leve i nuet”. I den forbindelse lærte vi 
bl.a. om ”Mindfulness” – en teknik i 
opmærksomhedstræning og stress-
håndtering. Man kan sige, at det er en 
form for meditation, hvor man sidder 
ganske afslappet og lader tankerne 
komme og gå – og hvor man registre-
rer sine følelser med en vis distance; 
-  det sidste kræver en lille forklaring: 
Man plejer jo at sige til sig selv: ”Jeg 
er vred” – eller ”jeg er bange” – og så 
er ”hele kroppen” mere eller mindre 
vred og  anspændt.
I mindfulness giver man i stedet fø-
lelsen navn og siger: ”Vrede” eller: 
”Angst”  –  og på den måde bliver der 
en lille distance til følelsen (vreden, 
angsten, kedsomheden – eller hvad 
det nu kan være);  kroppen forbliver 
afslappet, og man kan undgå stress. 
Dette er selvfølgelig en meget simpel 
og enkel forklaring, og man skal nok 
øve sig en del, før man kan håndtere 
barske situationer. – På Ubberup Høj-
skole forsøgte vi  på den måde, at vi 
sad helt afslappede på gårdspladsen i 
dejligt vejr med lukkede øjne i 20 mi-
nutter og lod tankerne komme og gå, 
som de ville. Vi havde det rart bageft-
er.

livsglæde
er jo flere ting, og det er ikke helt nemt 
at definere ordet præcist.  Vi tog fat på 
begrebet: ”Flow” – en herlig fornem-
melse, der kan opstå, når man er i 
gang med en opgave og bliver ”fanget 
af den” , så man glemmer tid og sted; 
hvis opgaven lykkes, kan man opleve 
et ”flow”, som er tæt forbundet med 
livsglæde. 

Et flow kan også være selve det at 
være fuldstændig opslugt af et eller 
andet: Jeg kan huske et flow, jeg fik 
for mange år siden: Mit barnebarn, 
som dengang har været ca. 2½ år, og 
jeg sad på en jernbanesvelle i haven, 
mens vi delte en banan og betragtede 
en myre, som møjsommeligt kravlede 
op på en sten og ned på den anden 
side. – Det var en oplevelse i fuld-
kommen ro og harmoni!

åmosen
En af dagene var vi på en bustur i 
det store naturområde i Vestsjælland: 
Åmosen,  – omkring Åmose åen, Skar-
resø, Tissø og videre langs Halleby Å 

ud mod Storebælt.  På turen hørte vi 
om gravningen af tørv, der foregik i 
slutningen af 40’erne og begyndelsen 
af 50’erne og beskæftigede mange 
mennesker. Man kan endnu se spor i 
landskabet efter tørvegravningen. 
Jeg kom pludselig i tanker om, at vi 
fyrede med tørv i mit barndomshjem 
under krigen og i tiden lige efter, hvor 
vi ikke kunne få kul. Afbrændingen 
af tørv dannede løbesod og en brun 
plet i loftet ved skorstenen, og der 
opstod en ejendommelig, sødlig lugt, 
som mange flere end jeg sikkert kan 
huske, hvis de er gamle nok. 
En ekstra oplevelse på turen fik vi, da 
vi gjorde ophold ved formidlingscen-
tret Fugledegård ved Tissø. En stor 
fugl kom flyvende og slog sig ned på 
en pæl i søen; der blev den siddende 
og lod sig beskue. Det var en HAV-
ØRN – hvor heldig kan man være!

sund mad
En vigtig del af opholdet var målti-
derne (naturligvis). Maden var sund, 
lækker og fedtfattig – med vidunder-
lige salater. Foruden de tre hoved-
måltider var der tre mellemmåltider 
(knækbrød, riskager, oste og masser 
af frugt). Efter hjemkomsten har jeg 
forsøgt at efterligne mønsteret med 
at spise 6 gange i løbet af dagen – det 
er ikke altid, at jeg kan nå det! – men 
man føler sig faktisk godt tilpas, når 
det lykkes.

--------

Naturligvis lægger man ikke hele sit 
liv om efter en uge på højskole, men 
vi fik da nogle gode impulser med os 
derfra  –  til at være mere opmærk-
somme – og til at glæde os over livet 
her og nu.
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bIllIGere bIlletter med frItIdsforenInGen 

otto er et næseHorn

Brabrand Boligforening´s Fritidsfor-
ening inviterer alle børn og barnlige 
sjæle til forestilling på Gellerup Sce-
nen,
 nemlig

OTTO ER ET NÆSEHORN

Du kan købe billetter til lørdag, 
den 14. november kl. 15.00 og 
Søndag, den 15. november kl. 15.00

Topper er en dreng med hår så stift, 
at hans mor må frisere ham med en 
rive.

Han samler på alting, og en dag gør 
Topper et fund, nå, ja faktisk to. Den 
ene er en barnevogn med 3 hjul og det 

andet  er en blyant – men det er ikke 
en helt almindelig blyant – næh, det 
er en magnetisk blyant, der får det, 
man skriver, til at forsvinde.

Topper viser blyanten til sin bedste 
ven Viggo, og sammen tegner de et 
næsehorn på tapetet i Toppers stue. 
De sætter sig til at vente på, at det for-
svinder, men i stedet for at forsvinde 
sker der noget helt andet – næsehor-
net bliver levende! Det hopper ud af 
tapetet, og pludselig har Topper og 
Viggo et stort gult næsehorn i stuen.

Drøm selv videre, om hvordan de 
holder et stort næsehorn hemmeligt 
skjult i en etageejendom, eller kom på 

Gellerup Scenen og se fortsættelsen af 
mysteriet!!!!

I kan købe billetter frem til den 13. 
oktober 2009, og ved aflevering af 
nedenstående tallon er billetterne til 
BBF pris.

Voksne (barnlige sjæle)  kr. 65,00
Børn under 15 år             kr. 35,00

Billetter købes på Gellerup Scenens 
kontor Gudrunsvej 80,  hverdage mel-
lem kl. 12.00 – 16.00

Navn:____________________________Adre_________________________________

Antal børn:_______________________ Antal voksne:______________________________

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

ekstra åbent sIdste søndaG Hver måned

nye åbnInGstIder I café perlen

Fra torsdag den 1. oktober udvider 
Café Perlen sin åbningstid om tors-
dag en med en time, således at caféen 
om torsdagen fremover er åben fra 
klokken 13 til 17. 
Og den sidste søndag i oktober holder 
caféen også åbent fra klokken 14-17. 
Det er planen, at Café Perlen frem-
over vil holde åbent sidste søndag i 
hver måned.
I caféen er alle beboere velkomne til at 
kigge forbi til en kop kaffe og en kage. 

Og her er rig mulighed for at hilse på 
sine naboer og høre om, hvad der rø-
rer sig i Gellerup.
Caféen drives af frivillige beboere, 
som selv er med til at bestemme, hvil-
ke tilbud cafeen skal byde på.
Vil du vide mere, så tjek hjemmesiden 
www.cafe-perlen.dk

Cafe Perlen i oktober 2009

Åbningstider
Tirsdag 12-15 (kun for kvinder)
Torsdag 13-17

Søndagsåbent
Søndag den 25. oktober kl. 14-17.

Inga Andersen  / Fritidsforeningens bestyrelse
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kære kvInder!
foredraG – kun for kvInder

Heidi Lytje Oehlers, Globus1

Tirsdag 6. oktober fra kl. 17-19 invi-
terer Globus1 til foredrag – kun for 
kvinder. Vi henviser til www.globus1.
dk for nærmere information. Alle 
kvinder er velkomne, og det er gratis 
at deltage.

åbent hus i Globus1
Lørdag 3. oktober kl. 13-16 er alle 
børn, unge og voksne velkomne i 
Globus1. Vi spiller badminton, og der 

er plads til at alle kan få en hyggelig 
eftermiddag. Kom og vær med – det 
er gratis.

For nærmere information kontakt 
Heidi Lytje Oehlers, tlf.: 5157 5348

klub Hans broGe efterårsproGram 2009
alsIsIdG oG HyGGelIGt proGram

af Gunhild Weisbjerg

onsdag d. 23/9 kl. 19.30 
Pigekomsammen. Et gensyn med 
Lone Løwenstein, som vil præsen-
tere efterårets mode fra firmaet Green 
House.   

onsdag d. 7/10 kl. 19.30 
Købmænd i Brabrand ved Kjeld He-
delund Jørgensen.
Op gennem tiderne har der været 
mange købmænd i Brabrand. 
Medlem af arbejdsgruppen i Bra-
brand-Årslev lokalhistoriske arkiv 
Kjeld Hedelund Jørgensen har via 
forskellige kanaler fundet navne og 
adresser på de købmænd, der har væ-
ret i Brabrand siden år 1900 - og det er 
ret mange !
Kjeld Hedelund viser desuden flere 
billeder af forretningerne, så man kan
fornemme hvor de pågældende for-
retninger lå.
 
onsdag d. 21/10 kl. 19.30 
Et genhør med Brabrandpigen  Anne-
marie Beanland ” Fra millionær til ! 
Hvordan man går på r.... uden at slå 

numsen. En aften med stor under-
holdningsværdi, du tror ikke dine 
egne ører.

onsdag d. 4/11 kl. 19.30 
Inger Marie Madsen  Herman Bang 
”en dejlig dag”

onsdag d. 18/11 kl. 19.30 
Gensyn med Lilly Andersen Bræd-
strup. Lilly vil fortælle om  Tove Dit-
levsens forfatterskab.

torsdag den 17/12 kl. 19.00 
Bemærk en torsdag  
juledekorationer med Ann Tind 
Østrup

I denne skrivende stund arbejder vi 
alvorligt på at lette kommunikationen 
ved at få vores hjemmeside op at stå

Septemberhilsner
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tIlbud tIl alle kvInder

af Hanne Miriam Larsen, Det kreative Værksted

lunt efterår I det kreatIve værksted

Lær at strikke og lav et sjal til efteråret, eller prøv at hækle en lille 
taske til mobiltelefonen eller byturen. I Det Kreative Værksted for 
kvinder i beboerhuset Yggdrasil (Dortesvej 35 A) kan du lære at 
hækle og strikke - du har også mulighed for at sy, filte, lave smyk-
ker, male eller trykke på stof. Måske har du selv andre gode idéer! 
Kom forbi og få inspiration til kreative projekter, eller drik en kop 
kaffe og hyg med de andre kvinder i værkstedet.

Alle kvinder er velkomne! Værkstedets åbningstider i oktober er:
tirsdag klokken 10-13, onsdag klokken 10-14 og torsdag klokken 
10-14. Der kan på visse dage være undtagelser, se opslag i Ygg-
drasil for nærmere oplysninger.

Eventuel kontakt til: Hanne Miriam Larsen tlf. 86 25 10 16 i værk-
stedets åbningstider.

for børn oG voksne I alle aldre

loppemarked oG JulenIps I tousGårdsladen

Nu får du chancen for at få ryddet op i skabene: 
Få din egen bod
Søndag d. 29. november kl. 11 - 16
I Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B, tlf. 86259158.

Vi håber, at det bliver en hyggelig dag med salg og 
køb af tøj, smykker og legetøj m.v.
Tilmelding for at få en bod – for børn og voksne – 
på tlf. 86 25 91 58 eller ved personlig henvendelse 
på kontoret. Det er gratis!

Der sælges frokost-juleplatter til 35 kr. 
Man kan også købe øl, vand og snaps 
samt
kaffe og kage til 25 kr.

(Frokostplatter skal bestilles d. 26. nov.)
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brødtekst

af skribent
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HUSK i Laden

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. 

CAFÉ VITA
I Café Vita sælges der hver dag 
kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad. 

Caféen holder åbent:Mandag fra kl. 10.00 til 18.30Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30
Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30Café Vita leverer også mad ud af 

huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, 
City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

KærE GæStEr 

GELLErUp BadEt Er Et StEd 

Hvor tinGEnE SKEr 

Nu har vi startet rytme/rangle hold op for 

børn op til 4 år og deres forældre. Det finder 

sted i vores nye aktivitetslokale, hvor musik-

pædagogen Theresa spiller op til en lille time 

med sang og leg.
Holdene starter kl. 10 og kl. 11 hver tirsdag.

 
Også Svømmestadion har gang i nye tiltag, 

og der starter vandgymnastik op fra onsdag 

d. 27. maj.
Der kan findes mere information på 

http://www.by-bevaegelse.dk

 

Med venlig hilsen
Personalet i Gellerup Badet
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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 oktober 2009
 
Torsdag  1 Fiskefileter med kartofler   

Mandag 5 Stegt flæsk med persillesovs   
Tirsdag 6 Frikadeller med stuvet hvidkål  
Onsdag 7 Mørbrad i fad med ris/kartofler  
Torsdag 8 Kylling med ris   

Mandag 12 Hønsekødssuppe med tarteletter 
Tirsdag 13 Gammeldags oksesteg med kartofler 
Onsdag 14 Lasagne med brød og lækre salater 
Torsdag 15 Kalvelever med sovs, løg og kartofler 
  
Mandag  19 Spareribs med kartofler   
Tirsdag 20 Møllerens gule ærter med kogt flæsk  
   og medister 
Onsdag 21 Chili con carne med ris/brød/  
   kartofler   
Torsdag 22 Lammekølle   

Mandag 26 Månedens fisk   
Tirsdag 27 Krydret bøf med græske kartofler og 
Tzatziki 
Onsdag 28 Gullash med kartoffelmos/ris   

Torsdag 29 Flæskesteg med kartofler og rødkål 
  

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,-.
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Gellerup badet
dIn lokale svømmeHal

Åbningstider:
Mandag: 06-12
Tirsdag: 15-18
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18
Torsdag 15-21
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18* 
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 1015

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.agfswimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    37,
Voksne 12-turskort:  370,-
Børn⁄Pensionister  17,-
Børn⁄Pens 12-turskort  170,-
Voksne månedskort  300,
Børn/Pens månedskort 150,
Voksne 3-månedskort  825,-
Børn⁄pens 3-månedskort  400,-
Nøglepolet   20,-

* Billig eftermiddag: voksne 20,-, børn 10,-
 
Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

I skolernes ferier holder vi åbent 1015 samt kvindesvømning om 
lørdagen 15-18.
Lukket 23.-26. december samt 31. december-2. januar

Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt

AFTENÅBENT

Nu holder vi også åbent 
hver torsdag fra klokken 15-21
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i september var
”æBLEKaGEr”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

abde Manam
Bentesvej 59 2th.
8220 Brabrand

Manus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

Lasse L. Henriksen
Gudrunsvej 50 St. MF
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 15. oktober kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



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

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

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
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: 
Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

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

Afdeling 7, Hasselhøj:
Jacob Aabye Jensen, telefon: 27 49 72 54          
jaabyej@gmail.com

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

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

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Ulla Jellesen, tlf. 30 33 41 82. / ullabulla@stofanet.dk

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

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
facilon@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 30 32 81 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 / adeloern@stofanet.dk

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 

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. lejl. 1,  tlf. 86 24 91 10 
leneolm@email.dk

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

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.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 Holmstrup
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15-17

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

frItIdsforenInGen oG fas:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

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

beboerHuset yGGdrasIl
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

stenHytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

underHuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

aktiviteter i oktober
On. 7. 19.30: Foredrag Klub Hans Broge   side  37
On. 14  19.00: Hyggeaften  i Søvangen    side  25
Sø. 18. 14.00: Søndagscafé i Søvangen    side  25
On. 21.  19.30: Foredrag Klub Hans Broge   side  37
To. 22. :  Fællesspisning i Søvangen   side  25
On. 28. 19.00: Filmaften i Søvangen    side  25

aktiviteter i november
Ti. 3  19.00: Valgmøde i Laden      side  15
Lø. 14. 15.00:  Otto er et Næsehorn - Gellerupscenen side  36
Sø. 29. 11.00:  Juleloppemarked i Laden   side  38


