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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

politikernes dommedagsretorik

Vi beskæftiger os igen med Helhedsplanen i dette nummer 
af Skræppebladet, og selvom vi har gjort det før, kommer vi 
til det senere igen.

Men som overskriften antyder, falder det mig for brystet, 
at der i politikernes snak omkring planen, dens formål og 
metoder, nævnes, at hvis man ikke siger ja til planen – med 
dens måske ikke ønskede dele – så som nedrivning af blokke, 
som der er på tale - så vil det betyde, at Gellerupparken og 
Toveshøj aldrig bliver bedre steder at bo, at man ikke kan 
komme kriminalitet og ghettodannelse til livs; men må 
finde sig i disse forhold i al fremtid; for det er nu eller aldrig, 
hvis man skal have kommune m.fl. til at spytte i kassen.

Det kan undre, at politikere – ikke de samme; men andre 
– tidligere har brugt en lignende dommedagsagtig retorik 
for at få borgerne til at stemme for en plan, der indeholdt 
elementer, der ikke rigtig var nogle almindelige mennesker, 
der bakkede op om. Jeg tænker på diverse EU-afsteminger, 
og du kan sikkert selv komme på andre.

Det gode spørgsmål, som man som borger, beboer og 
deltager i kommende høringer og afstemninger må stille sig 
selv, er nødvendigvis, om disse trusler, vover jeg at kalde 
dem, mon vil blive ført ud i livet, hvis der bliver stemt nej til 
politikernes forslag.

Vil et nej til heldhedsplansforslagene vitterligt betyde, at 
der aldrig mere vil kunne skydes penge i Gellerupparkens 
og Toveshøjs problemer?

Er det rigtigt, at man er nødt til at rive blokke ned og 
fjerne af de grønne buske for at komme kriminalitet og 
ghettodannelse til livs?
 
Er det rigtigt, at der skal bruges millioner af kroner på at 
bygge nye bloktyper for at lokke ressourcestærke personer 
til at bo i Gellerupparken og Toveshøj?

Også andre end politikere skal hermed opfordres til at del-
tage i debatten både her og i høringsfaserne med holdninger 
og oplysninger til, hvad DE personligt ser som midler til at 
ændre områdernes status fra ghettoer til attraktive områder 
for alle slags mennesker.

Med ønsker om et godt forår.
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det gamle gasVærk
 og en inVitation til lokalHistoriske aftener

tekst af Kirsten Hermansen 
arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Gasværkets historie går tilbage til 
1912, hvor det blev bygget, og senere 
udvidet ad flere gange. I 1958 blev 
gasværket solgt til Århus kommune, 
og i 1960 blev det istandsat og udlejet 
som materielplads for Civilforsvaret.
I 2002 lykkedes det en gruppe borgere 
at skabe rammerne for et kulturelt 
samlingssted her, og det er efterhån-
den blevet et samlingspunkt for for-
skellige aktiviteter i den gamle del af 
Brabrand.
Før etableringen af dette sted, havde 
man et Mini-beboerhus, placeret i 
Brabrandhus, skabt på lokalt initiativ. 
Man kunne via Fritids- og kulturfor-
valtningen låne lokaler til forskellige 
kulturelle formål, uden betaling, og 
det blev brugt flittigt af mange for-
eninger m.m. 
Denne tilstand ophørte i 2003, hvor 
kommunen lukkede Mini-beboerhu-
set.

I mellemtiden blev Det Gamle Gas-
værk indviet. Århus kommune har 
bidraget med et bevaringsværdigt 
hus, en sum penge og faglig bistand i 
retableringen.
Ud over en stor egenfinansiering, har 
en flok ildsjæles utrættelige arbejds-
indsats været med til at skabe dette 
sted som et nyt forsamlingshus i Bra-
brand/Årslev.

kultur- og forsamlingshuset det 
gamle gasværk
Gasværket har til formål at rumme en 
alsidighed af fritidsaktiviteter og kul-
turelle arrangementer.
Der skal betales husleje til Århus 
kommune, og det kræver en del ud-
lejning af huset.
Man håber dog stadig, at Århus kom-
mune igen vil bidrage med tilskud 
til driften, det driftstilskud, som 

man fratog Brabrands kultur- og for-
eningsliv i 2003.
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Huset har derfor behov for en støtte-
forening af medlemmer, der fortsat vil 
være med til at renovere og vedlige-
holde stedet samt lave nye aktiviteter 
på stedet. – Se nedenfor. 
Husets brede udbud af kulturaktivi-
teter er f.eks.
Brabrand Kulturuge – en årligt tilba-
gevendende kulturuge, der er med til 
at skabe bevidsthed om denne bydels 
kulturliv og med kunstudstillinger 
arrangeret af Galleri Gasværk
Jazzaften med spisning, musik og 
dans arrangeret af Jazzværket
Kabaret med teaterforeningen Vester 
Gasværk
Arrangementer såsom byvandringer 
og lokalhistoriske aftener, og her vil 
vi fortælle om, hvordan sådan en af-
ten er forløbet og noget om aftenens 
indhold.
 
lokalhistoriske aftener
Arbejdsgruppen ved Brabrand-År-
slev lokalhistoriske arkiv har gennem 
mange år samarbejdet med forenin-
gen Forsamlingshusets venner – der 
i dag er foreningen Det gamle Gas-
værk.

I mange år har medarbejdere ved 
det lokalhistoriske arkiv arrangeret 
lokalhistoriske foredrag, og i år blev 
der afholdt 2 af slagsen i Det Gamle 
Gasværk.
Der var annonceret 2 foredragsaftener 
med foredragsholderne Søren Løkke-
gaard og Kjeld Hedelund Jørgensen 
fra det lokalhistoriske arkiv.
Disse foredrag er åbenbart populære, 
for der var totalt udsolgt til begge ar-
rangementer.
Den første del af foredraget havde ne-
denstående tema:

da brabrand fik sin 
boligforening og beholdt den
Publikum fik en grundig gennemgang 
af Brabrand Boligforenings historie 
begyndende med det første forsøg på 
opstart af en boligforening i 1943.
Dette forsøg blev dog forpurret af an-
dre borgere i byen, der ”ikke ønskede 
skyskrabere i Brabrand”.
Denne opstart og senere initiativer 
blev taget af socialt tænkende menne-
sker for at støtte op om den store bo-
lignød, der var i krigsårene og årene 
derefter.

I 1948 blev der igen taget initiativ til 
at danne en boligforening, og der blev 
nedsat en bestyrelse, der bestod af 
5 borgere. Der blev fundet en egnet 
byggegrund med en god placering, 
og det daværende sogneråd var nu 
positiv over for planerne.
I august 1948 kunne der holdes det 
første rejsegilde, og 3 blokke af Hans 
Brogesparken så dagens lys.
Derefter gik det slag i slag.
I 1952 var Søvangen påbegyndt 
I 1961 Udsigten. 
Nu gik det stærkt. Nye materialer 
blev taget i brug – betonelementer og 
industrielt byggeri.
I 1962 Skovgaardsparken blev færdig.
I 1967 Baunevej i Hasselager
I 1969 Et kæmpespring, da man kun-
ne indvie Gelleupparken
I 1972 Kulturhus og Indkøbscenter 
ved Gellerupparken
I 1972 Toveshøj
I 1974 Holmstrup

Der blev ekspanderet, købt bygge-
runde, og alt gik stærkt, for der var jo 
højkonjunktur.

Skræppebladet er nu en del af lokalhi-
storikernes kildemateriale.
I 1970´erne vendte udviklingen, der 
blev arbejdsløshed og lavkonjunktur, 
og Brabrand Boligforening havde fået 
røde tal på bundlinien. Kulturhus og 
indkøbscenter hvilede ikke i sig selv, 
og Boligforeningen havde satset for-
kert..
Der blev lavet redningsplan, og den 
daværende bestyrelsen blev væltet.
Indkøbscentret måtte sælges, og der 
blev solgt ud af opkøbt jord. Det var 
en stor åreladning for Boligforenin-
gen.

Siden den tid har Boligforeningen 
ikke satset på så stort boligbyggeri, 
men mere på tæt-lavt-byggeri og ikke 
mere betonbyggeri.
Alt dette kan læses i Skræppebladets 
udgivelser i 1976, og er derfor også 
blevet lokalhistorikernes kildemate-
riale.

præstegården i brabrand, 
kroen, missionshuset og 
afholderestaurationen
Efter et kaffetraktement fortsatte fore-
draget om disse kulturhistoriske for-

skellige, men alligevel ind i hinanden 
gribende institutioner.

Der blev vist billeder af den gamle 
præstegård – der lå på det stykke, 
hvor kirkegården nu er udvidet.
Sognets seneste præster fik vi en et 
indtryk af.

Den første kro i Brabrand blev opført 
i forbindelse med jernbanens etable-
ring i 1862, og med baggrund i forsik-
ringspapirer kunne man se, hvem der 
i de forskellige tidsrum havde drevet 
kroen, og hvor mange tjenestefolk, 
der havde været.
Et yndet udflugtsmål for Århus-bor-
gere var en tur med banen til kroen 
og keglebanen og derfra over søen 
til Constantia og hjem med Hammel-
banen – eller turen den modsatte vej.

Missionshuset Elim havde en kortere 
levetid i Brabrand, og den historie fik 
man også

Til sidst noget om en afholdsforening, 
der hed ”Haabet”, som senere blev 
til Brabrand Afholderestaurant, Bra-
brand Afholdshotel og til sidst pen-
sionat.

Det hele blev detaljeret gennemgået 
og kommenteret.

gasværket er de ideelle 
rammer for kulturaktiviteter
Her sluttede så en succesfuld aften 
med det indtryk, at der også bliver en 
næste gang med spændende foredrag 
af de lokalhistoriske arkiv-medarbej-
dere.

Et spændende kulturelt arrangement, 
af stor interesse, og hvor Gasværket 
rummer de helt ideelle rammer.

Der kan læses mere om Det gamle 
Gasværk på hjemmesiden www.det-
gamlegasvaerk.dk 
Man kan støtte Det Gamle Gasværk 
ved at melde sig ind i foreningen Det 
Gamle Gasværk, hvor et medlemskab 
koster kr. 150,- pr. husstand årligt. 
Når du er medlem, kan gasværket le-
jes til forskellige arrangementer.
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indisk dans i sonnesgÅrden
første danskere Uddannet i indisk tempeldans

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Sneen lyste hvidt i haven, og kyn-
delmissen havde slået sin knude, da 
husudvalget  inviterede til fællesmid-
dag med danseopvisning den første 
fredag i februar. 
60 forventningsfulde gæster var mødt 
op for at få en lækker middag og en 
oplevelse af,  hvordan klassisk indisk 
dans ser ud.

lille generalprøve på en 
arangetram
Arangetram er en Indisk ceremoni, 
der anvendes, når en danser eller mu-
siker efter lang tids uddannelse for 
første gang optræder offentligt. To 
danske piger Eva Esmann Behrens og 
Gro Birkefeldt Møller Pedersen skulle 
om søndagen afslutte deres uddan-
nelse som klassisk indiske dansere. 
Derfor var indiske musikere kaldt til 
byen, og det var blevet aftalt, at de 
kunne afholde en prøve med levende 
publikum i Sonnesgården.

sasidevi Chandrabalan (sasi) 
-en inspirerende lærer
Sasi er inder med tamilsk baggrund. 
Sasi  har boet i Danmark i snart 20 år 
og er uddannet i den klassiske indiske 
tempeldans Bharata Natyam. I de 20 

år har Sasi uddannet tusindvis af in-
dere og tamiler i den klassiske indiske 
dans. Samtidig med at hun har lært 
indere at fastholde nogle af deres rød-
der, har mange etniske danskere gen-
nem hendes undervisning fået en for-
ståelse af de indiske traditioner. I sin 
tid i Danmark har Sasi ført 16 elever 
op til den ultimative prøve i denne 
danseform. Eva og Gro er de første 
etniske danskere, der tager denne ek-
samen.

indisk dans en fortælleform
Den Indiske dans er som balletten en 
fortælleform, hvor danserne gennem 
dans og musik fortæller de grundlæg-

gende indiske myter til tilskueren. “I 
det talte og skrevne ord har vi en lille 
båndbredde til at formidle følelser og 
tanker til et publikum set i forhold til 
dans og musik,” fortæller Eva og Gro. 
“Det er en af årsagerne til, at vi har 
valgt at bruge en stor del af vores fri-
tid på uddannelsen”, fortsætter de.

at danse med fingre, 
øjenvipper og hele kroppen
Det er eksotisk oplevelse at se indisk 
tempeldans. De to dansere danser 
synkront og har en meget stor kon-
trol med alle muskler i kroppen. Det 
er en dans, man helst skal se tæt på. 
Fingrenes former og bevægelser, de 
små ryk med  hovedet og de sigende 
blikke med viftende øjenbryn. Det 
understøttes af fejende bevægelser 
med hele kroppen og rytmiske tramp 
med bjælder på fødderne.

næste gang skal vi have en 
lille fjer på
Efter dansen gik snakken lystigt, og 
alle var glade for, at vi kunne vise en 
lille del af den store verden i Sonnes-
gården. 
Vi ville gerne prøve det igen. Jens, der 
er hjælper hos Lars, lovede, at han om 
et par måneder vil fortælle om og vise 
os sin passion, som er indiansk dans 
med fjerprydelse og det hele. Det skal 
der nok komme en historie om her i 
bladet.

Eva og Gro danser med fingre øjenbryn og hele kroppen

Beboerne i Sonnesgården 
dybt optaget af Indisk dans
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Vi Vil bygge ældreboliger i brabrand bakker
den omtalte stenbækgrUnd plastres ikke til med Høje rækkeHUse

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Brabrand Boligforening vil 
gerne købe den medieomtalte 
Sten bækgrund i Brabrand og 
opføre ældreboliger. Tidligere 
har Marselisborg Ejendomme 
haft planer om høje luksus-
rækkehuse, og dette gav store 
beboerprotester.

Nu har forslaget om ældrebo-
liger fra foreningens top været 
til afstemning blandt alle afde-
lingernes bestyrelser på et re-
præsentantskabsmøde.

Meldingen var klar: Bo-
ligforeningen fik man-
dat til at arbejde videre 
med køb af grunden, 
hvis der kommer en 
kommunal godkendelse 
til at opføre enten ple-
jeboliger eller senior/
ældre/ejer-boliger.
Omkring 40 repræsen-
tanter fra de over 20 af-
delingsbestyrelser mød-
te frem torsdag i sidste 
uge og vendte tommel-
fingeren op.

Venter på ok fra 
kommunen
Nu er det interne, poli-
tiske bagland i orden, 
og boligforeningen er klar på 
at skabe en ny afdeling for 
ældre, der kan se frem til en 
skøn udsigt og ualmindelig 
nærhed til naturen i Brabrand 
Bakker. Hvis Brabrand Bolig-
forening får den kommunale 
godkendelse, vil boligfor-
eningen være klar til at skabe 
en ny afdeling til enten pleje-
boliger eller seniorboliger.

boligforeningen på 
skitse-plan
Skræppebladets blog har flere 
gange skrevet om sagen. Bl.a.:
De mange naboer som har pro-
testeret over højt luksusbyggeri 
har på sin vis vundet en kamp 
i krigen mod skæmmende og 
naturforstyrrende bebyggelse af 
Brabrand Bakker.
Boligforeningen har ingen kon-
krete modeller, f.eks. 3D-visuali-
seringer klar, da det først nu er 
blevet aftalt, at boligforeningen 

overtager arealerne.

albrechtsen positiv
”Jeg synes, at det er en ret 
positiv model for de æl-
dre. De kan blive i bolig-
foreningen og fortsat have 
beboerdemokratiet i ryg-
gen,” siger næstformand 
foreningsbestyrelsen Keld 
Albrechtsen.

Har allerede boliger 
for ældre
Boligforeningen har al-
lerede i dag boliger vel-
egnede til ældre, f.eks. i 
afdeling 8, Drejergården, 
hvor der findes 24 lette 
kollektiv boliger. De er 
handicapvenlige med ele-

vatoradgang, kaldeanlæg i samt-
lige rum og justerbare køkken-
elementer. 
Et andet eksempel er hele afde-
ling 16, Volbækhave, der er et 
bofællesskab med 28 lejligheder 
for mennesker over 55 år. Alle 
boligerne er specielt indrettet til 
beboere i kørestol.

Kort fra Århus Kommunes lokalplan

Drejergården

Volbækhave
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den smilende VenstreløVinde
med stÅlsat Vilje til forandring

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Venstres spidskandidat ved kommu-
nalvalget, Gert Bjerregård, fik et svi-
ende nederlag. Derfor fik den unge 
venstreløvinde Laura Hay en udfor-
dring af de store, da hun blev valgt til 
at sætte sig i rådmandsstolen for tek-
nik og miljø. 
Skræppebladets udsendte har besøgt 
Laura Hay for at høre, hvordan hun 
som ny rådmand vil være med til at 
skabe et bedre og mere attraktivt by-
område i Gellerup Toveshøj.

fra jura studerende til rådmand
Laura Hay studerede jura, da hun 
som 28-årig ved forrige valg kom ind 
i byrådet. Da Luise Gade trådte ud af 
Århus byråd, overtog Laura Hay so-
cialrådmandsposten. I sin korte tid 
som socialrådmand var Laura dybt 
involveret i at forberede en større or-
ganisatorisk ændring af magistraten. 

de sociale problemer i 
gellerup/toveshøj er kernen
Siden sin barndom har Laura Hay 
kendt til de særlige sociale problemer, 
der har kendetegnet beboelsesområ-
det. Mange års forfejlet politik ved til-
deling af nye lejligheder har medført, 
at de ressourcesvage er blevet koncen-
treret i området Laura Hay mener, at 

det er vigtigt at gøre beboelsesområ-
det mere attraktivt at flytte ind i, også 
for dem der gerne vil bo i en ejerbolig. 
Laura Hay lægger vægt på den bolig-
garanti, der er for dem, der gerne vil 
blive boende i området. Herudover 
vil Laura Hay også gerne diskutere 
muligheden for at åbne ventelisterne i 
andre boligområder og tilbyde attrak-
tive flyttepakker, således at områdets 
beboere kan vælge at flytte til andre 
dele af byen.

Hvorfor rive ned 
I det forslag til dispositionsplan, som 
nu skal til offentlig høring, har Venstre 
og konservative været fortalere for to 
alternativer igennem til debat, hvor to 
boligblokke rives ned. Det sker for at 
give plads til privat boligbeboelse for 
eksempel i form af rækkehuse. Ned-
rivningerne ser ikke ud til at hænge 
sammen med den øvrige plan. Bliver 
de boliger, der bliver resultatet billi-
gere eller bedre, end dem, der bliver 
revet ned, og hvem skal betale, spør-
ger Skræppebladets udsendte.

“De foreslåede nedrivninger ligger 
inden for den ramme, som boligfor-
eningen, borgmesteren og vi er enige 
om,” starter Laura Hay. “Når man vil 
gennemføre store forandringer, kan 
det være nødvendigt at rive ned for 
at få plads,” fortsætter Laura Hay. 
“Endeligt må man huske, at vi ikke 
ønsker at ødelægge det sammenhæn-
gende grønne strøg og byparken, der 
er en del af planen,” afslutter hun.

alle skal æde kameler, hvem 
skal spise den sidste?
Brabrand Boligforenings ledelse er 
gået ind for, at der kan nedrives bolig-
blokke i området, hvis det styrker den 
samlede plan. 
Beboerne i form af de to afdelingsmø-
der og repræsentantskabet skal også 
godkende planen. Nogle af beboere i 
området er kraftige modstandere.
Herudover skal regeringen tillade, 
at grundsalget af Brabrand boligfor-
enings arealer kan bruges til at finan-
siere planen. 
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følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

Hvordan vil Venstre hjælpe Brabrand 
Boligforening med, at få de to betin-
gelser på plads? spørger Skræppebla-
dets udsendte.

“Venstre i Århus har fokuseret på at 
formulere, hvad vi tror på, der skal 
til for at skabe et attraktivt byom-
råde i Gellerup/Toveshøj-området. 
Nu sendes forslaget i offentlig høring 
om mulighederne for beboerne for at 

komme med idéer og kommentarer 
til, hvordan vi skaber de nødvendige 
fysiske forandringer. Samtidig er vi i 
dialog med Regeringen og har blandt 
andre haft socialminister Karen El-
lemann på besøg i området.” svarer 
Laura Hay
“ I et forhandlingsforløb som dette, 
må alle parter æde kameler, hvis der 
skal gennemføres store forandringer. 
Det handler i politik ofte om, hvem 

der skal spise den sidste.” pointerer 
en smilende Laura Hay.

Det bliver spændende at se, hvilken 
kamel løvinden går med til at spise.

fÅ Hjælp til at Udfylde sUndHedsskema
sUndHedsCenter ÅrHUs Vest tilbyder nydanskere Hjælp 

til at Udfylde spørgeskema om sUndHed

af Sebastian Adorján Dyhr

8.200 århusianere har netop mod-
taget et 28 sider langt spørgeskema 
med spørgsmål om sundhed, sygdom 
og generel trivsel som en del af den 
landsdækkende undersøgelse ”Hvor-
dan har du det? 2010”. 

”Det kan virke som en stor opgave at 
komme i gang med de 109 spørgsmål 
– måske især, hvis man ikke er født 
og vokset op i Danmark. Vi tilbyder 
at hjælpe alle borgere i Århus med at 
udfylde skemaet i vores Sundheds-
centre,” siger rådmand i Sundhed 
og Omsorg Dorthe Laustsen (SF) og 
fortsætter: ”Det er vigtigt for os, at vi 
får svar fra så mange århusianere som 
muligt og særligt fra nydanskere, så 
vi kan få en bedre viden til at målrette 
vores sundhedsindsats mere direkte 
og mod de vigtigste sundhedsudfor-
dringer.”

Hvis du har brug for hjælp til at ud-
fylde dit spørgeskema, er du velkom-
men i SundhedsCenter Århus eller 
SundhedsCenter Århus Vest. I Sund-
hedsCenter Århus Vest er der mulig-
hed for at få hjælp fra en tokulturel 
medarbejder.

I SundhedsCenter Århus Vest på 
Gudrunsvej 80 i Brabrand sidder der 
personale klar til at hjælpe tirsdage, 
onsdage og torsdage mellem kl. 9.00 
–15.00. I SundhedsCenter Århus, Jæ-
gergårdsgade 97, 1. sal. Århus C, er 
der åbent mandag kl.13.00-19.00 og 
tirsdag til fredag kl. 9.30- til 15.00.

Vigtig viden
For fire år siden blev en tilsvarende 
undersøgelse udarbejdet, og Århus 
Kommune har flittigt brugt resulta-
terne til bl.a. kampagner, ansøgninger 

om puljemidler, i sundhedspolitikken 
og i tilrettelæggelsen af målrettede 
sundhedstilbud. 

”Med resultatet af den nye under-
søgelse i hånden kan vi forhåbentlig 
målrette vores tilbud til nydanskere 
i endnu højere grad. Men det kræver 
at vi får besvarelser, så vi har fakta at 
bygge tilbuddene op omkring,” siger 
Dorthe Laustsen.

Yderligere oplysninger: 
Karen Bjerre, sundhedscenterchef, 
SundhedsCenter Århus, tlf. 
2920 9777
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beboerblad mindst en gang om mÅneden
tordenskjolds soldater i gellerUpparken sparker gang i aktiViteterne

historisk tilbageblik af Ulrik Ricco Hansen

Beboerrepræsentanternes næstfor-
mand Ole Christensen blev Skræp-
pebladets første redaktør. For fyrre år 
siden – i marts 1970 – skrev han i den 
allerførste udgave af Skræppebladet 
artiklen ”Orientering”, som du i an-
ledning af bladets 40-årsjubilæum får 
et lille uddrag af:

På det konstituerende møde for be-
boerrepræsentanter i Gjellerupplanen 
den 17. dec. 1969 i Skovgårdsparkens 
selskabslokale valgtes Knud Dynnes 
Hansen, Jettesvej 11, til formand, Ole 
Christensen, Dortesvej 35 til næstfor-
mand og til sekretær valgtes Bente Pe-
dersen, Dortesvej 23.

[...] Der er siden blevet holdt møde 
hver 14. dag. Det første blev holdt på 
Tousgården (Arkitektgården), hvor 
også forretningsfører Olav Sørensen, 
inspektør Højgård, Torben Overgård 
samt arkitekterne K. Blach Petersen 
og Gjedde deltog. Vi fi k redegjort for 
byggeriet og blev vist rundt på går-
den. Der blev på mødet nedsat føl-
gende udvalg:

Et legepladsudvalg bestående af Keld 
A. Christensen, Bente Christensen og 
Ole Christensen, et haveudvalg med 

deltagelse af Jens K. Kristensen og 
Peter Lemming, og et kunst-
udvalg, hvortil Dynnes Han-
sen og Keld A. Christensen 
blev valgt. Desuden blev det 
besluttet at udsende et blad 
til beboerne mindst én gang 
om måneden med Ole Chri-
stensen som redaktør

[...] Vi havde en vellykket 
fastelavnsfest for børnene, 
og ølbrygningskurset er 
godt i gang. Der er også 
gang i planerne om sau-
na med tilhørende moti-
onsrum. Men for frem-
tiden må vi i gang med 
meget mere. Selv har vi 
snakket om at arrange-
re fælles busture både 
for voksne og børn, og 
for børn alene f.eks. til 
Legoland, Zoo i Ål-
borg og Delfi nariet 
på Ulstrup slot un-
der forsvarlig vok-
sen ledelse. Men 
da vi kun er seks 
re p r æ s e n t a n t e r 
er det begrænset 
hvor mange gode 

idéer vi selv kan få, så vi opfordrer 
ivrigt enhver til at komme med gode 
forslag og egne ønsker.

40 år senere
I dag kan du henvende dig til din af-
delingsbestyrelse med forslag til nye 
beboeraktiviteter. Her kan du også få 
mere at vide om muligheden for at 
deltage i de aktiviteter, som allerede 
fi ndes i din afdeling.
Udfl ugter og andre arrangementer 
på tværs af afdelinger tager Fritids-
foreningen sig af. Også her er du vel-
kommen til at komme med forslag til 
arrangementer og til udfl ugtsmål. 
Se på bagsiden af Skræppebladet, 
hvor du kan henvende dig.

udvalg, hvortil Dynnes Han-
sen og Keld A. Christensen 
blev valgt. Desuden blev det 
besluttet at udsende et blad 
til beboerne mindst én gang 
om måneden med Ole Chri-
stensen som redaktør

[...] Vi havde en vellykket 
fastelavnsfest for børnene, 
og ølbrygningskurset er 
godt i gang. Der er også 
gang i planerne om sau-
na med tilhørende moti-
onsrum. Men for frem-
tiden må vi i gang med 
meget mere. Selv har vi 
snakket om at arrange-
re fælles busture både 
for voksne og børn, og 
for børn alene f.eks. til 
Legoland, Zoo i Ål-
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af Jens Skriver

mÅnerne Hedder skræk og rædsel

en gammel bekendt kan ses pÅ Himlen Hele natten

Mars har været kendt, så længe der 
har været mennesker
Planeten Mars, som alle har hørt om, 
kan nu ses på himlen hele natten. 29 
januar var den i opposition til Solen. 
Dvs. at Mars, Jorden og Solen lå på li-
nie, eller sagt med andre ord, at Mars 
var længst væk fra Solen set fra Jor-
den. Mars står derfor op, når Solen 
gård ned. I klare nætter dukker den 
om aftenen op i nordøst og passerer 
derefter himlen, indtil den om mor-

genen går ned i sydvest. Den lyser 
rødt næsten ligesom en gammeldags 
cykellygte. Det skyldes, at planetens 
overfl ade for det meste består af røde 
klipper og ørkner med støv. For nogle 
år siden lyste den betydeligt krafti-
gere. Det skyldes, at den har en ud-
præget ekliptisk bane og dengang var 
meget tættere på Jorden. Alle planet-
baner er ekliptiske, men Marses er det 
i udpræget grad. Dens bane er næsten 
dobbelt så langt væk fra Solen som 
Jordens. I rækken af planeter er Mars 
den fjerde fra Solen, og den er om-
trent halvt så stor som Jorden.

liv på mars 
Det sidste par hundrede år har verse-
ret vilde historier om liv på Mars og 
marsmænd. I jagten på liv andre ste-
der end på Jorden, er Mars stadigvæk 
i fokus. Her fi ndes store mængder is, 
hvilket må stamme fra vand i fl ydende 
form. Det er en forudsætning for liv. I 
mindre astronomiske kikkerter ses ty-
deligt isdannelser ved polerne. Der er 

sendt en robot til Mars med henblik 
på at optage fotos. Den er imidlertid 
kørt fast. Til gengæld afslører rum-
sonder mange detaljer. Der er kratere 
noget nær dem på Månen. I et krater 
er fotograferet klitter, som er dannet 
ved blæst. Bemandede rumfl yvninger 
til Mars er længe blevet foreslået, men 
er ikke så ligetil, som det viste sig at 
være at komme til Månen. Alene det, 
at turen vil tage fl ere år, gør det til et 
kompliceret projekt.

gammel kriger med drabanter
Mars har navn efter den romerske 
krigsgud, der var en barsk karl. Den 
har to meget små måner, der pas-
sende nok kaldes Phobos og Deimos 
(Rædsel og Skræk). Det er klippeblok-
ke med diameter på kun en halv snes 
kilometer. 

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,

Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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liVia - et projekt med perspektiV
kVinder lærer sig selV og Verden at kende

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Efter at Nordgårdskolen er blevet luk-
ket, står Nordgårdhallen lukket det 
meste af tiden. Lige nu bliver den dog 
brugt af kursister på projektet Livia 
(Livskvalitet, værdighed, i arbejde) 
som henvender til kvinder, som af 
forskellige grunde har store vanske-
ligheder i forhold til arbejdsmarkedet.
Kursisterne sidder på måtter på gul-

vet i en rundkreds. Ingrid Videbech, 
som er livstilsvejleder, leder kurset. 
Der bliver altid startet med en om-
gang, hvor hver deltager fortæller, 
hvordan de har det. Det er en øvelse, 
hvor de lærer at komme i kontakt 
med sig selv og de andre kursister.
Derefter klapper de sig selv på alle 
kropsdele, samtidig med at de udta-
ler navnet på dem. På den måde lærer 
deltagerne ordene. I det hele taget fo-
kuserer kurset meget på kroppen, for 
at deltageren skal få en større bevidst-
hed om sig selv og lære afgrænsning 
til omverdenen.

derefter dyrker de motion 
og danser
De får rørt sig og brugt hele kroppen. 
De laver åndedrætsøvelser, afslap-
ning og lytter til musik.  Der bliver 
lagt stor vægt på, at der bliver talt på 
kurset. Man kan få forklaret ting på 
eget sprog, hvis der er andre deltagere 

med samme sproglige baggrund. Der-
udover skal man være stabil, møde til 
tiden og melde afbud, hvis man ikke 
kommer. Det er både af respekt for sig 
selv og de andre deltagere.

store fremskridt for deltagerne
Ingrid Videbech har bemærket store 
fremskridt for deltagerne. Et par af 

kvinderne begyndte på kurset uden 
store danskkundskaber, og nu ud-
trykker de sig meget bedre på dansk 
og er ivrige for at tale. Nogle af delta-
gerne begyndte med at være stille og 
generte, og nu er de gladere og livlige.

”Mange af deltagere har været ude af 
arbejdsmarkedet i mange år, og dette 
kursus skulle gerne gøre dem parate 
og give dem mod til at komme på 
arbejdsmarkedet og blive selvforsør-
gende,” siger Ingrid Videbech.

deltager er glad for kurset
Mariam Isho er frivillig på kurset. Det 
betyder at hun følger med i aktivite-
terne, men at der ikke skal indberettes 
og skrive rapporter om hende til sags-
behandleren. Der er otte kursister og 
fire frivillige for øjeblikket. 
Mariam Isho har været med siden 
september, kun afbrudt af et kort op-
hold på daghøjskole. Hun er meget 
glad for at være med. ”Jeg er blevet 
mere bevidst om ting såsom sund 
kost og motion, og jeg har lært ting 
om mig selv, som jeg ikke kendte,” si-
ger Mariam Isho.
Hun fortæller, at det er en fordel med 
færre kursister, fordi der så er mere 
tid til hver enkelte. På daghøjskolen 
var der op til 30 personer på kurset, 
og det var for hende for mange men-
nesker til, at hun følte sig godt tilpas. 
Her bliver der taget hensyn til en og 
taget vare på ens problemer. 
Hun har faktisk ikke noget dårligt at 
sige om projektet og håber, hun snart 
for en plads på kurset som officiel 
kursist.

I gang med ” Hvordan har du det-runden”

Mariam Isho er meget glad for kurset.
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brand, borgmester, bolig, beboere og byggeri
masser af aktUelle emner finder Vej til skræppebladets blog 

med nyt om kUltUr, begiVenHeder, politik og debat mV.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen m.fl. på blog.skraeppebladet.dk

Fik du læst med på Skræppebladet 
online? På beboerbladets populære 
hjemmeside kan du flere gange hver 
uge finde nye artikler, meninger, links 
og billeder. Det er let tage del i debat-
ten. Du kan selv være med til at skrive 
blogindlæg, hvis du opretter dig som 
bruger.
Du får her smagsprøver på emner fra 
slutningen af januar og begyndelsen 
af februar på Skræppens blog. Læs 
hele teksten på hjemmesiden, hvor 
du også kan følge links til uddybende 
tekst og/eller video. 

giftmordene fortsætter 
i brabrand
Ensomme gamle mænd bliver myrdet 
med gift i Brabrand, hvor to gamle 
damer serverer hyldebærvin blandet 
med arsenik, stryknin, og “bare en 
knivspids” cyanid. Klassikeren “Ar-
senik og gamle kniplinger” opføres af 
teatergruppen Vester Gasværk i Bra-
brand. 

gellerupparken vil have moske 
ved siden af kirken
Afdelingsbestyrelsen for Gellerup-
parken foreslår, at der gives grønt lys 
for at opføre en stormoske lige ved 
siden af Gellerup Kirke – på arealet 
mellem kirken og områdets tidligere 
folkeskole Nordgårdskolen.
 

bliv røgfri i laden
Er rygestop blandt nytårsfortsætter-
ne, kan du få mere at vide om at stop-
pe med at ryge og om kommunens 
rygestop-kurser. Beboerhuset Tougs-
gårdsladen og beboerrådgivningen 
står bag.

rap-cd fra kælderstudie 
i gellerup
Rapskolerne i Århus har med den 
tidligere Fight Night champ Kejser 
A i front gennem næsten et år haft en 
gruppe unge i raptræning i et kælder-
studie i Gellerup. De tretten bedste 
bliver nu udgivet på cd.

kaffe og banko for pensionister 
i Holmstrup
Holmstrup Pensionistklub inviterer 
til kaffehygge, banko og forsinket ju-
lefrokost samt generalforsamling i ja-
nuar og februar. 

søg bolig i Århus og ry 
samtidig med et klik
Udlejningssamarbejde mellem bo-
ligforeninger i Århus, Århusbolig, 
kommer måske i fremtiden til også 
at dække Ry-området. Ry Andelsbo-
ligforening har besluttet at søge om 
optagelse.

selvmord eller drab på 7-årig 
ved jernaldervej?
I 1994 blev en 7-årig dreng fundet 
død med en livrem om halsen i krat-
tet mellem Ellekærskolen og Hasle 
Bakker. Politiet hældede til selvmord, 
men ifølge en dokumentarudsendelse 
på DR1 taler meget for drab.

se de nye boliger i 
tranbjerg syd
Brabrand Boligforening og AL2bolig 
bygger i Tranbjerg Syd efter samme 
arkitekttegninger. Al2bolig startede 
først og er klar med den nye “afdeling 
125, Østergårdsparken”. Du er invite-
ret indenfor til åbent hus.

30 personer i masseslagsmål 
ved bazar Vest
Råb, slag og bloddryppende knive. 
Tirsdag aften var det virkeligheden 
for omkring 30 personer i masseslags-
mål uden for Bazar Vest. Fire personer 
blev kørt på skadestuen for knivstik.

ny netto i brabrand til efteråret
En ny Netto ved Silkeborgvej i Bra-
brand forventer at kunne slå dørene 
op og byde de første kunder velkom-
men til efteråret.

City Vest satser på at blive 
sundhedscenter
Indkøbscenteret City Vest vil gerne 
tiltrække flere sundhedsorienterede 
erhverv og på den måde blive sund-
hedscenter, hvor århusianerne kan 
gøre brug af en lang række sundheds-
faglige tilbud.

Foto af Jørgen Sørensen, Vester Gasværk: 
Arsenik og Gamle kniplinger
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besøg Hele boligforeningen Hjemme fra stUen
tag pÅ VirtUel køretUr til næsten alle afdelingerne med google street View

af Ulrik Ricco Hansen. Fotos fra Google Street View

Nu kan du besøge næsten alle afdelingerne i Brabrand Bo-
ligforening fra din computer. Samtidig er det altid sol og 
sommer, når du følger Googles fotovogn, der har fotogra-
feret mange dele af Danmark. Tag en virtuel tur gennem 
Gellerup, Århus Vest, Hasselager og kig lige forbi f.eks. 
Sonnesgade med den nye service, der hedder Google Stre-
et View.

Afdelingerne Volbækhave, Lyngby og Borum er du nødt 
til selv at køre ud for at se. Her er der selvfølgelig hjælp at 
hente via almindelig kort, som Google-map dækker med 
vejkort, kørselsvejledning mv.

På Skræppebladets hjemmeside kan du finde links til 
Street View-steder til hver afdeling. Skriv endelig til os, 
hvis du har rettelser og/eller flere views, du gerne vil have 
med. Du er også velkommen til at skrive en kommentar. Et 
kort link er: skraeppebladet.dk/?p=10664

sådan starter du selv
Det er nemt at starte Google Street View. Først finder du 
en adresse på et kort, og bagefter kigger du dig omkring i 
en 3D-verden baseret på fotos, som Googles fotobiler har 
optaget:

1: Gå ind på hjemmesiden map.google.dk

2: Indtast adresse i søgefeltet, f.eks. vejnavn og postnr.

3: Zoom ret meget ind på kortet ved at flytte skyderen i 
venstre side fra (-) op mod (+)

4: Træk den lille gule mand lige over (+)-tegnet ind på 
kortet. Den grønne skygge angiver, hvor du vil se “ver-
den fra”. Kun veje, der markeres med blå, når du trækker 
mand en ind på kortet. er dækket af fotooptagelser.

5: Se dig omkring ved at trække i billedet med musen. Du 
kan også klikke på pile frem og tilbage ad vejen. Zoom ind 
ved at dobbeltklikke eller rulle med musens scroll-hjul. 

God fornøjelse.

Søvangen / Afdeling 2 - Louisevej

Skovgårdsparken / Afdeling 3 - Astridsvej

Gellerupparken / Afdeling 4 - Gudrunsvej 

Toveshøj / Afdeling 5 - JanesvejHans Broges Parken / Afdeling 1 - Hans Broges Vej
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Holmstrup / Afdeling 6 - Jernaldervej

Hasselhøj /Afdeling 7

Drejergården / Afdeling 8 - Hovedgaden

Rødlundparken / Afdeling 10 - Rødlundvej

Odinsgård / Afdeling 11 - Stenaldervej

Thorsbjerg / Afdeling 12 - Stenaldervej

Borumtoften / Afdeling 14

Hasselengen / Afdeling 15

afdelingerne set med 
google street View
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Voldbækhave / Afdeling 16

Højriisparken / Afdeling 17 - Truevej

Lyngby / Afdeling 18

Bronzealdervænget / Afdeling 19

Hasselager / Afdeling 21 - Baunevej

Sonnesgården / Afdeling 22

Skovhøj / Afdeling 23

Skovhøj / Afdeling 24

afdelingerne set med 
google street View
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Forandringens vinde blæser over Gel-
lerup med den kommende helheds-
plan. Det er anledningen til at holde 
fast i områdets rødder og baggrunden 
for tankerne om et lokalt museum.
Det er de to afdelingsbestyrelse i Gel-
lerupparken og Toveshøj, der står bag 
initiativet, som foreløbig er planlagt 
til at holde åbent et halvt år, mens der 
forsøges at skabe økonomi til at gøre 
museet til et permanent tilbud.
Museets adresse bliver i en 5-værel-
ses lejlighed på Gudrunsvej 16, 6. th. 
Lejemålet overtages pr. 1 marts. Og 
herefter får folkene bag museet travlt 
med at indrette de forskellige rum, så 
museet er klar til at slå dørene op alle-
rede 31. marts med forskellige udstil-
linger om Gellerup i gamle dage og 
med historierne om Gellerups fremtid 
med helhedsplanen.

Ung museumsinspektør
Historiestuderende Doron Haahr, 26 
år, er blevet ansat som studentermed-
hjælper i museet og bliver nærmest 
en slags museumsinspektør, som 
sammen med ildsjælene bag museet 
hurtigt skal få det til at blive en rea-
litet. Han kender blandt andet til mu-

seumsverden fra et studenterjob på 
Århus Bymuseum.
”Jeg er fra Højbjerg og kender egent-
ligt kun til Bazar Vest og har hørt alle 
de dårlige historier om Gellerup. Men 
allerede efter to dage har jeg fået op-
levelsen af, at det er et fantastisk om-
råde, og jeg glæder mig til at komme 
i gang og håber, at folk har lyst til at 
komme til mig med deres historier 
om området og også gerne med gam-

le ting, som de har haft i deres hjem i 
Gellerup,” siger Doron Haahr.

film og fotoudstillinger
Museet kommer blandt andet til at 
vise eksempler på en stue, som den 
så ud i starten af halvfjerdserne. Og 
der vil blive forevisning af en gammel 
film om Gjellerupplanens opførelse. 
Et værelse vil blive helliget den kom-
mende helhedsplan, og et andet væ-
relse vil byde på forskellige vandre-
udstillinger.
Museet vil komme til at være åbent 
for besøgende flere timer om ugen. 
Og der vil blive gratis entré.
Derudover vil der komme specialar-
rangementer med foredrag og debat-
ter med forskellige temaer, der alle 
tager udgangspunkt i Gellerup og bo-
ligområdets historie.

Vil du høre mere – eller har du ting 
og sager, som, du mener, vil være rele-
vante for museet, så er du meget vel-
kommen til at kontakte netværksko-
ordinator Pia Bach Jacobsen 61223756 
e-mail  pija@bbbo.dk eller skrive til 
Doron Haahr, på e-mail doha@bbbo.
dk.

tekst og foto af Helle Hansen

pÅ gUdrUnsVej 16 slÅr gellerUp mUseUm onsdag den 31. marts dørene op.
mUseet skal Være med til at fortælle gellerUpparkens og toVesHøjs Historie

gellerUp Vil HUske sine rødder

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

Historiestuderende Doron Haahr 
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ordinære afdelingsmøder i forÅret 2010

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

foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2009
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling XV, Hasselengen tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbig dagsorden for de afdelinger, der ogsÅ Har Valg til afdelingsbestyrelsen 
m.fl. om forÅret::
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2009
4. Evt. forslag 
5. Valg:Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 a: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
 b: Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
 c: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj    Torsdag den 22. april 2010 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup    Mandag den 26. april 2010 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne
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Vand i arkiVet – ikke Heldigt
brabrand lokalHistorisk arkiV slap med skrækken

 af Vibeke Harsberg, Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv, Gellerup Bibliotek

Fredag den 22. januar 2010 var ikke 
nogen heldig dag for det lokalhistori-
ske arkiv i Brabrand – og så alligevel!

Først på eftermiddagen blev arkivets 
arbejdsgruppe ringet op: ”Det er Gel-
lerup Bibliotek. Der er vandskade i ar-
kivet!” Sådan en besked kan give alle 
arkivfolk hjertestop, for er der noget, 
der kan ødelægge, så er det vand.

Da vi kort efter nåede frem til biblio-
teket (hvor arkivet har et ellers yderst 
velfungerende lokale), stod vandet 
ned i kaskader – det plaskede lystigt i 
de opstillede baljer og kar med toilet-
vand, der kom væltende ned fra lof-

tet. Det var et uhyggeligt syn – og for 
resten også ildelugtende.” 

Men heldigvis havde bibliotekets per-
sonale handlet hurtigt, ansvarsfuldt 
og kompetent. Alle vore ting var red-
det ud af skudlinjen – og der var kun 
kommet nogle ganske få fugtskader 
på forskellig former for emballage.  
Hvis utætheden var opstået på et tids-
punkt, hvor biblioteket var ubeman-
det – eller hvis bibliotekets personale 
ikke havde handlet så resolut - havde 
skaderne været overvældende. Nu 
slap vi med skrækken – og vi har me-
get at takke bibliotekets personale for.

Efterfølgende er der blevet udskiftet 
rør – der er blevet gjort grundigt rent 
af flere omgange – og der er blevet 
ryddet op og sat på plads, så nu fun-
gerer arkivet igen i fin stil.

Arkivet har åbent hver lørdag kl. 11-
13, og vi har mange spændende ting 
– både nyt og gammelt – også fra Bra-
brand Boligforening, så kom endelig 
og se, om der er noget, der kunne 
have interesse.

lejere mangler brandsikkerHed 
beboere i lejeboliger er bagUd med røgalarmer

 af Ulrik Ricco Hansen

Den laveste andel af røgalarmer find-
es i lejeboliger, skriver den nye udga-
ve af Beboerbladet fra Boligselskaber-
nes Landsorganisation. 
Ikke mindst i Holmstup og Gellerup-
parken er fokus på brandsikkerhed 
aktuel efter voldsomme brande de se-
neste måneder, hvor flere beboere er 
blevet indlagt på sygehuset til obser-
vation for røgforgiftning.

for få røgalarmer
Et iøjnefaldende, landsdækkende 
pro blem er antallet af røgalarmer. I 
leje boligerne har kun 59 procent en 
røgalarm, mod 77 procent i ejerbolig-
erne.
“Boligselskaberne har gode mulighe-
der for at få en fod inden for i de hjem, 
hvor der ikke er røgalarm – eksempel-

vis ved at forære to billige røgalarmer 
i indflyttergave. 
Jo flere beboere, der har røgalarm, jo 
bedre”, siger Rene Højer, der er pro-
jektleder i Trygfonden.

billigste forsikring
“Ligeså vel som der er et køleskab og 
en emhætte, når man flytter ind, så 
kan der for pokker da også være en 
røgalarm. Det er verdens billigste for-
sikring,” siger indsatsleder Claus Lar-
sen med kendskab til mange brande 
gennem årene.
Røgalarmer kan købes fra 25,- kroner, 
og selv de billigste er gode nok, så 
længe der er strøm på batteriet.

brandsikkerhed undersøges
Efter en dødsbrand i Gellerupparken 
på Bentesvej i september sidste år 
skrev Skræppebladets blog bl.a.:
Brabrand Boligforening vil kigge på, 
om brandsikkerheden i Gelleruppar-
ken skal forbedres:
“En så alvorlig hændelse giver natur-
ligvis anledning til at se på, om vi i 
fremtiden kan gøre mere for sikkerhe-
den i tilfælde af brand. 
[…] Ud fra rapporter vil vi vurdere, 
om vi skal indkalde andre eksperter 
til at komme med anbefalinger om 
ekstra foranstaltninger,” siger direk-
tøren for Brabrand Boligforening, Tor-
ben Overgaard.
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tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

sUbHeadlinea spÅ om fremtiden og Vind nU - og meget mere om et År

skræppebladets 40-ÅrsjUbilæUmsQUiz

Skræppebladet kan i marts 2010 fejre 
40-årsjubilæum, og forsøger her at 
sætte nye standarder for, hvordan 
man kan vinde en jubilæumsquiz.
For at vinde denne quiz, skal du svare 
på en række spørgsmål i løbet af året. 
Svarmulighederne til hvert spørgs-
mål er både aktuelle og fremtidsba-
serede. Vinderen af hovedpræmien 
kåres først i 2011, når Skræppebladets 
jubilæumsår udløber.

I hvert nummer indtil da stiller vi tre 
spørgsmål og udtrækker en vinder. 
Alle, der deltager i konkurrencen, har 
mulighed for at vinde en af de mange 
præmier, som Skræppebladet uddeler 
sidst i bladets jubilæumsår.
Vi udtrækker en hovedpræmie blandt 
de deltagere, som har svaret korrekt 
fl est gange løbet af året om, hvordan 
forholdene vil være omkring marts 
2011.
 
Svarer du rigtigt på dette nummers 
quiz, kan du vinde 100 kr.
 
Skræppebladets jubilæumsudvalg 
har kontaktet en række personer i 
boligforeningen for at få et foreløbigt 
svar på forholdene i 2011. Gæt, hvad 
de svarer i dag, og gæt selv med på 
fremtidsspørgsmålet.
 
1: Hvor mange beboerblade vil bebo-
erne i Holmstrup modtage i/omkring 
marts 2011?
Hvad tror du, Lars Eg svarer i dag?
A: Nul: Beboerblade er afskaffet
B: Et: Skræppebladet er det eneste be-
boerblad i området
C: To: Skræppebladet udgives side 
om side med det meget lokale ”Sofus”
D: Noget helt andet

Lars Eg er i dag redaktør for det lo-
kale beboerblad i Holmstrup.
 
2: Hvor mange blokke skal rives ned 
i Gellerup ifølge Boligforeningens an-
befalede planer i marts 2011?
Hvad tror du Keld Albrechtsen svarer 
i dag?
A: Nul – der er fundet en løsning, 
hvor der højst laves hul i et par blokke 
for at lave en vej
B: Omkring tre blokke
C: Mellem tre og fem blokke skal rives 
ned, men nogle bygges op igen med 
andet udseende.
D: Noget helt andet
Keld Albrechtsen er i dag næstfor-
mand for Brabrand boligforening og 
meget involveret i helhedsplanen.
 
3: Hvor mange ministre har i 2010 og 
til marts 2011 besøgt en afdeling i Bra-
brand Boligforening?
Hvad tror du Torben Overgaard sva-
rer i dag?
A: Ingen ministre
B: Kun én, f.eks. justitsminister Brian 
Mikkelsen
C: Mindst to ministre
D: Noget helt andet
Torben Overgaard er i dag direktør 
for Brabrand Boligforening.

Navn     

Adresse:     

E-Mail:

Løsningen sendes/afl everes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	

Hvis jeg blev spurgt ville jeg svare således  (sæt X):
1: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D
2: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D
3: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D

Jeg tror, at de spurgte svarer således  (sæt X):
1: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D
2: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D
3: [  ]A  [  ]B  [  ]C   [  ]D

Svarer du rigtigt på dette nummers 
quiz, kan du vinde 100 kr.

Skræppebladets jubilæumsudvalg 
har kontaktet en række personer i 
boligforeningen for at få et foreløbigt 
svar på forholdene i 2011. Gæt, hvad 
de svarer i dag, og gæt selv med på 
fremtidsspørgsmålet.

1: Hvor mange beboerblade vil bebo-
erne i Holmstrup modtage i/omkring 
marts 2011?
Hvad tror du, Lars Eg svarer i dag?
A: Nul: Beboerblade er afskaffet
B: Et: Skræppebladet er det eneste be-
boerblad i området
C: To: Skræppebladet udgives side 
om side med det meget lokale ”Sofus”
D: Noget helt andet
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af Ole Jessen og Helle Hansen

samarbejdet mellem professionelle og friVillige i gellerUp Har ansVaret for 
den boligsoCiale indsats i gellerUpparken og toVesHøj de kommende fem År

Velbesøgt Årsmøde i samVirket 

Årsmødet i Samvirket i Gellerup og 
Toveshøj blev holdt tirsdag den 19. 
januar i det nystartede Foreningernes 
Hus, tidligere Nordgårdskolen. Og 
det blev et velbesøgt årsmøde med 
deltagelse af omkring 60 personer. 
Samvirkets mange aktiviteter i det 
forløbne år blev gennemgået. Der 
blev fokuseret på det boligsociale 
arbejde med Fritidspatruljen og For-
eningernes Hus. Begge indsatser er 
der store forventninger til. 
På årsmødet fortalte Samvirkets ad 
hoc-grupper om deres arbejde, som 
blandt andet drejer sig om at etablere 
en Pædagogisk Rådgivning i Gel-
lerupområdet samt Debatforum for 
Forældre, der står bag konferencen 
”Jeg vil give mit barn et godt liv”, som 
bliver holdt den 28. februar i Forenin-
gernes Hus. 
Der blev også fortalt om flere andre 
spændende projekter blandt andet 
sansehaven, som der er planer om at 
placere i svinget ved Gudrunsvej. Og 
der blev vist den populære video med 
”Stop det – Drop det”-sangen, der er 
blevet et kæmpe-hit på YouTube.

styregruppen med bred 
repræsentation
Samvirkets styregruppe består af 
både kommunale, boligforenings- og 
foreningsrepræsentanter. Der sidder 
pt. 11 personer i styregruppen, der 
blandt andet står for at arrangere de 
fire årlige Kvartalsmøder i Samvirket.
På grund af travlhed med sit byråds-
arbejde trak Rabih Azad-Ahmad sig 
fra Samvirkets styregruppe, nyudpe-
get hertil blev i stedet Verner Karkov, 
leder af Livsværkstederne. 
Samvirkets Styregruppe vil derud-
over i det kommende år består af de 
tre kommunale medlemmer: Anders 
Glahn (leder af Fritid/ungdom), Jes-
per Lund Madsen (skoleleder Toves-
højskole) og Inge Kjærgaard (Social-
center Vest, afdelingsleder). Boligfor-
eningsrepræsentanterne Marianne 
Rossen (Afd. 4 - Gellerupparken), 
Troels Bo Knudsen (Afd. 5 - Toves-
høj) samt foreningrepræsentanterne: 
Ahmad El Ahmad (Arabisk Kultur/
Vejledningscentret), Anett Christen-
sen (FamilieNetværk), Tinna Ander-
sen (Perlevennerne), Ilham Moham-
med (FamilieNetværk) og Abdullahi 
(Sportsforeningen 2006) 

Vil du vide mere om Samvirket i Gellerup 
og Toveshøj, kan du kontakte Samvirkets 
sekretariat: Pia Emilie Bach Jacobsen, 
Brabrand Boligforening – mobil 6122 
3756 – e-mail pij@bbbo.dk eller Helle 
Hansen, Socialcenter Vest – mobil 2920 
8978 – e-mail helhen@aarhus.dk

af Ulrik Ricco Hansen

et fritidspas fra kommUnen betaler medlemskab af f.eks. sportsklUb

fÅ 1000,- pr. barn til fritidsinteresse

Familier, der tjener højst 162.000 kr. 
om året, kan få 1.000,- kroner i tilskud 
pr. barn om året. Pengene gives i form 
af et såkaldt fritidspas og kan bruges 
til at betale kontingenter i foreninger 
og andre fritidstilbud. Det er især 
børn og unge i belastede boligområ-
der som f.eks. Gellerup-området pul-
jen er tiltænkt.

Århus Kommune forlængede i efter-
året ordningen med to år – der har 
simpelthen været for få ansøgere til 
puljen; kun en ud af fem millioner var 
brugt.
manglende kendskab
“Det har taget tid at få udbredt kend-
skabet til fritidspasset, og jeg er sikker 
på, at det vil blive endnu mere brugt, 
så endnu flere børn og unge kunne få 

glæde af en aktiv fritid fremover,” si-
ger kulturrådmand Jacob Bundsgaard 
ifølge Skræppebladets blog.
Fritidspasset dækker kontingent og 
medlemskab - men ikke f.eks. fod-
boldstøvlerne og udgifter til at være 
med i stævner.

Vær aktiv i Samvirket
Har du lyst til at være aktiv i dit 
lokalområde, så er Samvirket i Gel-
lerup og Toveshøj et rigtig godt 
sted at starte.
På kvartalsmøderne møder du 
andre ildsjæle i lokalområdet, du 
lærer foreningsrepræsentanter at 
kende og hilser på medarbejdere fra 
socialforvaltningen, de kommunale 
institutioner og lokalpolitiet.
Næste kvartalsmøde i Samvirket er
Tirsdag den 23. marts 
klokken 16.30-19.00 
i Foreningernes Hus

Tilmelding til Sekretariatet - 
e-mail: helhan@aarhus.dk
mobil 29208978
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psykisk syge og traUmatiserede fædre
Vi kender ikke omfanget

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

På debatsiderne i Skræppebladets 
decembernummer stiller Vagn Kra-
rup Holst en række spørgsmål om 
blandt andet antallet af psykisk syge 
og traumatiserede fædre i Gellerup-
området. Derfor har Skræppebladet 
haft en samtale med lederen af Social-
center Vest, Gitte Krog, for at få belyst 
spørgsmålene.

svære men væsentlige 
spørgsmål
“Der er mange typer af psykiske li-
delser fra de psykotiske lidelser over 
PTSD til svære depressioner. Generelt 
set rammes omkring 20% af alle dan-
skere af en psykisk lidelse, men i et 
område som Gellerup med mange so-
cialt udsatte mennesker er der mange 
med psykiske lidelser.” starter Gitte 
Krog med at fortælle.

en god behandlingsindsats 
er nøglen
“En psykisk lidelse er svær at bære 
for den enkelte og familien. I dag er 
en stor del af de psykisk syge i de al-

mene bebyggelser. Det har de fået et 
betydeligt bedre liv ud af  set i forhold 
til at opholde sig på en institution. 
Den belastning, det giver på lokalom-
rådet, kan godt være stor, men det er 
ikke antallet af syge, der er problemet, 
det er antallet af syge, der ikke er i en 
god behandling, som giver de store 
udfordringer. Derfor kan man ikke 
kritikløst anvende antallet af syge 
som et mål for, hvor alvorlig situatio-
nen er.” fortsætter Gitte Krog

200 - 400 børn kommer fra 
ramte familier
Der er lavet meget få egentlige under-
søgelser. For nogle år siden blev der 
foretaget nogle optællinger, der viste, 
at der i Gellerupområdet er 200- 400 
børn og unge med vanskeligheder, 
der kommer fra familier, hvor en af 
forældrene er ramt af en psykisk lidel-
se. Det er min vurdering, at antallet 
stadig er på det samme niveau. Antal-
let er betydeligt større end i danske 
byer med et tilsvarende antal beboere, 
men man må betænke, at den danske 

regering for en række år siden invi-
terede mange krigsflygtninge her til 
landet. Mange af dem er koncentreret 
i Gellerupområdet

gellerupmodellen og samvirke 
virker. - det er et langt sejt træk
Gellerupområdet har igennem mange 
år været præget af mange socialt util-
passede unge. Gennem årene har vi 
udviklet et tæt samarbejde mellem de 
kommunale instanser, skole, politi og 
boligsociale medarbejdere i boligfor-
eningerne. Det kaldes Gellerupmo-
dellen, og den virker, fordi der kan 
skabes en koordineret indsats over for 
den enkelte familie. Samarbejdet er 
organiseret gennem en organisation 
Samvirket, hvor medarbejdere og fri-
villige fra området mødes for at skabe 
nye løsninger til, hvordan området 
kan blive bedre.
“Det er et langt sejt træk - men det 
virker.” afslutter Gitte Krog med op-
timisme i blikket.

af Ulrik Ricco Hansen

fritidstilbUd flere gange om Ugen til Unge med problemer

Ung i fokUs flytter til ÅbyHøj

Unge med problemer eller sindslidel-
ser i det vestlige Århus kan mødes i 
projektet ”Ung i Fokus”. Projektet er 
flyttet til Kastanie Allé i Åbyhøj og 
findes ikke længere i Gellerup. Det er 
dog stadig muligt for unge at møde 
op på Bispehavevej en enkelt gang 
om ugen.

Ung i Fokus hører under Lokalpsy-
kiatri Vest og er et fritidstilbud flere 
gange om ugen, hvor der ikke er mø-
depligt. Her mødes unge for at være 

sammen med andre unge. Der er mu-
lighed for at få råd og vejledning/
bostøtte fra de medarbejdere, der er 
knyttet til projektet.

Åbningstider
Mandag kl. 14-19: Kastanie Alle 11, 
Åbyhøj. Mulighed for fitness i Fitness 
World kl. 12.30
Onsdag kl. 12-16:  Bispehavevej 51, 
Århus V. Hver 4. onsdag også åbent 
kl. 16-21

Torsdag kl. 14-19: Kastanie Alle 11, 
Åbyhøj. Svømning kl. 12.
Fredag kl. 11-13: Kastanie Alle 11, 
Åbyhøj. Kost- og mostions-gruppen

Du kan kontakte projektet på følgen-
de adresse:

Ung i Fokus
Kastanie Alle 11, 8230 Åbyhøj
tlf. 77 89 61 51, favest@fa.aarhus.dk
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beboere kan blokere for planen
mens keld albreCHtsen som næstformand i brabrand boligforening taler Varmt for 
HelHedsplanen, arbejder partifæller for at spænde ben for omdannelsen af gellerUp

Det er ikke kun i byrådet, at der skal 
skabes flertal for den milliarddyre 
helhedsplan for Gellerupparken og 
Toveshøj.
Beboerne i Gellerup kan også sinke 
processen, hvis et flertal er imod pla-
nen. 
De 1.775 husstande i Gelleruppar-
ken og 625 i Toveshøj bliver således 
spurgt om deres holdning, når den 
endelige plan foreligger, sandsynlig-
vis efter sommerferien, oplyser Keld 
Albrechtsen, næstformand i Brabrand 
Boligforening. Et almindeligt flertal er 
nok til at afgøre sagen.
”De to afdelinger skal godkende pla-
nen efter beboerdemokratiets regler, 
og det forudsætter efter min bedøm-
melse, at afgørelsen sendes videre til 
et beboermøde, fordi det har så store 
konsekvenser for beboerne,” siger 
Keld Albrechtsen.
På beboermødet har de lejere, der mø-
der op, hver to stemmer.
Brabrand Boligforenings repræsen-
tantskab skal i sidste ende også god-
kende planen, og det kan i princippet 
tilsidesætte beboernes afgørelse.
”Det er der bestemmelser for i den al-
mene boliglov, men vi har imidlertid 
det princip, at det gør vi ikke i Bra-
brand Boligforening,” siger Keld Al-
brechtsen.

beboere har gode chancer
Advokat Bjarne Overmark, der er eks-
pert i lejernes rettigheder og mange-
årig næstformand i Randers Lejerfor-
ening, er ikke i tvivl om, at beboerne 
har gode muligheder for at forpurre 
ændringer af deres boliger, hvis de 
står sammen. 
”Hvis beboerne er modstandere af 
det, bliver det meget vanskeligt for 
Brabrand Boligforening og Århus 
Kommune at gennemføre. Det bliver 
vigtigt, hvad afdelingsmøder i de be-
rørte bebyggelser beslutter,” siger ad-
vokaten.
På et møde i onsdags fortalte Bjarne 
Overmark beboere om deres rettighe-
der.

nej med komplikationer
Keld Albrechtsen forestiller sig, at et 
nej til helhedsplanen fra beboerne vil 
munde ud i nye, komplicerede for-
handlinger. Det politiske system kræ-
ver, at der kommer et resultat.
”Det er ikke sikkert, at vi ender, som 
det er lagt frem i høringsmaterialet. 
Men en helhedsplan er en bunden 
opgave, som det politiske system har 
meldt håndfast ud,” siger Keld Al-
brechtsen.
Han er tidligere mangeårigt medlem 
af Folketinget for Enhedslisten og er i 
dag fortsat medlem af partiet. 
Når han skal forsøge at argumentere 
for helhedsplanen over for beboerne, 
er han - som omtalt på forsiden - oppe 
imod folk fra Enhedslisten, der hjæl-
per beboerne med at mobilisere sig 
imod nedrivning af blokke.

appel fra albrechtsen
Det anser han for at være helt pro-
blemfrit.
”I boligforeningssammenhæng ind-
går jeg ikke partipolitisk. Jeg betrag-
ter mig som en repræsentant for de 
afdelinger, som indgår i arbejdet,” 
siger Keld Albrechtsen, der opfordrer 
alle til at erkende, at der kommer en 
helhedsplan.
”Derfor tror jeg, at Gellerup og To-
veshøj gør klogest i at finde frem til, 
hvad man helst vil. Jeg håber, at dem, 
som hænger bannere op, møder op 
med konstruktive ændringsforslag. 
For jeg betragter det ikke som politisk 
muligt, at denne øvelse ender med in-
genting,” siger Keld Albrechtsen.

af Jonas Hvid og Martin Johansen 

JP i Skræppen
Den store helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj bliver her i marts 
sendt i høring. For første gang siden helhedsplanen kom i støbeskeen, er 
der dannet en gruppe af beboere, der protesterer højlydt over planerne, 
især nedrivning af blokke. 

I samarbejde med JP Århus bringer Skræppebladet i dette nummer 
tre artikler dels om beboerprotester dels om helhedsplanens mange 
muligheder – skrevet af Jyllands-Postens journalister. 
 
Skræppebladet har efterfølgende spurgt flere af de i artiklerne nævnte 
personer om en uddybning.
/urh
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bygade med bUmp
gellerUp: jp ÅrHUs Har Været pÅ en gÅtUr igennem den kommende bygade fra bazar 

Vest til City Vest.  beboere er kede af at skUlle sige farVel til minder, 
speCielle tapeter og gode naboer, nÅr blokkene riVes ned.

af Jonas Hvid og Martin Johansen 
foto af Nikolaj Svennevig

Den forreste, røde personbil træk-
ker den grå Kia Clarus i et halv-
anden meter langt slæbetov. 
”Her skal så være stillekørsel,” fortæl-
ler Keld Albrechtsen, netop som de to 
biler kommer drønende usædvanligt 
tæt, begge med hornet i bund for at 
hilse på et par somalisk-udseende 
mænd, der går på fortovet ved siden 
af Bazar Vest i Gellerup. 
”I love you,” råber føreren af den grå 
Kia og griner ud til mændene på for-
tovet. Idet han drejer hovedet for at 
hilse, bremser den røde bil. Sammen-
stødet er uundgåeligt. Det ser dog 
ikke ud til at ryste manden i den for-
reste bil. Han trækker på skulderen, 
speeder op og kører videre i retning 
mod nedkørslen til ”Auto Bazar”.
Umiddelbart kunne dette optrin give 
bange anelser om, hvad der sker, når 
man vil lade vejen fra Bazar Vest fort-
sætte ind gennem Gellerupparken og 
helt frem til City Vest. Men ikke for 
Keld Albrechtsen, næstformand i Bra-
brand Boligforening og boligforenin-
gens repræsentant i arbejdet med den 
såkaldte helhedsplan for Gellerup. 
Planen til minimum én mia. kr. skal 
én gang for alle forvandle Gellerup og 
Toveshøj fra en ghetto til et attraktivt 
boligområde.
I den forgangne uge blev byrådets 
partier og boligforening enige om, at 
planen med flere forskellige scenarier 
skal i offentlig høring til marts. Bra-
brand Boligforening lægger ikke skjul 
på, at den foretrækker modellen, hvor 
der bliver satset på bygaden fra Bazar 
Vest til City Vest som det første.
På tur med tophue
Denne torsdag eftermiddag er Keld 
Albrechtsen mødt op på parkerings-
pladsen bag Bazar Vest for - iført top-
hue og vindjakke - at gå en tur med 
JP Århus langs den rute, hvor flere 
boligblokke må falde for at give plads 
til bygaden.
”Eksperterne siger, at det kan laves, 
så man kan få bilerne til at køre lang-
somt. Det skal helst ikke være en ra-

cerbane,” fortæller Keld Albrechtsen, 
der peger over mod et krat ved siden 
af basaren. 
Det skal efter boligforeningens me-
ning ryddes for at give plads til et 
beboerhus med sundhedscenter. Der-
med får man et markant byggeri i den 
ene ende af bygaden. 
Gellerupparken er i dag lukket land 
for gennemkørende trafik, så allerede 
ved Edwin Rahrs Vej kommer vi på 
græs. 100 m forude ligger den ene-
ste blok, der med sikkerhed er døds-
dømt. Blokken på Bentesvej med op-
gangene 13-19 står således på tværs af 
den kommende bygade, og blokken 
er derfor i alle tre mulige scenarioer 
udpeget til nedrivning.

”ikke godt”
Det er Meryem Demir ked af. 
”Ikke godt,” siger den tyrkiskfødte 
kvinde, der er nede med en skralde-
pose. Hun fortæller, at hun ikke taler 
så godt dansk og kalder på sin 11-åri-
ge søn, Enes.
”Min mor siger, at vi ikke vil have re-
vet vores lejlighed ned. Her er godt. 
Det er en rolig opgang,” siger Enes 
Demir.
Den tyrkiske familie flyttede ind for 
19 år siden, da Meryem Demir kom til 
Danmark fra Tyrkiet. Ud over Enes er 
der to storebrødre og en lillesøster.

Meryem Demir lader os gå med op i 
den rummelige, femværelses lejlig-
hed på 3. sal. I den sparsomt møble-
rede stue er tv’et tunet ind på en tyr-
kisk kanal. Fra den ene side af lejlig-
heden er der udsigt til Bazar Vest. Fra 
altanen på den anden side kan man 
se helt til City Vest og videre til Viby. 
Gellerupbadet ligger lige ved siden af 
blokken.
”Der går vi tit over,” fortæller Enes 
Demir, der ligesom søsteren Zehra på 
ni år er syg og derfor ikke i skole.
Det har den lille dreng, som springer 
ud af en taxi og småløber hen mod 
nr. 15, sandsynligvis været. Mange af 
Gellerupparkens børn bliver kørt til 
og fra skoler rundt i byen på grund af 
sprogvanskeligheder, og fordi deres 
lokale Nordgårdskolen er blevet luk-
ket.

sproglige hindringer
På parkeringspladsen slæber en kvin-
de en gul Netto-pose og et metalstativ 
ud af en bil. Hun smiler venligt, da 
hun bliver bedt om at fortælle, hvad 
hun synes om forvandlingsplanen for 
Gellerup.
”Jeg forstår ikke, men min mand kom-
mer om fem minutter,” svarer hun.
Den 19-årige Joanna Atanasova er på 
vej hen i sin delelejlighed i nr. 17 og 
har fået en ven til at slæbe et bord for 
sig. Hun forstår heller ikke spørgsmå-
let, da hun er fra Bulgarien og kun har 
boet i Danmark i et halvt års tid. 
Efter at have fået en forklaring på en-
gelsk ærgrer hun sig over, at hendes 
blok er udpeget til at blive væltet.
”Det er ikke godt, for jeg kan lide at 
bo her. Her er mange grønne områ-
der, og det er perfekt,” siger den bul-
garske kvinde, som læser marketing 
og management på Handelshøjskolen 
og håber at kunne få et job i Århus ef-
ter endt uddannelse.

et forvarsel på larvefødder
Som et forvarsel om de bulldozere, 
der måske kommer til at gøre blokken 

Jeg synes ikke nødvendigvis, 
at der skal være kontorer og 
forretninger her. Jeg kan godt 
følge, at der er nogen, der ger-
ne vil have en bygade. Men 
jeg har det sådan, at vi bor 
ikke nede i midtbyen, og jeg 
har ikke behov for en bygade. 

Bjarne Rasmussen, økonom, 
i de seneste seks år beboer i 

Gellerupparken - til TV2
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på Bentesvej til fortid, ruller en lille, 
gul gravko langsomt forbi.
En hurtig tur langs den nedrivnings-
truede blok på Bentesvej viser, at ikke 
alle lejligheder først skal tømmes, 
hvis planen ender med at blive ende-
ligt vedtaget.
I en af de centrale stuelejligheder er 
der ingen gardiner. Lågerne til køle-
skabet og fryseren står åbne og vidner 
om, at lejligheden er ubeboet. Den 
kombinerede udlejning, hvor kon-
tanthjælpsmodtagere afvises i Gelle-
rupparken, har haft sin effekt: Det er 
blevet sværere at udleje lejlighederne.
Et ikon og en verdensplads
Keld Albrechtsen forestiller sig, at 
man i stedet for den væltede blok 
bygger en ny ikonejendom med et 
stort hul i midten, så bygaden kan gå 
tværs igennem. På den anden side af 
blokken - mellem beboerhuset Ygg-
drasil og Gellerupbadet - er i dag en 
naturgrund, som skal omdannes til 
”verdenspladsen”, det centrale torv i 
det nye Gellerup.
”Det skal være rådhuspladsen uden 
rådhus. Vi vil gerne have biblioteket 
herop,” siger Keld Albrechtsen, der 
forestiller sig, hvordan børn løber 
rundt på torvet, og forældrene kan 
sidde på en café.
Torvet skal brydes af bygaden, hvor 
en letbane og biler kommer til at køre 
med hensyntagen til fodgængerne. 
Fra dette sted går allerede i dag en sti 
med kurs direkte mod City Vest. Det 
er denne linje, som den kommende 
bygade også skal ramme. 

”lærken” skal lette
Lidt fremme, til venstre, ligger to dag-
institutioner, Lærken og Mågen. Den 
tredje, Viben, nedbrændte for et par 
år siden efter en påsat brand og blev 
ikke genopbygget.
Selvom solen skinner, er det bidende 
koldt, og der er ingen børn på lege-
pladsen, hvor et skilt advarer om, at 

der er glat. Ved Lærken står krybber, 
og man kan skimte et par børn på 
trip-trap-stole igennem vinduet. 
Hvis helhedsplanen bliver vedtaget, 
er både Lærken og Mågen, ligesom 
Viben slettet fra landkortet. De to in-
stitutioner ligger midt i sigtelinjen for 
den kommende bygade.

Udenlandske erfaringer har 
vist, at man kan vende udvik-
lingen i et socialt udsat bo-
ligområde ved at ændre dybt-
gående i de fysiske rammer.  
Århus Kommune og Brabrand 
Boligforening i ”Forslag til dis-
positionsplan Gellerup + Tove-
shøj - ny multifunktionel bydel 
i Århus”
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Til højre for stien ligger to boligblok-
ke, Jettesvej 25-31 og Dortesvej 25-35, 
hvor beboerne også må indstille sig 
på at flytte. I Brabrand Boligforenings 
foretrukne scenario bliver de to blok-
ke revet ned og erstattes af nyopført 
erhvervsbyggeri. De borgerlige par-
tier foretrækker derimod en model, 
hvor blokkene fortsat rømmes, men 
”blot” ombygges.
I alle tilfælde er tanken, at stueetagen 
skal bruges til f.eks. butikker, mens 
kommunen eller private virksomhe-
der skal leje sig ind i de højere luftlag.

klar til kamp for et nej
Heller ikke beboerne i disse blokke 
er udelt begejstrede for udsigten til 
at skulle flytte fra deres hjem. På den 
øverste altan på Dortesvej 25 sidder to 
duer og kurrer. 
Den 16-årige Mucahid Osman Bal 
stiler mod sin opgang, hvor han bor 
sammen med sine bedsteforældre. 
Han har ikke noget imod, at blokken 
bliver væltet, hvis han og familien bli-
ver tilbudt en anden lejlighed. 
I den næste blok, Jettesvej 25-31, syder 
og bobler det på en altan i stueplan. 
En familie i nr. 31 har valgt at skåne 
deres lejlighed mod os fra frituren. 
I den anden ende af blokken bryder et 
stort banner den monotone, grå beton 
og de mange parabolantenner.
”Nej til nedrivning. Enhedslisten,” 
står der på banneret, som hænger ned 
fra altanen på førstesalen.
Her bor familien Zam Zam, som har 
tænkt sig at sprede budskabet om nej 
til nedrivning ud over Gelleruppar-
ken. 
Den 29-årige Rima Zam Zam byder 
inden for og undskylder rodet. Det 
skyldes, at hendes mor, Muhibe Zam 
Zam, som har lejligheden, skal have 
et nyt køkken. 
Familien er stærkt forundret over, 
at boligforeningen giver lov til dette 
og samtidig ønsker at jævne blokken 
med jorden.
”Min mor siger, at hun nægter at flyt-
te. Lejligheden betyder så meget for 
hende,” fortæller Rima Zam Zam, der 
oversætter sin mors arabiske gloser.
Et hjem i 20 år
Familien Zam Zam, som er statsløse 
palæstinensere, har haft lejligheden 
i knap 20 år, og den rummer meget 
personlige minder. I hjørnet af stuen 
står et billede af en mand, og det erin-

drer familien om den tragedie, som 
ramte dem for to år siden, da Rima 
Zam Zams lillebror fik et hjerteanfald 
og døde midt på gulvet.
”Det minde er der ikke nogen, som 
skal tage fra os,” siger Rima Zam 
Zam.
Moderen, der sidder i de tunge, røde 
møbler, får våde øjne over snakken.
Lidt senere tager hun igen ordet. Be-
stræbelserne på at løse Gellerups pro-
blemer ved at vælte familiens blok 
går ud over folk, som ikke har lavet 
kriminalitet, mener moderen.
”I vores blok har vi ikke hørt om no-
gen, der har vanskelige børn. Det er 
nogle gode børn, der bliver flyttet 

ud,” oversætter Rima Zam Zam og 
tilføjer, at familien også er bekymret 
over, hvilke nye naboer den vil få, 
hvis der bliver tale om en flytning.

nydannet protestgruppe
Banneret har hængt ud fra lejligheden 
siden november, da Enhedslisten gav 
det til familien op til kommunalval-
get. Derudover vil forargelsen over 
kommunens planer blive markeret 
gennem en stille demonstration og 
en underskriftsindsamling, fortæller 

Rima Zam Zam, der er med i en ny-
dannet protestgruppe.
Det er overboen Mohammed Hatab 
også. Han har boet i lejligheden i 18 år 
og er glad for dens tætte beliggenhed 
på basar og indkøbscenter. Libanese-
ren er derfor allerede gået i gang med 
underskriftsindsamlingen og er ikke 
stødt på nogen, som støtter nedriv-
ningen.
Mohammed Hatab tvivler stærkt på, 
at den såkaldte tryghedsgaranti kan 
sikre så mange beboere en lejlighed et 
andet sted i Gellerupparken. Desuden 
er han sygemeldt efter at være faldet 
ned fra et stillads. Han frygter såle-
des, at garantien ikke omfatter ham.

”Jeg har hørt fra boligforeningen, at 
man skal arbejde for at få en lejlighed 
i området,” siger han.
Protesterne er et godt billede på, hvor-
dan nogle af de berørte beboere har 
det med helhedsplanen. Ifølge Helle 
Hansen, formand for afdelingsbesty-
relsen og beboer i Gellerupparken, er 
mange kede af at skulle flytte uanset 
garantien for en lejlighed et andet 
sted i Gellerupparken.
”Folk har gjort meget ud af deres lej-
ligheder og kan faktisk godt lide at bo 

Bag banneret bor familien Zam Zam, som har tænkt sig at sprede budskabet om nej til 
nedrivning ud over Gellerupparken. Det roder lidt i lejligheden, fordi der skal bygges 
et nyt køkken. Derfor er familien stærkt forundret over, at boligforeningen giver lov til 
eksempelvis nye køkkener og samtidig ønsker at jævne blokken med jorden. Banneret 
har hængt ud fra lejligheden siden november, da Enhedslisten gav det til familien op 
til kommunalvalget. Derudover vil forargelsen over kommunens planer blive markeret 
gennem en stille demonstration og en underskriftsindsamling, fortæller Rima Zam 
Zam.
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beboere kan Vælte plan
HelHedsplan: enHedslisten Hjælper beboere i gellerUpparken med at slÅs for deres 

nedriVningsdømte blokke. en lejeekspert giVer dem gode CHanCer for at Vinde kampen 

Beboere i Gellerupparken er begyndt 
at mobilisere sig i en fælles modstand 
mod planen om at forvandle Gelle-
rup. 
Der er netop blevet dannet en protest-
gruppe, og en underskriftsindsam-
ling er sat i gang.
”Det er fordi, jeg ikke vil flytte. Alle 
mine børn er født, mens jeg har boet 
i denne lejlighed, hvor jeg har oplevet 
de bedste ting i mit liv,” siger Khalid 
Karoum, som har taget initiativ til un-
derskriftsindsamlingen.
Han forventer at få underskrifter fra 
omkring 90 pct. af beboerne i de tre 
blokke, som kan blive jævnet med jor-
den ifølge Brabrand Boligforenings 
foretrukne forslag til helhedsplanen 
for Gellerupparken og Toveshøj.

Beboerne bliver hjulpet godt på vej 
af aktivister i Enhedslisten, som i 
onsdags havde arrangeret et møde i 
Beboerhuset Laden i Toveshøj for at 
forene beboerne i kampen for deres 
blokke.

juraen er med
”Vejen frem er, at beboerne får mulig-
hed for at få én stemme. Mødet er et 
udtryk for, at beboerdemokratiet be-
gynder at udfolde sig i en modstand 
mod de unødvendige elementer i pla-
nen,” siger John Graversgaard, akti-
vist i Enhedslisten og medarrangør af 
mødet.
Enhedslisten, som står uden for by-
rådets og boligforeningens aftale om 
helhedsplanen, havde bedt advokat 

Bjarne Overmark, ekspert i lejeret og 
mangeårig næstformand i Randers 
Lejerforening, om at fortælle beboer-
ne om deres rettigheder. Og juraen er 
med de protesterende beboere, hvis et 
flertal er imod nedrivninger.
”Så har de gode muligheder for at for-
hindre det. Det bliver en tung gang 
for både Brabrand Boligforening og 
Århus Kommune at rive blokkene 
ned om ørerne på folk,” mener Bjarne 
Overmark, der tilføjer, at det som ud-
gangspunkt er nok med en modstand 
på 51 pct. af beboerne.
Planen kommer i høring til marts. 

her. Mange arabere tapetserer f.eks. 
med specielle tapeter. Og hvad med 
dem, som har fået nyt køkken og bli-
ver tilbudt en lejlighed med et gam-
melt køkken,” spørger Helle Hansen.
Slalom og høj fart på stien
På stien mod City Vest viser flere knal-
lertkørere, at det bliver en udfordring 
at begrænse farten igennem bygaden. 
En ung mand på en rød og tilsyne-
ladende tunet scooter kører i høj fart 
slalom imellem tørklædeklædte kvin-
der med indkøbsposer, mødre med 
klapvogne og cyklende børn. 
Han er iført hættetrøje, men ingen 
styrthjelm. Han kører frem og tilbage, 
umiddelbart uden noget mål. Til sidst 
forsvinder han ved City Vest. 
Store planer for City Vest
Her har Brabrand Boligforening også 
store planer. 
Keld Albrechtsen ser gerne, at gang-
broen over Gudrunsvej bliver udvidet 
med en kæmpeplade, så der kan dan-
nes et torv, eller at City Vest får mu-
lighed for at udvide og dermed bliver 
trukket over vejen og nærmere Gelle-
rupparken. Gangbroen blev overdæk-
ket for et par år siden for at forhindre 

unge i at bombardere busserne på 
Gudrunsvej med sten. 
Et par yngre mænd iført sorte jakker 
med påskriften ”Unge-4-unge” går i 
retning af City Vest. Unge-4-unge er 
et netværk bestående af 40-50 frivil-
lige, der forsøger at påvirke andre 
unge til ikke at begå kriminalitet. 
Hvis helhedsplanen bliver vedtaget 

og kommer til at virke efter hensigten, 
vil Gellerup da blive en så attraktiv og 
rolig bydel, at det forebyggende net-
værk bliver overflødigt?

af Jonas Hvid og Martin Johansen 

Forandringer / Helhedsplanen
Massive fysiske forandringer skal over de næste 20 år omdanne Gellerupparken 
og Toveshøj fra udsat boligområde til attraktiv bydel.
Etablering af en bygade med kontor- og erhvervsfaciliteter fra City Vest til Ba-
zar Vest, nye kvarterer og boligformer i området, udflytning af kommunale ar-
bejdspladser osv.
I juni 2009 aftalte byrådets partier (minus Enhedslisten) overordnede rammer 
for helhedsplanen. Den indebærer bl.a., at tre blokke skal rives ned, to omdannes 
og yderligere to sælges.
Partierne i Århus Byråd og Brabrand Boligforening blev sidste mandag enige 
om at sende tre scenarier i høring. Det ene sætter fokus på en bygade, mens de 
to øvrige scenarioer prioriterer kvarteromdannelser.
Høringsfasen begynder i midten af marts varer otte uger.
Byrådet og boligforening skal efter sommerferien beslutte, hvilken model Gel-
lerup skal omdannes ud fra.
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HelHedsplan og beboerdemokrati
beboere i de nedriVningstrUede blokke i fokUs

af Kirsten Hermansen

Det er mange følelser i spil, når bebo-
erne bliver konfronteret med, at deres 
bolig måske skal nedrives.
Det er særdeles forståeligt.
I februar måned bragte avisen Jyl-
lands Posten artikler, hvor man 
spurgte beboere i de blokke, der er 
berørt af planerne om nedrivning, om 
deres holdning til det.

Man kunne i artiklerne få det indtryk, 
at en dispositionsplan nok var god-
kendt af foreningsbestyrelse og afde-
lingsbestyrelser i de berørte afdelin-
ger, og så alligevel var ”gået hen over 
hovedet på beboerne”.
Det er ikke tidligere kommet til ud-
tryk, at der har været så stor mod-
stand mod planerne.
Beboerne ser ud til at ville slås for at 
beholde deres boliger.
Af artiklerne fremgår det, at man er 
i gang med at danne protestgrupper 
og er i gang med underskriftsindsam-
linger imod helhedsplanen, som den 
er fremlagt af boligforening og kom-
mune.

Skræppebladet læser i pressen de 
forskellige vurderinger af, hvad en 
eventuel beboermodstand kan føre 
med sig, og vil derfor gerne uddybe 
de fremkomne synspunkter. 
En ekspert i lejeret mener,  ”at beboer-
ne kan blokere/vælte planen”, imod 
vores næstformand i foreningsbesty-
relsen, der udtaler, at han ikke kan se, 
”at det politisk  er muligt, at planen 
ender med ingenting”.

Hvad siger leje-rets-eksperten  om le-
jernes rettigheder i denne situation
Leje-rets-eksperten Bjarne Overmark 
har på et særligt møde arrangeret af 
Enhedslisten, informeret beboerne 
om deres rettigheder i forbindelse 
med nedrivningsplanerne. 

Vi har bedt ham udtale sig herom til 
Skræppebladet:

”Jeg har ikke noget specielt kendskab 
til afdelingerne Gellerup og Toveshøj, 
men kan generelt sige, at det er lejerne 
i de berørte afdelinger, der bestem-
mer, hvad der skal ske,.
Beboerne i afdelingerne skal høres, og 
et flertal vil på et beboermøde kunne 
vælte planen. 
Det er dem, der skal gøre op med sig 
selv, hvad de vil. Det er beboerdemo-
kratiet, der svæver over  hele proces-
sen her. 
Budskabet er i sin enkelhed, at
Projektet kan ikke gennemføres af 
hverken boligforening eller kommu-
ne, hvis et flertal af de berørte afdelin-
gers beboere  ikke vil være med.”

Skræppebladet også har bedt næst-
formand Keld Albrechtsen om hans 
kommentar til pressens artikler og 
han udtaler:

Beboermøderne har veto-ret i de to af-
delinger, men det er ikke konsekvens-
frit at stemme nej.
”Der er ikke nogen uenighed om, at 
Helhedsplanen skal  forelægges for 
beboerne i de to afdelinger (forventes 
at ske i august), når et forslag er ud-
arbejdet i den politiske styregruppe i 
juni. Altså efter høringen.
Der er også enighed om, at boligfor-
eningen ikke kan gennemføre hel-
hedsplanen, hvis en af de to afdelin-
ger stemmer imod. Det er også, hvad 
jeg har sagt i f. eks. TV2-Østjylland. 
Beboermøderne har altså veto-ret – 
ligesom planen heller ikke kan gen-
nemføres, hvis repræsentantskabet 
eller byrådet derefter stemmer imod. 
Så vidt er det hele klart og enkelt.
Resten hører mere til kategorien spå-
domme og det er som bekendt svært 
at spå om fremtiden. Men pressen har 
altså spurgt mig: »Hvad så, hvis pla-
nen bliver nedstemt i Gellerup?« 
Her har jeg sagt, at man næppe kan 
forestille sig, at regeringen og byrådet 
så bare vil lade sagen falde. Politiker-
ne har investeret betydelig prestige i 
sagen og kræver, at der skal ske for-

andringer i området. Jeg har så lagt 
op til, at der må nye forhandlinger til. 
Hvilket ville indebære, at beboermø-
det så igen skulle spørges.
Når jeg ønsker at holde forhandlings-
mulighederne åbne, så er det fordi, at 
en situation uden en helhedsplan ville 
betyde, at Gellerup/Toveshøj i årene 
fremover uden Helhedsplanen ville få 
svært ved at få tilført de midler (fra 
Landsbyggefond, jordsalg etc.) som 
er en forudsætning for, at området 
kan undgå at ende som et temmelig 
nedslidt kvarter med deraf følgende 
sociale problemer.
På det seneste har de konservative 
dog meldt meget bastant ud, at hvis 
beboermødet siger nej, så bliver der 
ikke nogen helhedsplan. Så på den 
baggrund kan jeg faktisk ikke ude-
lukke, at politikerne i givet fald sim-
pelthen ville skrotte planen. Det ville 
efter min mening være en ubehagelig 
situation for afdelingerne og boligfor-
eningen. Man kan ikke helt udelukke, 
at nogle af politikerne ville være gla-
de for at få en anledning til at droppe 
de løfter, de har givet om penge til 
området. 
Så det er derfor helt enkelt sådan, at 
beboermøderne har vetoret i de to af-
delinger. Men det er naturligvis ikke 
konsekvensfrit at stemme nej.”
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af Inger Bloch

fordele og Ulemper

postkasser i opgangene

muntert liv på trappen?
Hvis nogle havde troet, at placerin-
gen af postkasser i opgangene ville 
betyde, at nu skulle et muntert liv 
begynde – hvor beboerne mødtes på 
trappen, iført badekåbe og sutsko, på 
vej til at hente post og avis om morge-
nen – Ja så er de blevet skuffede!
Posten kommer nemlig ikke tidligere 
end før – faktisk først et sted mellem 
kl. 10 og kl. 12, der hvor jeg bor – og 
hvis man skulle have det ønske at 
læse sin postomdelte avis til morgen-
kaffen, så bliver det altså GÅRSDA-
GENS avis, man kan læse.

godt for postuddelerne?
Med postkasser i nederst i opgangene 
slipper postbudene nu for at gå op og 
ned ad trapper; til gengæld har en del 
af dem fået udvidet deres rute – og 
som følge heraf kan der så spares et 
antal stillinger .

reklamer
Lur mig om ikke der er rigtig mange, 
der fremover vil frabede sig reklamer 
i postkassen, når man nu skal gå ned 
ad trappen efter dem.
Dette vil så også kunne mærkes i re-
klamebranchen og blandt uddelerne 
– med færre arbejdspladser til følge.

arbejdsløshed
For tiden udfoldes der stor energi for 
at finde områder, hvor der kan fore-
tages nedskæringer og fyringer (tænk 
bare på sygehusområdet). Arbejds-
løshedstallet stiger og stiger – Men er 
det virkelig det, der er mest brug for i 
samfundet i øjeblikket?

Det synes jeg godt, at man kunne tæn-
ke lidt over.
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”opinionsUndersøgelse”
Søndag den 31-01-2010 ca. kl. 15.00
Blev ringet op af en fl ink og venlig 
dame, som efter accenten at dømme 
var af anden etnisk oprindelse end 
dansk.

Hun spurgte, om hun måtte lægge 
beslag på min tid i ca. et kvarter, idet 
hun ville stille mig nogle spørgsmål. 
Ja, svarede jeg.

Hun oplyste, at hun arbejdede for År-
hus kommune, og at mine svar kun 
ville blive brugt af Århus kommune. 
På dette tidspunkt begyndte jeg at 
blive mistænksom. Kunne det være 
rigtigt, at hun repræsenterede Århus 
kommune? På en søndag eftermid-
dag? Hvilken garanti havde jeg for, 
at hun virkelig repræsenterede Århus 
kommune? Ingen! 

Er det måske min professionelle, 
regnskabsmæssige ”sunde skepsis”, 
der her overreagerer? Som regnskabs-
mand bliver man opdraget til hele 
tiden at stille spørgsmålene: Kan det 
nu passe? Er det nu sandsynligt? En 
værdifuld opdragelse, når det er tal, 
det gælder. Lidt uhyggeligt, når det er 
mennesker og deres udsagn, det gæl-
der.

På trods af min begyndende mistænk-
somhed besluttede jeg ”at gøre gode 
miner til slet spil”. Altså efter bedste 
evne besvare de stillede spørgsmål, i 
alt fald så længe jeg vurderede, at det 
kunne der vist ikke ske nogen skade 
ved. 

Hun bad mig oplyse min e-mail-
adresse. Den fi k hun. Mit CPR-nr. vil-
le hun derimod ikke have fået. Men 
det bad hun dog heller ikke om.
Hun stillede mig en hel del spørgs-
mål, der handlede om min tilfredshed 
m.h.t. at få indfl ydelse i vort demo-
krati – også i nærmiljøet. Og en hel 
del, der handlede om integration. Og 
en hel del, der handlede om min bo-
situation.

Altsammen tilsyneladende uskyldigt. 
Men tilbage er alligevel en følelse af, 
at man har givet nogle oplysninger, 
som man måske ikke skulle have gi-
vet, og at det før eller siden vil hævne 
sig? 

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.

8220 Brabrand

sVar fra ÅrHUs kommUne
Århus Kommune gennemfører i janu-
ar og februar 2010 en spørgeskema-
undersøgelse blandt byens borgere. 
Undersøgelsen foretages i samarbejde 
med analyseinstituttet Catinét, som 
står for den praktiske gennemførelse 
af telefoninterviewene. 

Alle personoplysninger behandles 
fortroligt, ligesom resultaterne af un-
dersøgelsen udelukkende vil blive 
bragt i anonymiseret form. Der er der-
for ingen grund til at være urolig for, 
at oplysningerne ikke bliver behand-
let sikkert.   

Formålet med undersøgelsen er at 
afdække hvordan det går med inte-
grationsindsatsen i Århus Kommune 
generelt og i en række udvalgte bo-
ligområder mere specifi kt. Under-
søgelsen giver brugbar information, 
som kan være med til at forbedre den 
fremtidige indsats. 

Vi er kede af hvis undersøgelsen har 
været med til at skabe usikkerhed 
blandt områdets beboere. I forbindel-
se med en eventuel fremtidig under-
søgelse, vil vi sørge for at informere 
beboerne inden. 
Århus Kommune vil gerne sige tak til 
de borgere, der har deltaget i under-
søgelsen. 

For yderligere information og/el-
ler spørgsmål kontakt: Mikkel Schi-
ørring, konsulent, Borgmesterens 
Afdeling, Bydelsudvikling, Århus 
Kommune, telefon: 89402196, e-mail: 
msc@aarhus.dk 

Mikkel Schiørring, Konsulent
Borgmesterens Afdeling, 

 Bydelsudvik ling
Århus Kommune, Rådhuset,

8000 Århus C
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Åbent breV til brabrand 
boligforening - 2!
Vedr. indsigelse mod opgørelse over 
forbrugsafgifter
Med henvisning til Lov om almene 
boliger, §56, stk. 3, har jeg den 2. ok-
tober 2009 gjort indsigelse mod afreg-
ningerne for året 2008/2009 hvad an-
går varmt og koldt vand, dateret 17. 
september 2009.
Jeg mangler stadig svar på de stillede 
spørgsmål, og jeg undrer mig over 
håndteringen af min indsigelse, som 
endnu ikke er besvaret.
I ”Skræppebladet” anfører boligfor-
eningen et svar, der ikke er tilfreds-
stillende og ej heller i overensstem-
melse med lovgivningens krav.
Nedenstående kan undre:
Uddrag af referat fra foreningsbesty-
relsesmøde
Jesper Pedersen omtalte mail fra be-
boer i Sonnesgården. Torben Over-
gaard oplyste, at Mogens Clingmann 
har haft en snak med afdelingsbesty-
relsen, som har bedt om en skriftlig 
forklaring, hvorefter de ville tale med 
beboerne. Oplyste, at det er Mogens 
Clingmanns opfattelse, at de selv ville 
håndtere det. Går derfor ud fra, at 
Mogens Clingmann fi nder ud af, om 
der skal reageres på henvendelsen fra 
beboeren (citat slut). 
Jeg fi nder det besynderligt, at en 
henvendelse fra en beboer (mig) til 
boligforeningen (administrator) ikke 
straks besvares, men skal diskuteres 
på et foreningsbestyrelsesmøde, hvor 
det bestemmes, at det er op til en an-
sat (regnskabschefen), om der i det 
hele taget skal gives beboeren et svar.
Jeg fi nder foreningsbestyrelsens hold-
ning arrogant!
Der er fl ere ting, der undrer mig:
I brev af 6.11.2009 skriver boligfor-
eningen til en beboer i ”Sonnesgår-
den”, at der blandt beboerne skal op-
kræves kr.18.079,64 i efterbetaling.
Dette falder helt i tråd med referat 
af afdelingsbestyrelsesmøde i januar 
2010, idet der skrives (citat): 

Det har vist sig, at Brabrand Boligfor-
ening ikke har opkrævet hele den fæl-
les vandregning tilbage til 2004. Grun-
den er, at Brabrand Boligforening ikke 
har checket det årlige totale forbrug 
med det årlige afl æste forbrug, der 

med er der opstået en diffence på kr. 
66.889,95. Beløbet er som nævnt accu-
muleret siden 2004.
Sagen har været drøftet mellem af-
delingsbestyrelsen og Brabrand Bo-
ligforening fl ere gange, fordi vi selv-
følgelig har haft meget svært ved at 
forstå, at en sådan fejl kunne opstå og 
blive gentaget år efter år. 
Den måde, som differencen bliver be-
talt på er indtil videre følgende:
Kr. 18.079,64 – som vedrører året 
2007/2008 er opkrævet som ekstra 
afregning på vores individuelle vand-
afregning, som vi hver især fi k i efter-
året 2009.
Kr. 10.000 bliver taget på Fælleshuset 
i 2009
Kr. 16.541,78 bliver taget på konto 107 
i 2009 – kontoen vedrører bl.a. vand i 
fællesarealer. 
Derefter er der en restance på 
ca. kr. 22.000 – som der endnu 
ikke er taget stilling til, hvor-
dan den skal betales (citat slut). 

I det tidligere nævnte brev fra bolig-
foreningen til den pågældende be-
boer skriver boligforeningen intet om 
fordelingen af efterbetalingen, men 
boligforeningen har valgt at lade den 
enkelte lejligheds forbrug i 2008/2009 
bruges som fordelingsnøgle for en ef-
terbetaling, der vedrører 2007/2008, 
og det kan jo undre.
Det ville jo være mere relevant af for-
dele efterbetalingen for vand i ”Fæl-
leshuset” ligeligt mellem de 95 lejlig-
heder, hvilket ville give en efterbeta-
ling på ca. kr. 190.
Eller man kan anvende kvm. bolig-
areal, og i så fald bliver efterbetalin-
gen pr. kvm. kr. 2,24. Det bliver for de 
mindste lejligheder ca. kr. 156 og for 
de største ca. kr. 246.
Boligforeningen anfører i nævnte 
brev til en beboer, at afdelingens sam-
lede forbrug har været 5.437 enheder; 
mit forbrug har været 80,23 enheder, 
hvilket svarer til 1,47% af ejendom-
mens forbrug.

Imidlertid er jeg af den samlede efter-
betaling på kr. 18.079,64 opkrævet kr. 
1.025,87, svarende til 5,67% af efterbe-
talingen.

Såfremt min efterbetaling er rigtig, så 
har boligforeningen ikke opkrævet 
kr. 18.079,64 hos beboerne, men kr. 
69.787.

Er det da helt umuligt at få en fornuf-
tig forklaring fra ”administrationen”?

Gert Brügge
”Sonnesgården”, lejlighed 3 – 20

sVar
På grund af vinterferien har det des-
værre ikke været muligt at svare i 
dette nummer.

Brabrand Boligforening

HelHedsplan?
En helhedsplan er da ikke en helhed, 
hvis posthuset mangler!
 

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

ytringsfriHed?
Hvad hjælper det at have ytringsfri-
hed, hvis postvæsenet vanskeliggør 
eller forhindrer budskaber i at nå 
frem til modtageren?
 

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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Vilje til kompromis

Rådmand Laura Hay er helt på linie 
med Brabrand Boligforening, når hun 
siger, at der må gøres indrømmelser 
fra alle sider, for at vi kan nå frem til 
en god helhedsplan for Gellerup og 
Toveshøj. Vi har det fælles udgangs-
punkt, at det er utrolig vigtigt, at om-
rådet får sin hehedsplan. Det sikrer 
de nødvendige midler til området. 
Det er en forudsætning for, at vi kan 
skabe en bydel, hvor børnene også i 
fremtiden kan få en god opvækst med 
de samme chancer i tilværelsen, som 
børnene får i andre kvarterer. Jeg er 
glad for, at Laura Hay foreslår en ud-
bygning af tryghedsgarantien. Trygs-
hedsgarantien sikrer, at ingen tvinges 
til at fraflytte området mod sin vilje. 
Hvis man bor i en lejlighed, der skal 

nedlægges, så får man ret til en til-
svarende lejlighed i området. Og flyt-
tehjælp. Det står fast. Men vi vil også 
gerne - som Laura Hay foreslår - give 
mulighed for at vælge en lejlighed et 
andet sted i byen, hvis man hellere 
ønsker det. På et enkelt punkt har der 
i forhandlingerne vist sig en forskel 
mellem Venstres og boligforeningens 
forslag. Derfor kommer der i hørings-
materialet et forslag, som støttes af 
Laura Hay, og som indeholder en 
nedrivning af to blokke, som bolig-
foreningen ikke ønsker at nedrive. 
Det er efter vores mening ikke nød-
vendigt at nedrive blokke for at skabe 
plads til nybyggeri af boliger. Det kan 
derimod ske gennem en såkaldt for-
tætning. Det betyder, at vi kan bygge 
alle typer af nye boliger, gerne ejer-

boliger, som Laura Hay ønsker, men 
også nødvendige ældre, ungdoms- og 
medejerboliger. De kan f.eks. bygges 
ovenpå eller på gavlene af de bestå-
ende blokke. Og på det tidligere mo-
torvejsareal. Efter vores mening kan 
befolkningstallet i Gellerup og To-
veshøj øges betydeligt, uden at vi af 
den grund behøver at nedrive gode 
boliger. Så det får vi en del debat om! 
Men jeg håber og tror på, at vi kan for-
handle os frem til en plan, som både 
Laura Hay og beboerne i Gellerup og 
på Toveshøj kan støtte.

af Keld Albrechtsen, 
næstformand for Brabrand Boligforening

Debatredaktion

Helhedsplanen for gellerup/toveshøj
Dette nummer af Skræppebladet er med til at danne op-
takten til den offentlige debat om Helhedsplanen for Gel-
lerup/Toveshøj.
Som et led i debatten er der i dette nummer et interview 
med rådmanden for teknik og miljø, Laura Hay. Keld Al-
brechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, 
og Laura Hay svarer Keld.
I de kommende måneder vil Skræppebladet bringe inter-
views  med andre rådmænd, således at vi kan give en alsi-
dig belysning af dispositionsplanen. 

Dispositionsplanen giver mange spændende svar på, 
hvordan Gellerup/Toveshøj kan udvikle sig. 
Samtlige rådgivningsgrupper var enige om store dele af 
planen. 
Spørgsmålet om nedrivninger var ikke nævnt i rådgiver-
nes oplæg. Det kan derfor undre, hvorfor spørgsmålet af 
to politiske partier blev rejst som det næsten væsentligste 
punkt. Debatten om nedrivninger har taget megen tid og 
kostet rigtig mange penge, penge som beboerne i området 
har være med til at betale. 
Det vil være tankevækkende, hvis spørgsmålet om nedriv-
ning kommer til at medføre, at planen løber ud i sandet.

en attraktiv bydel uden posthus
En læser har skrevet ind og opfordret os til at skabe debat 
om den postale service i Gellerupområdet. Den opfordring 
vil vi gerne tage op. Grib ”pennen” og send os en e-mail 
om spørgsmålet. debat@skraeppebladet.dk

debatten i de kommende måneder
Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke 
fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Ek-
sempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræ-
ventiv indsats.. Erfaringer med brug af råderet. Det gode 
liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
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af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

men ogsÅ Varmepenge retUr fra 2004-6

Varmeprisen stiger

Fra 1. januar er prisen på varme ste-
get med 33%. Det er en voldsom stor 
stigning, som kan mærkes på energi-
regnskabet og dermed også penge-
pungen for de fleste beboere. Har du 
oplevet, at du de senere år skal betale 
penge tilbage, fordi du har brugt mere 
varme, end du betaler for med dit à 
conto-beløb, så er det nok en god idé 
at få sat dit månedlige à conto-beløb 
op. På den måde kan du måske undgå 
at få en alt for stor efterregning, når 
varmeregnskabet bliver gjort op her 
til efteråret. Vi opfordrer i hvert til-
fælde alle vores beboere til at være 
opmærksomme på deres forbrug og 
den højere varmepris, så de ikke får 

sig en træls overraskelse, når regn-
skabet bliver gjort op. Ønsker du at 
få sat dit à conto-beløb op, så du hver 
måned over huslejen betaler lidt mere 
til varmeforbruget, så er du velkom-
men til at ringe til Brabrand Boligfor-
enings administration på tlf. 89 31 71 
71. Husk at den stigende varmepris 
også påvirker varmtvandsforbruget – 
altså med en højere varmepris bliver 
de varme brusebade også væsentlig 
dyrere.
 
Varmepenge tilbage
Brabrand Boligforening er i gang med 
at åbne gamle varmeregnskaber fra 
2004 – 2006 for at kunne betale de var-

mepenge tilbage, som Århus Kom-
mune har opkrævet for meget. Der er 
pt. ansat to medarbejdere, som frem 
til juni/juli går alle regnskaber igen-
nem for dem, der har været beboere 
hos os i den periode. Derefter bliver 
de varmepenge, som Århus Kommu-
ne har tilbagebetalt til Brabrand Bo-
ligforening, fordelt mellem disse. Det 
forventes, at pengene tilbagebetales 
til beboerne i juni eller juli.

Vilje til kompromis

Jeg er helt enig med BBF i målet om at 
skabe et trygt og attraktivt boligom-
råde.
Internationale erfaringer fra samme 
type bebyggelse viser, at hvis det 
for alvor skal nytte noget, så kræ-
ver det, at der sker markante fysiske 
forandringer. På den måde kan man 
skabe et attraktivt boligområde og 
nedbringe kriminalitet i udsatte om-
råder. Det gøres f.eks. ved at: at fjerne 
buske o. lign., så området bliver åbnet 
op, ved at skabe markant arkitektur, 
nye kvarterer, gennemkørende trafik 
m.m. Derfor er vi skeptiske overfor, 
om målet kan nås alene ved at for-
tætte området, og det er begrundelsen 
for de forslag, vi i Venstre har ønsket 
sat i høring.

Vi ønsker alle et boligområde i Gelle-
rup, der danner gode og trygge ram-
mer om børns opvækst, og som er 
mindst lige så attraktivt som resten af 
Århus. Et attraktivt boligområde med 
en afvekslende arkitektur, arbejds-
pladser, grønne områder, en spæn-
dende bypark fuld af aktivitet, bu-
tikker og kultur i et omfang, der gør 
en forskel. Bydelen skal åbnes fysisk 
mod resten af byen.

Og det kræver markante fysiske for-
andringer inde i selve bebyggelsen. 
Der skal ryddes bedre op, være en 
bedre belysning, og der skal laves fle-
re åbne, grønne områder og pladser 
mellem boligerne, skabes nye kvarte-
rer og vejsystemer. Alt dette vil gøre 

det rarere og tryggere at bevæge sig 
rundt i bydelen for beboerne, som i 
forbindelse med alt dette naturligvis 
skal have f.eks. flyttehjælp og garanti 
for, at man som beboer kan blive i om-
rådet.

af Laura Hay
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offentlig Høring om HelHedsplanen
HelHedsplanen for gellerUp og toVesHøj sendes i marts og april Ud i offentlig Høring 

i otte Uger bÅde i lokalomrÅdet og i Hele byen

af Keld Albrechtsen
næstformand i Brabrand Boligforening

Den 11. marts starter for alvor debat-
ten om forslaget til Helhedsplan for 
Gellerup og Toveshøj. På et møde 
mandag d. 25. januar aftalte byrådets 
partier og repræsentanter fra Bra-
brand Boligforening nemlig at sende 
hele det omfattende forslag ud til of-
fentlig høring i otte uger. Der er i k k e 
tale om et endeligt forslag. Der er tale 
om et debatforslag med flere mulige 
løsninger, som alle kan tage stilling 
til, inden der skal træffes endelige be-
slutninger. Så nu er der mulighed for 
at påvirke det endelige resultat.
 
beslutninger efter høringen
Når høringen er slut, vil den såkaldte 
politiske styregruppe med repræsen-
tanter for byrådets partier, boligfor-
eningen og de to afdelinger udarbejde 
et endeligt forslag. Det forventes at 
kunne ske i begyndelsen af juni. Dette 
forslag skal så fremlægges til beslut-
ning på beboermøde i Gellerup og på 
Toveshøj. Det forventes at ske i sidste 
halvdel af august. Der skal stemmes 
om forslaget – og det kan ikke gen-
nemføres, hvis en af de to afdelinger 
stemmer nej. Hvis det godkendes på 
begge beboermøder, så skal forslaget 
videre til endelig godkendelse i by-
rådet og boligforeningens repræsen-
tantskab.
 
debatten i gellerup/toveshøj
Det er planen, at afdelingsbestyrelser-
ne i Gellerup og på Toveshøj vil ind-
kalde til orienteringsmøder, hvor der 
skal stilles spørgsmål og diskuteres. 
Der vil naturligvis blive udsendt ma-
teriale til alle, men der vil også blive 
mulighed for at henvende sig person-
ligt. Sammen med kommunen vil vi 
afholde en høring i Globusl. Og der 
vil kunne stilles spørgsmål på forårets 
beboermøder i Gellerup d. 28. april 
og på Toveshøj d. 22. april. Endelig vil 
der blive en offentlig høring inde på 
rådhuset. Der vil komme information 
om alle disse arrangementer, når da-
toerne ligger fast.
 

nedrivninger
Der har været meget debat allerede, 
ikke mindst om eventuelle nedriv-
ninger. Under høringen vil der blive 
udsendt et grundigt materiale om 
tryghedsgaranti og flyttetilbud. Tryg-
hedsgarantien sikrer, at alle, der bor i 
en blok, der skal omdannes eller rives 
ned, får tilbud om en tilsvarende lej-
lighed i området. Flyttetilbuddet vil 
også indeholder regler om støtte til 
flytningen, og vi vil sammen med de 
øvrige boligforeninger sikre, at bebo-
ere, der skal flytte, kan få mulighed 
for at få et tilbud andre steder i byen, 
hvis de hellere vil det. Beboere har 
spurgt, om vi vil og kan opfylde tryg-
hedsgarantien. Svaret er ja. Det vil vi 
– og det kan vi.
 
 
flere modeller
Der har i byrådet været ønsker om fle-
re forskellige modeller. Der er derfor 
tre forskellige ”scenarier” i forslaget. 
Boligforeningen udsendte før jul sit 
forslag til beboerne. Men derudover 
er der nu to andre forslag, som især 
Venstre og konservative har ønsket at 
få med. De vil indebære nedrivning af 
forskellige blokke. Det vil alle kunne 
læse om i høringsmaterialet.
Boligforeningens forslag bygger på 
idéen om en bygade helt fra Bazar 
Vest til City Vest. Det er tidligere ud-
sendt til beboerne i de to afdelinger. 
Forslaget skal sikre, at der skabes ar-
bejdspladser, kultur- og idrætstilbud, 
uddannelsesmuligheder og i det hele 
taget byliv i Gellerup. Tilsvarende skal 
det ske med et nyt center på Toveshøj. 
Jeg forstår godt, at det kan give nogle 
dages besvær, hvis man skal flytte 
over i en anden god lejlighed i områ-
det, for at dette kan lade sig gøre. Men 
helhedsplanen vil gøre Gellerup og 
Toveshøj til et bedre sted at vokse op 
for kvarterets mange børn. Vi vil kun 
være med til nedrivninger, hvis det 
er nødvendigt for at gennemføre by-
gaden, mens Venstre og konservative 
til gengæld gerne vil omdanne en del 

af Gellerup ved at nedrive blokke og 
bygge andre boliger. I boligforenin-
gen vil vi hellere bygge nyt end rive 
ned. Det siger sig selv. Derfor er vores 
forslag, at området især omdannes 
ved at bygge nyt.  F.eks. nødvendige 
ungdoms-, ældre- og plejeboliger. Og 
nybyggeri på det tidligere motorvejs-
areal. Også gerne ejerboliger, andels-
boliger og medejerboliger.
 
Hvis der stemmes nej…
Som alle ved, har der været protester 
og underskriftsindsamling. Og derfor 
er jeg fra mange sider blevet spurgt: 
»Hvad sker der, hvis helhedsplanen 
bliver forkastet på beboermødet i 
Gellerup eller på Toveshøj i august?« 
Hvis beboerne siger nej, så kan planen 
ikke gennemføres, men skal der så 
forhandles om ændringer i planen, så 
den igen kan fremlægges beboermø-
de? Det spørgsmål kan ikke besvares i 
dag. Vi ved ikke, hvordan byrådet vil 
reagere. Boligforeningen vil i den si-
tuation forsøge at holde forhandlings-
mulighederne åbne. Men garantere 
en løsning i den situation kan vi ikke.
 
en personlig bemærkning
Efter min mening er det vigtigt for 
Gellerup og Toveshøj, at vi får en 
helhedsplan for området. Hvis der 
ikke bliver vedtaget en helhedsplan, 
vil det blive vanskeligt for Gellerup 
og Toveshøj at få tilført de midler 
fra Landsbyggefonden, byrådet, salg 
af byggejord, statskassen og andre, 
som skal sikre, at området bliver et 
godt kvarter i fremtiden. Mange af de 
forbedringer, der skal gennemføres i 
området for at sikre standarden, so-
ciale projekter og nødvendige forbed-
ringer, kræver en fælles indsats med 
kommunen, staten og Landsbygge-
fonden. De skal nemlig være med til 
at sikre, at børnene vil kunne vokse 
op i en god bydel og få gode chancer 
for et for godt liv.
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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

Sidst i december kom der nye regler 
for udlejning og dermed også nye 
ventelisteregler. Med den nye Be-
kendtgørelse for udlejning af almene 
boliger følger ændringer, der får be-
tydning for dig.

alle skal betale hvert år
Fremover skal du hvert år betale et 
ajourføringsbeløb for at bevare din 
anciennitet/placering på ventelisten. 
Det gælder for alle medlemmer – også 
hvis du har en bolig.  Betaler du ikke, 
vil du miste din anciennitet og/eller 
ventelisteplacering.
Indtil 1. januar 2010 var det dit med-
lemsnummer, der bestemte din place-
ring på ventelisten. Med den nye lov-
givning er det i stedet det tidspunkt, 
hvor du optages på ventelisten, der 
afgør din placering.

Hvad gør du for at bevare din 
anciennitet
Inden 1. juni skal alle vores medlem-
mer, der ønsker at bevare deres an-
ciennitet, henvende sig til os og blive 
tilmeldt ventelisten. Som medlem får 
du så en anciennitet på ventelisten, 
som svarer til det medlemsnummer, 
du har nu. Hvis du vil bevare din 
anciennitet, skal du tilmeldes venteli-
sten, uanset om du ønsker at stå sø-
gende til en bolig eller ej. Det koster 
ikke noget at tilmelde sig nu. Frem-
over vil der være et årligt ajourfø-

ringsgebyr for at stå på ventelisten, 
som opkræves første gang primo 
2011. Ved manglende betaling slettes 
man af ventelisten og mister derved 
sin anciennitet.
 
beboer i brabrand boligfor-
ening
Har du en bolig i Brabrand Boligfor-
ening, skal du også fremover betale 
for at bevare din anciennitet. Du be-
varer din oprykningsret, hvis du sø-
ger ny bolig, i og med at du afgiver 
en bolig. Det vil sige, at som beboer 
mister du ikke dine rettigheder, under 
forudsætning at du fremover hvert år 
betaler ajourføringsgebyret. Betaler 
du ikke, så slettes du på ventelisten – 
og må starte forfra.
 
230.000 breve
Vores 230.000 medlemmer i århusbo-
lig – både med bolig og uden bolig – 
får inden 1. marts et brev, hvor vi for-
tæller om de nye regler for anciennitet 
og rettigheder. Når du har fået brevet, 
skal du kontakte os for at bibeholde 
din anciennitet. Så længe du ikke har 
modtaget brev fra os, kan du være 
sikker på, at dit medlemskab er, som 
det plejer at være.

Hvad kan du gøre?
Hvis du ringer til os nu, kan vi kun 
registre din adresse. Vores it-system 
er endnu ikke omprogrammeret til de 

nye regler, så ændringer i forhold til 
anciennitet kan vi ikke registre. Så af-
vent brevet og følg vejledningen deri.
Men du kan hjælpe os ved at sørge for, 
at vi har din korrekte adresse. Hvis du 
allerede nu får breve fra os til den kor-
rekte adresse, skal du naturligvis ikke 
henvende dig.
 
Modtager du i dag tilbud på e-mail og 
sms, så log dig ind på ”Min side” på 
www.aarhusbolig.dk og kontroller, at 
din adresse er korrekt registreret.
 
Modtager du tilbud pr. brevpost, så 
kontakt den boligforening, du bor 
i, eller den boligforening, du er ind-
meldt i. Fortæl, at du vil sikre dig, at 
dine adresseoplysninger er korrekte, 
og så vil vi opdatere din adresse.
Ud over opdatering af dine adres-
seoplysninger, skal du blot læne dig 
tilbage, indtil du modtager brevet fra 
os.

familier med børn
I Bekendtgørelsen er fortrinsretten for 
børnefamilier afskaffet. Så fremover 
har enlige og par uden børn samme 
ret til boliger på tre eller flere rum 
som børnefamilier. Dog kan bestyrel-
sen i Århusbolig beslutte at beholde 
fortrinsretten for børnefamilier. Det 
er derfor op til boligorganisationerne 
i Århusbolig at beslutte om fortrins-
retten skal bestå.

af Marianne Stenberg 
journalist Brabrand Boligforening

dU skal Være aktiV,
HVis dU Vil beVare din plaCering pÅ Ventelisten

nye regler
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af Herman Nielsen

blandt andet om byrÅdets Holdninger

gellerUpomrÅdets dispositionsplansforslag

Århus Byråd lægger nu sine forslag frem 
i marts og april og bestemmer så efter of-
fentligsfasen, hvor vi kan snakke med og 
ændre forslagene, hvad der skal ske hos os 
– hvis vi er enige…

Sammen med et par andre interesse-
rede fra boligforeningen har jeg været 
i byrådet onsdag d. 10. februar og hørt 
den afsluttende debat om forslagene 

om at ændre Gellerupområdet. Jeg 
har været med i hele det årelange for-
løb i både foreningens adhocudvalg 
om den såkaldte helhedsplan og i be-
styrelsen. Jeg har nogle gange under-
vejs skrevet udførligt i Skræppebladet 
om min opfattelse af sagerne.

Der var intet overraskende i byråds-
debatten, som sluttede med, at borg-

mester Wammen igen igen satsede 
på konsensus – lad os nu gå sammen 
om de 95%, vi er enige om og ikke 
fokusere på de 5%, som skiller – og 
her umiddelbart har socialdemokra-
ter, folkesocialister og radikale med, 
mens konservative, venstrefolk og 
Dansk Folkepartis repræsentanter 
var meget skeptiske over for, om po-



Skræppebladet marts 2010 - 37

litikernes fælles mål kan nås med de i 
planerne foreslåede midler.

Eneste modvillige i byrådet, ikke over 
for åbenhed over for resten af Århus 
og at hjælpe beboerne til bedre ud-
dannelse og muligt arbejde, var En-
hedslistens Jette Jensen, som imidler-
tid fandt det katastrofalt at satse på 
nedrivning, salg af boliger og først 
bare nedlægge den lokale folkeskole. 
På den måde var det da oplagt svært 
at få en positiv tilgang hos beboerne 
til ellers gode ændringer i området.

byråd og bb
Undervejs i forløbet har byrådets for-
handlere fået igennem (23-6-2009) i 
forhold til boligforeningens forhand-
lere, som ikke er hvem som helst, men 
formændene i de to afdelingsbestyrel-
ser og et par medlemmer af forenings-
bestyrelsen, at der skal nedrives 
blokke og sælges boliger. Begge disse 
forhold ligger uden for den aftale, 
som magistrat/byråd og bestyrelse/
repræsentantskab har indgået i 2007; 
her er der altså tale om forhandlings-
resultater, som vi i boligforeningen på 
lige fod kan forholde os til og slet ikke 
hos os har samme selvfølgelighed 
som for byrådspolitikerne.
Hertil kommer manglende lovgrund-
lag og manglende økonomi.
 
at lære nyt 
Sidst jeg var i byrådet fandt jeg ud af, 
at projektstarten, som vi i boligfor-
eningens repræsentantskab har givet 
2 1/2 mio. kr. til, for vores vedkom-
mende var forøget med 2,2 mio. kr. 
Det er dog noget af en overskridelse 
sådan pludselig at finde ud af, men 
med det hurlumhej især tidligere råd-
mand Bjerregaard har stået for, kan 
beløbet ikke undre. At hav højt kva-
lificerede arkitekter til at udarbejde 
forslag efter forslag langt uden for de 
oprindelige fire parallelopdrag, ko-
ster selvfølgelig og burde som særligt 
kommunalt ønske også være en sær-
lig kommunal udgift, men vi har altså 
betalt halvdelen, efter at de oprinde-
lige 5 mio. kr. er blevet til 9,4 mio. kr., 
ligeligt delt mellem Århus Kommune 
og Brabrand Boligforening.

Meget smart viser det sig så, at Gel-
lerupparken og Toveshøj lige præ-
cis tilsammen har disse penge, som 
kræves i november måned 2009, afsat 
som overskud fra 2008, bekendtgjort 
i regnskabet marts 2009. Jamen som 
det dog kan hænge sammen…

Jeg har som bestyrelsesmedlem taget 
til efterretning, at afdelingsbestyrel-
serne har disponeret på denne måde. 
Det er i min forståelse deres ret at gøre 
noget, jeg finder forkert.

at lære endnu mere  
En repræsentant fra Toveshøj og jeg 
har igen og igen ønsket snak i adhoc-
udvalget om økonomien i hele projek-
tet. Det er der kommet meget lidt ud 
af. Men når nøden er rigtig stor, kan 
hjælpen være nær…

Kommunestyrets politikere, som jeg 
stort set har det ganske svært med, 
har glimrende materiale til deres rå-
dighed, og vi andre kan jo se mate-
rialet. På nuværende tidspunkt er der 
året ud op til nu brugt 15,7 mio. kr., og 
umiddelbart står vi i boligforeningen 
for halvdelen (eller Århus Kommune 
kan lave planlægning inde i deres 62,5 
mio. kr.). Det er imponerende med al 
denne viden – uden for boligforenin-
gen!

Hvad vil jeg så 
Jeg prøver at forstå, hvorfor velbjer-
gede mennesker (landspolitikerne, 
politikerne i byrådet og vores lokale) 
tror, at Danmarks største fattigdoms-
område kan blive et mondænt mid-
delstandsområde med de segrega-
tionsmekanismer, som kendetegner 
både vores samfund, andre samfund 
og verdenssamfundet og midt i den 
største økonomiske krise siden 1929 
og med en ophobning af miljøpro-
blemer helt til et verdenssamfund, 
som i løbet af bare fem år på globalt 
plan skal påbegynde en drastisk re-
duktion af sit CO2-udslip, hvis ikke 
klimaforholdene nærmest skal blive 
uudholdelige på store dele af kloden 
– og vi har lige i den anledning haft 
et FNtopmøde i København, hvor alle 
opgav at gøre noget ved det! Der er 
ikke milliarder til bare at gøre godt 
med i Gellerupområdet, men der er 

derimod en generel opgave i at be-
sinde sig på livsvilkårene og prøve at 
finde ud af det med andre mennesker 
(og dyr!) inden for disse vilkår og så 
efterhånden overlade pladsen til ef-
terkommerne og håbe, de kan finde 
bedre ud af det end os.

I 23 år har FNrapporten Vores fælles 
fremtid med begrebet bæredygtighed 
kunnet belære os om, at vi arbejder os 
længere og længere ind i den fælles 
negative fremtid, hvor kloden graves 
hurtigere og hurtigere i stykker, for at 
vi kan få endnu mere af det, vi alle-
rede har alt for meget af. Det er helt 
andre mennesker, som skal have mere 
af det nødvendige, hvis vi fremover 
skal kunne beholde det, som også er 
nødvendigt for os. Og hvordan de så 
snakker i byrådet?

Prøv at gå på nettet og hør den ver-
densfjerne debat om det politiske for-
søg på ændring af Gellerupområdet 
– og du vil forstå, at der virkelig er 
grund til, at du blander dig på men-
neskeligt lige vilkår i også denne sag 
de næste par måneder, mindst.
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det er koldt derUde
snerydning, postkasse

af Inger Bloch
foto af Asger Frederiksen

ny brevkasse
Breve og meddelelser til afdelingsbe-
styrelsen kan nu anbringes i den ny-
opsatte postkasse ved vaskeriet!

sunde gårdmænd
Vore gårdmænd har fået masser af 
frisk luft her i den lange vinter, mens 
de har haft travlt med at rydde veje og 

stier for os; men ”friluftslivet” er nok 
ikke slut endnu –  i skrivende stund er 
der udsigt til mere sne! 
Skulle nogle være trætte af vinteren, 
kan man lade sig trøste af Storm P.’s 
dybsindige ord: ”Jeg har oplevet ad-
skillige vintre, men aldrig én, som 
ikke endte med tøvejr!”

xx - afdeling1 - Hans Broges Parken

Fastelavnsfesten i Hans Broges Parken
af Inger Bloch / foto af Asger Frederiksen

Fastelavnssøndag var der sædvanen tro igen fastelavns-komsammen i afdeling 1.
Tilslutningen var fin: 105 var meldt til, heraf 43 børn.
Tønderne var hængt op i garagegården, og selvom kulden bed, var stemningen god! 
Der blev uddelt præmier til kattekonger og kattedronninger, og resultatet af tøndeslagningen kan ses nedenfor:

Aldersgruppe  Kattekonge  Kattedronning
 0 – 5 år   Magnus  Enok
 6 – 13 år  Niklas   Jonas
 0 – 40 år  Michelle  Josefine
40 – 100 år  Azad   Torben

Efter præmieuddelingen myldrede alle over i selskabslokalet og cykelkælderen, hvor der ventede varm kakao, safte-
vand, kaffe, boller – og ikke mindst en slikpose til børnene!
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xx - afdeling2 - Søvangen

efterlysning
beboerHUset søVangen søger friVillige

af Birthe Wisén / på Beboerhusudvalgets vegne

Beboerhuset mangler frivillige til café 
og fællesspisning

Er der en beboer eller flere, der har 
lyst til at hjælpe os?

Det drejer sig om at gi’ en hånd ved 
f.eks. borddækning til søndagscafé 
eller til fællesspisningen i efterårspe-
rioden, samt afrydning efter spisning. 
Det er ikke nødvendigt at være udlært 
kok eller servitrice, da det er op til jer 
selv, om I vil deltage i madlavningen

Til de eventuelle mænd/kvinder, der 
vil være med, kan jeg oplyse,

at vi har et såkaldt ”madmøde” man-
dag den 12. april kl. 17.00 i Beboerhu-
set,

hvor vi planlægger menuen for efter-
året, og hvem der vil/kan lave maden 
på de fastlagte dage.

Idet vi håber på en velvillig interesse 
fra dig/jer, siger vi på forhånd tak.

nyt fra gellerUp pensionistklUb
arrangementer i marts

af Ingrid Jensen

Gellerup Pensionistklub har afholdt 
generalforsamling d. 27. januar 2010.
Da Svend Erik Sørensen ikke ønskede 
genvalg, er der valgt ny formand,
som blev Ingrid Jensen.

arrangementer i marts 2010:
Bestyrelsesmøde 
onsdag den 3. marts

Bankospil
Onsdag den 10. marts kl. 14  - 

Underholdning 
med Jørgen Skammeritz 

(noget om Halfdan Rasmussen) 
Onsdag den 24. marts kl. 14.

Alle arrangementer afholdes på Gel-
lerup lokalcenter 1. sal

Kaffe og brød koster 10 kr. til banko
spillene og 20 kr. til underholdnings-
dagene.

Medlemskab af Gellerup Pensionist 
forening koster kr. 100 pr. år for dem, 
der bor uden for Brabrand Boligfor-
ening.

Pensionister, der bor i en af Brabrand 
Boligforenings afdelinger, betaler ikke 
noget, da Fritidsforeningen betaler kr. 
100 pr. år for de pensionister, der har 
lyst til at være medlem af Gellerup 
Pensionistforening.

Bestyrelsen håber på godt fremmøde 
til vores arrangementer.

xx - afdeling4 - Gellerupparken
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Fastelavnsfesten i Yggdrasil fik besøg af Otto
tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Der var mødt ca. 20 børn op til tøndeslagning ved Yggdrasil i Gellerupparken. De som havde købt billet, fik gaveposer 
udleveret, mens der var præmier til kattekongen og kattedronningen.
Efter tøndeslagningen kom skraldemonstret forbi og gik en tur rundt i området sammen med medlemmer for Meyer-
patruljen. Her blev også introduceret et nyt medlem af skraldeprojektet –  nemlig Skraldeklovnen. 
(Billedtekst 1. Skraldeklovnen og Otto får taget billeder med børnene)
Skraldeklovnen er en del af en ny kampagne, som starter i marts. Det er en fortsættelse af kampagnen fra sidste år, hvor 
de forskellige opgange skal konkurrere om, at få den flotteste opgang. Skraldeklovnens funktion er at fjolle rundt og 
smide skrald, hvorefter Otto skal lære hende at rydde op.
(Billedtekst 2. Kattekongen får sin krone på)
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Fastelavn i Søvangen
tekst og foto af Michael Jørgensen

Den festlige og traditionsrige fastelavnsfest blev afviklet igen i år ved Beboerhuset.

Der var mødt mange børn og voksne op. Børnene var klædt rigtig fantasifuldt ud – og der var glade dage og en festlig 
stemning 
Afdelingsbestyrelse og hjælpere havde sørget for, at der efter tøndeslagningen var slikposer, fastelavnsboller og kakao-
mælk til børnene og varm kaffe med fastelavnsboller til de voksne. Derudover var der i år frugt ad libitum.
Der var præmier til kattekonger og dronninger og præmier til de sjoveste udklædte børn.

Næste år til fastelavnsfesten  opfordrer vi til, at også de voksne kommer udklædte, det kunne vist være sjovt.

Fastelavn i Skovhøj
tekst og foto af Lone Nielsen

Der er god tilslutning som altid i det lille Skovhus. Og 
børnene var klædt ud.
Der var kaffe, fastelavnsboller og lidt sødt på bordet.
Der gik ikke lang tid, så var tønden slået ned, og faste-
lavnskongen og dronningen udråbt.
Så blev der hygget med godteposer og sodavand, og 
snakken gik.



42 - Skræppebladet marts 2010

ny Hjemmeside og nye maskiner

nyt fra klUb Hans broge 

Det, der har optaget os allermest her 
i februar 2010, er nok indkøbet af 
nye maskiner til vores motionsrum. 
Og så oprettelsen af vores hjemme-
side http://www.klubhansbroge.dk. 
Hjemmesiden er stadig under udar-
bejdelse og har i skrivende stund slet 
ikke fundet sin form. Nu er hjemmesi-
den også først og fremmest tænkt som 
en kommunikationsvej, men det for-
hindrer ikke jeres formand i at ønske, 
at den skal være så fin som muligt.
Måske var det rygtet om de nye mo-
tionsmaskiner, der bevirkede, at vi fik 
en forrygende sæsonstart med flere 
nye medlemmer. Eller var det vores 
formand Asger Frederiksens charme? 
Eller måske filmen om Brabrand Bo-
ligforening, der tiltrak så mange, at de 
hjemmebagte fastelavnsboller måtte 
deles, for at der kunne blive brød til 
alle.  Det var meget underholdende at 
få genopfrisket vores fælles historie. 
Og undertegnede, som flyttede på To-
veshøj i sommeren 1972 ved høsttide, 
kunne huske meget af det. Den gang 
lå Toveshøj i så landlige omgivelser, at 
det vrimlede med markmus, selv om 
vi boede på første sal.

Vi så mange optagelser fra byggeriet/
byggeprocessen af ”Gellerupplanen” 
og ”Gellerup Centeret” Nogle opta-
gelser der fik flere af os til at spørge: 
”Var der mon mange arbejdsulykker 
dengang?” For farligt så det ud, når 
arbejderne færdedes højt oppe uden 
rækværk og hjelme, medens færdige 
betonmoduler blev sænket ned af 
mægtige kraner.

Og hvem husker ikke Gellerup Cen-
terets indvielse den 1/11-1972? Hvor 
var det fantastisk. Tænk at man kun-
ne gå og handle, få alt under et tag, 
vandre  tørskoet i dejlig varme fra 
butik til butik. Ja og fri parkering lige 
ude for døren. Det var en ren svir.
Filmen bød også med et gensyn af 
kendte koryfæer, et vemodigt gensyn, 

fordi faktisk de fleste af dem faktisk 
er døde i dag.  Men filmen beskrev jo 
også noget, der skete for mere end 40 
år siden.
Den 6. februar var det så tid til vores 
årlige julekomsammen, i år kaldet 
Kyndelmissefest. Det blev en god op-
levelse med god stemning og rigelig 
med god gammeldags mad, som vor 
mormor lavede den. Friske fisk fra 
Bønnerup ”gammel davs” oksesteg 
med god sovs og masse af tilbehør, ja 
og så var der æblekagen, med rigtig 
smørbrunet rasp og med gele og det 
hele. Stor tak til vore to ”huskokke” 
Torben og Bent.

og hvad sker der så fremover?
Den 4. marts har vi en aften ud over 
det sædvanlige. ”Benny Andersen i 
ord og toner”, hele to aktører Jørgen 
Forsingdal på piano og Lilly Ander-
sen vil læse tekster op, hun ikke tidli-
gere har beriget os med. Lilly er jo en 
skattet gæst i vores klub, både når det 
gælder litteratur og rejsebeskrivelser. 
Glæd jer, husk alle er velkomne, og 
klubben byder på en ekstra lille ting

Den 18. marts er der lokalhistorie på 
programmet. Kjeld Hedelund Jørgen-
sen vil fortælle om Brabrand præste-
gård, missionshus, kro og afholdsre-
staurant. Et arrangement, som trak 
fulde huse på Det gamle Gasværk i 
januar. Så glæd dig endnu en gang.

Den 23. marts er det pigerne, der glæ-
der sig mest, selv om vi da har haft 
mandlige deltagere på vores kursus 
ud i blomsterdekoration. Vi skal lave 
en smuk påskedekoration under Ann 
Tinds, Bolettes blomster, kyndige vej-
ledning. Ud over den sædvanlige mø-
depris, må en materialepris på 150,00 
påregnes, men så får du også en deko-
ration, som kan pynte i din stue alle 
påskedagene.

og så til noget helt andet
Følgende er personligt fra mig, men 
jeg er sikker på, at mange af klubbens 
medlemmer vil tilslutte sig disse ikke 
særligt fyldestgørende mindeord.

Den 21. januar tog vi afsked med Carl 
Johan Madsen. I november 2008 bi-
satte vi hans kone Ketty Madsen, som 
var Klub Hans Broges første kasserer. 
Når jeg ikke skrev et par mindeord 
om Ketty, da hun var død, var det, 

fordi mit ”blæk var stivnet”. Jeg holdt 
så meget af hende. Derfor var det også  
en stor glæde, at vi i Klub Hans Broge 
kunne hjælpe Carl Johan ved at stå for 

tekst og foto af Gunhild Weisbjerg

Carl Johan Madsen

Ketty Madsen
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den efterfølgende mindekomsammen 
i vores selskabslokale. En beskeden 
tak for alle de ”Ketty kager” vi har 
guffet i tidernes løb i vores lille klub.
Ketty og Carl Johan var et enestående 
par. For 4 år siden her i februar fejrede 
vi deres diamantbryllup, Jeg har per-
sonligt da aldrig set en så forelsket 
mand kigge på sin hustru gennem 
60 år, hvor var det rørende og livsbe-
kræftende. Venskabet med Ketty og 
Carl Johan dokumenterer på smuk-
keste vis, hvordan man også sent i 
livet kan få nye venner. Vi lærte hin-

anden at kende gennem Klub Hans 
Broge. Havde aldrig talt sammen før, 
selv om vi hver i sær havde boet i 
mere end 20 år i Afd. 1. Ketty, den al-
tid velklædte (hun var uddannet da-
meskrædder) og stilfulde dame, som 
satte en ære i at holde styr på klub-
bens regnskab, og som forkælede os 
med hjemmebag. En sjælden kvinde, 
som tog sin skæbne på sig, da kræf-
ten ramte. Hendes største bekymring 
gik på, hvordan Carl Johan ville klare 
sig uden hende. Og Carl Johan, med 
den stille, drillende, drengede humor.  

Carl Johan var bare så hyggelig og 
sjov på en meget underfundig måde. 
Du skulle virkelig være vågen, når 
han drillede, og ofte ”faldt tiøren i en-
ører.” Og så var Carl Johan et teknisk 
geni, uddannet autoelektriker. Mange 
af os har nydt godt hans hjælpsom-
hed og hans tekniske snilde. Jeg kan 
eksempelvis igen åbne min gl. skænk, 
hvor mit barnebarn havde bortskaffet 
nøglen.
Kære Ketty og Carl Johan, tak fordi vi 
lærte jer at kende og æret være jeres 
minde.

23. marts kl. 19.30

bjørn eidsVÅg med band giVer konCert 
i gellerUp kirke

Den norske national-troubadur Bjørn 
Eidsvåg er en usædvanlig – men ikke 
desto mindre succesrig – kombination 
af præst, musiker, forfatter og vise-
sanger. Han er én af Norges allermest 
populære sangere og sangskrivere 
Nu kommer han endelig til Danmark 
igen! Det sker i marts måned, hvor 
han turnerer landet med en koncer-
trække med titlen ”Til alle tider” og 
giver koncert i Gellerup Kirke sam-
men med sine fremragende musikere.

Eidsvågs seneste CD ”Pust” fik fan-
tastiske anmeldelser såvel i Danmark 
som i Norge. ”Pust” er sidste del af 
en trilogi: På ”Tålt” forsøgte Eidsvåg 
at komme til rette med kærligheden i 

en voksen alder, på ”Nåde” beskrev 
han forholdet til døden og ”Pust” har 
livets gode kræfter som omdrejnings-
punkt.

Gå ikke glip af denne enestående kon-
certoplevelse!  

Tirsdag den 23. marts 
kl. 19.30 i Gellerup Kirke

Billetter til 125 kr. kan købes ved per-
sonlig eller telefonisk henvendelse på 
kirkekontoret. Tlf. 86251810.

generalforsamling i foreningen perleVennerne

Café perlen i marts

Der indkaldes hermed til foreningens 
første ordinære generalforsamling
Torsdag den 18. marts kl. 18.30 
i Café Perlen, 
Yggdrasil, Dortesvej 35A

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen bestyrelsen

Café perlen i yggdrasil
Marts 2010

Åbningstider
Torsdag kl. 13-18

perlen har søndagsåbent
Søndag den 21. marts kl. 14-17

Café perlens fællesspisning
Torsdag den 18. marts kl. 17-19
Pris 25 kr. - børn under 7 år 15 kr.
Tilmelding nødvendigt (mobil: 2085 
1904) - max. 50 personer

Troubaduren Bjørn Eidsvåg gæster 
Gellerup Kirke. Pressefoto, Stian Andersen.
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arrangementer i marts

beboerHUset søVangen

Mandag den 1.  marts  kl. 19.00
– Seniordans ved Anne Lise

Mandag den 8. marts kl. 17.00
De ”glade vandrere” starter deres ture 
i det fri, såfremt vejret tillader det,
og fremover hver mandag indtil som-
merferien.

Mandag den 15. marts kl. 19.00 
Seniordans ved Anne Lise

Søndagscafé  den   21. marts  kl. 14.00 
– 16.30 
Samme dag tilmelding til fællesspis-
ningen 
Der kan købes kaffe/thé med brød til 
kr. 20
Alle er velkomne 

Torsdag den 25. marts
Fællesspisning kl. 18.00
Menu:
Brunkål med flæsk
Is med frugtmos
Kaffe/thé
Pris kr. 50 – børn til og med 12 år kr. 30

Husk også vores hyggeaftener på ons-
dage i de lige uger
Fremover vil vi planlægge, hvilke ak-
tiviteter der skal foregå de følgende 
onsdage.
Beboerhusudvalget håber på et godt 
fremmøde, og der er kaffe/thé på 
kanderne

Hilsen fra Beboerhusudvalget

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

wii-sport 
et Videospil for alle aldre i toUsgÅrdsladen

Under vores tema leg & lær starter vi 
søndag d. 21. marts vores første wii-
hold. Alle, der har lyst til at prøve at 
bowle, spille tennis, golf, bokse eller 
spille baseball mod/med børn, kan 
være med. Vi projicerer kampene op 
på en storskærm. Der vil være fri-
villige instruktører, som kan hjælpe 
børn og voksne med at lære spillenes 
enkle regler. Hver spiller bruger en 
remote og svinger den, fx som om det 
var en tennisketcher. Det er en sjov 
måde at spille og lege på, der samti-
dig giver lidt motion. Du kan stå el-
ler sidde ned til legen. Hvis du ønsker 
at spille i et bestemt tidsrum, så kan 
du booke en tid på tlf. 86259158, men 
du/I er også velkommen til at dukke 
op i Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand. 

søndag d. 21. marts kl. 10-14
bedsteforældre & børnebørn / forældre & børn
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det er gratis at Være med - kom og sy, strik eller noget Helt andet

forÅrsHygge for kVinder 
i det kreatiVe Værksted

I Det Kreative Værksted beboerhuset 
Yggdrasil (Dortesvej 35 A) kan du sy, 
strikke, filte, hækle, brodere, lave kort 
og papirklip – eller andre kreative 
ting. Alle kvinder er velkomne, og det 
er gratis at være med. Du kan komme 
med dine egne idéer, eller få hjælp og 
inspiration i værkstedet. Du er vel-
kommen til at kigge forbi og se, hvad 
vi laver - vi glæder os til at se dig!

Værkstedets åbningstider i marts er:
Mandag klokken 10 – 13, tirsdag klok-
ken 10-14, onsdag klokken 10-13.
Der kan på visse dage være undtagel-
ser, se opslag i Yggdrasil for nærmere 
oplysninger.
Hvis du har rester af stof og garn, som 
du ikke selv kan bruge, kan vi måske 
bruge det i Det Kreative Værksted – 
andre kreative materialer kan vi må-

ske også bruge, ring gerne for at høre 
nærmere.
Kontakt: Hanne Miriam Larsen tlf. 86 
25 10 16 i værkstedets åbningstider.

af Hanne Miriam Larsen

fÅ pladser tilbage

førsteHjælpskUrsUs i toUsgaardsladen

1. Hjerte-Lunge-Redning: 3 timer
2. Livredende førstehjælp: 3 timer
3. Førstehjælp ved tilskadekomst: 3 
timer
4. Førstehjælp ved sygdomme: 3 timer

Der er kun tale om en symbolsk beta-
ling på 150 kr. for et 12-timers forløb 

inklusiv en kop the/kaffe pr. person 
pr. gang. 

Du får til slut et bevis for gennemført 
kursus.

Tidspunkt fastsættes først, når der er 
nok tilmeldte.

DU SKAL VÆRE MIN. 14 ÅR FOR AT 
FÅ ET BEVIS.

MELD DIG TIL PÅ TLF 86259158
ELLER info@tosgaardsladen.dk

HVIS DU HAR LYST TIL AT DEL-
TAGE 

motionsUgen i Uge 12 slUtter med stor aktiVitetsdag lørdag den 27. marts 
for store og smÅ i de nye bakker

stor motionsdag i Hasle bakker

Smagsprøver, aktiviteter, præmier og 
en dejlig gåtur for hele familien. Det 
er noget af det, alle borgere i Århus 
kan opleve lørdag den 27. marts klok-
ken, hvor de nye vandre- og løberuter 
i Hasle Bakker indvies.
Det er blevet besluttet at gøre dagen 
til en fest for alle områdets beboere. 
Der vil være aktiviteter både for børn 
og voksne, fine smagsprøver, en gåtur 
- eller måske en løbetur - og for dem, 

der vil med, grill og ikke mindst flotte 
præmier….... i løbet af marts kommer 
mere information om arrangementet 
– men sæt allerede nu kryds i kalen-
deren og sæt dagen af, og  tag så bed-
stemor under armen og kom med
Arrangementet er en del af motions-
ugen i uge 12 i Århus Kommune, 
hvor alle opfordres til at komme op af 
sofaen og ud i foråret.  

Mødested: Lørdag 27. marts på Parke-
ringspladsen ved Hasle Bakker klok-
ken 13.00.
Efter den 1. marts der læser meget 
mere på Århus Kommunes hjemme-
side - under siden Motionstilbud. 

af Helle Hansen
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sommerferietilbUd til børnefamilier

 nyt fra beboerrÅdgiVerne

Vi kan med glæde meddele at bebo-
errådgivningen har fået økonomisk 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
(AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til 
vores ferieprojekt.

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

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

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

At det kun er beboere fra disse afde-
linger, der kan komme i betragtning, 
skyldes, at afdelingerne her har valgt 
at bruge huslejekroner på finansiering 
af beboerrådgivere.

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

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

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

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 

1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 -12 
samt torsdag 15 -18.

For beboere på Holmstrup mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags- rådgivningen 15 – 17 i Væreste-
dets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. 

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

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansøgere, 
der har været af sted inden for de sid-
ste 2 år først få svar efter udløb af an-
søgningsperioden.

Med venlig hilsen
Jens Høgh - 8625-2126 

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

af Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder 
skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema 
samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

 ansøgningsperiode: fra den 1.2.2010 til den 15.4.2010.  

Lørdagsklubben afholder generalforsamling i april 
og vil derfor gerne have følgende indkaldelse med i Marts nummeret.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I LØRDAGSKLUBBEN
LØRDAG D. 17. APRIL KL 13.00. 2010.

DAGSORDEN I FØLGE VEDTÆGTERNE

VEL MØDT



Headline
sUbHeadline

brødtekst

af skribent
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VI MØDES I LADEN
Banko:
Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.

Lørdags-klubben: 
1. og 3. lørdag hver måned fra 13.00 - 17.00.

Kaffe-klubben: 
Hver tirsdag og torsdag fra 10.00 - 13.00.

Amatørfotografernes digitalfotoskole for nybegyndere: 
Hver tirsdag fra 12-13.30

Amatørfotografernes efterlønner- og pensio-nist klub: 
Hver tirsdag fra 14 - 17

Strikkeklubben: 
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

Hver dag er der åbent i Laden fra kl. 9 til 18, hvor der altid er kaffe på kanden, aviser i holderen og plads til hyggeligt samvær.

Fra mandag til torsdag er der Folkekøkken. Tilmeldning i Laden senest samme dag kl. 12.
Hvis du har idéer til aktiviteter i Laden, er du velkommen til at komme og tage en snak med husmanden om det.
Frivillig hjælp er altid velkommen.

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

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 18.30

Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30

Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30

Café Vita leverer også mad ud af huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest, Gud-

runsvej 7, 8220 Brabrand,
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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 marts 2010

Mandag  1 Kalvelever m. kartofl er
Tirsdag  2 Skinkekødsschnitzler m. kartoffelbåde
Onsdag  3 Kalkungryde m. ris og pasta
Torsdag  4 Laks med grøntsager

Mandag 8 Stegeben
Tirsdag  9 Ugens suppe
Onsdag  10 Mørbrad i fad m. ris
Torsdag  11 Biksemad

Mandag 15 Hamburgerryg med blomkål
Tirsdag  16 Grydestegt kylling m. kartofl er 
   og agurkesalat
Onsdag  17 Et stykke kød med grøntsagspostej 
   og lækkert brød
Torsdag  18 Hjerter i fl ødesovs

Mandag 22 Flæskesteg med rødkål
Tirsdag  23 Månedens overraskelse
Onsdag  24 Paprikagryde m. kartoffelmos
Torsdag  25 Torsk med grøntsager

Mandag  29 Frikadeller med kartofl er
Tirsdag  30 Vintergryde
Onsdag  31 Karrysuppe med kylling, ris og groft brød

Ret til ændringer forbeholdes 

ladens folkekøkken

Madkort i Laden
10-turskort kan købes til 250,-.

1 måltid: Voksne 30 kr.
  Børn 12 kr
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gellerUp badet
din lokale sVømmeHal

Åbningstider:
Mandag: 06-12. Aquaspinning 19-20, 20-21
Tirsdag: 15-18. Aquaspinning 7.30-8.30, 8.30-9.30
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18
Torsdag 15-21. Aquaspinning 19-20, 20-21
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18* 
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 10-15. Aquaspinning 10-11, 11-12, 12-13

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-
tifi kater.

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

Svømning med AGF: 
www.agf-swimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    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 10-15 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

Afslapning i Gellerupbadet
Læs dagens avis og nyd en kop gratis 
morgenkaffe mellem 06.00-07.30

Aquaspinning i Gellerupbadet
http://www.by-bevægelse.dk/
AquaSpinning.htm
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar var
”TRANER”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mikkel Ermin Gükz
Stenaldervej 203 st. 3
8220 Brabrand
 
Peter L Henriksen
Ryhaven 78a
8210 Århus V
 
Anni J Larsen
Ryhaven 50
8210 Århus V

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

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

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



aktiviteter i marts
On. 10. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub   side  39
To. 18. 18.30: Generalforsamling Café Perlen   side  43
Sø. 21. 14.00: Søndagsåbent i Café Perlen   side  43
Sø. 21. 10.00: Wii-Sport i Laden     side  44
Ti. 23. 19.30: Koncert i Gellerup Kirke    side  43
On. 24. 14.00: Underholdning Gellerup Pensionistklub side  39
Lø. 27. 13.00: Aktivitetsdag Hasle Bakker   side  45
On. 31. : Gellerup Museum åbner    side  17

Beboerhuset Søvangen - se arrangementer for marts måned  side  44
Klub Hans Broge - se arrangementer for marts måned   side  42

Ordinære afdelingsmøder foråret 2010 - se hvor og hvornår  side  18

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

Afdeling 2, Søvangen:
Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

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/
bestyrelsen@holmstrup.net

Afdeling 7, Hasselhøj:
Ralf Lynå Christensen, tlf. 20926237
ralfch@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen (kontakt), Tlf. 26904452
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen / roedlundc@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
s.erichsen@stofanet.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Malene Skou Andersen, tlf. 60615650

Malene_skou_Andersen@hotmail.com
 
Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Steen Holgaard / steenoglise@stofanet.dk

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 / 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:
Peter Sørensen & 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

brabrand boligforening
Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00

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


