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lederen

af Ulrik Ricco Hansen

Vaskemaskinestyre og beboerpolitikerlede 

Hvor meget skal den almindelige beboer finde sig i, når det 
handler om bestemmelser ovenfra? Altså fra personer, som 
beboeren selv har stemt på direkte eller indirekte?
De seneste måneder har vist masser af engagement hos 
en stor mængde beboere, som sædvanligvis ikke deltager 
i debatten. Man skal endelig ikke tro, at den brede masse 
ligger henlullet, for der er altid har et øje på klem: Klar til 
forsvar, flugt og angreb.

Toppen af Brabrand Boligforening står i skudlinjen i denne 
tid. Der tages beslutninger, træffes valg og disponeres hen 
over hovedet på den almindelige beboer. 
Som regel er dette godt. Men…

Hvis man har f.eks. har valgt at købe en bestemt 
vaskemaskine, så tror man på, at den behandler tøjet godt, 
gør det rent. Man er ikke interesseret i at tage stilling til, 
om der nu skal skylles i 8 eller 16 minutter, eller hvilke 
intervaller trumlen skal dreje rundt eller i hvilken retning.

Men hvis vaskemaskinen begynder at give uldtøjet kogevask, 
åbner lågen midt i vaskeprogrammet eller begynder at suge 
kloakvand op i stedet for at pumpe ud? Ja, så kommer man 
op af stolen. Så skal man nok fortælle, at dette ikke er i 
orden.

Overraskende mange beboere har opdaget at 
”vaskemaskinen” ikke virker. De er mødt op til 
borgermøder, har skrevet læserbreve, deltaget på tv, lavet 
underskriftsindsamlinger og Facebook-grupper. Der er i det 
hele taget sket en masse ting, som er helt i demokratiets og 
især beboerdemokratiet ånd.

Men vaskemaskinen er på grænsen til at blive fornærmet.
Den siger f.eks., at der er ikke nogen plan-B (du må ikke 
brokke dig) eller siger, at hvis du ikke vil have uldtøjet kogt, 
kan du ikke slippe for, at der pumpes kloakvand op. Og 
omvendt.

Vaskemaskinen har et særligt kabel til alle andre 
vaskemaskiner, for hvis der først er en vaskemaskine, der 
har spyttet en sur sok ud, fordi den var for snavset, ja så 
er der ingen andre vaskemaskiner i det århusianske bolig-
område, der har lyst til at vaske den slags sokker.

Mon ikke det var på tide at tilkalde en reparatør?

Eller hvad med en ny vaskemaskine?
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børn og Unge rådmanden

af Hans Esmann Eriksen

En snak med Børne og Unge 
rådmand Jacob Bundsgård om 
Helhedsplanen.

  5 postautomaterne kommer 
 før Helhedsplanen 
 Bladet har gravet lidt i sagen om postbetjening.

  6 pas på din post, når du rejser på ferie
 Nye postkasser - nye rutiner.

  7 stor søgning til folkeinformation...
 Rådgivning på flere sprog giver tillid.

  8 mørke aftener
 Astronomiklub Capella.

10 sansehaven i gellerup...
 Workshop om skabelse af Sansehave i Gellerup.

11 Westcity: magasin for vestbyens unge
 Nu har de lavet deres eget magasin.

13 forældre i gellerup får gode råd...
 Arrangement om udfordringerne ved at have en  
 teenager i huset..

14 museet indbyder til foredrag...
 Museum kom godt igang og skal nu udvikles.

15 foreningernse hus i gellerup
 Flere foreninger har allerede gjort brug af huset..

17 klummerne
 En lille piges oplevelse fra 4. maj 1945.

18 debatredaktion
 Lidt flere tanker omkring Helhedsplanen 

19 læserbreve
 Blandt andet om respekt og integration mm.

21 kommentaren
 Tanker om finansiering af Helhedsplanen.

26 aktiviteter
 Café Perlen, Cykelværksted, Sommerudflugter,  
 Klub Hans Broge, Tysklandsture mm.

12
sølvspaden graver efter 
7 års pause

af Hans Esmann Eriksen

I marts måned blev første 
spadestik taget til opførelse af 
43 lavenergiboliger i Solbjerg.

9
ny fuldtidsansat jurist 
i brabrand boligforening

af Kirsten Hermansen

Tanja Schlein Staal skal sikre, 
at der tages hensyn til flere 
indviklede regelsæt.

16
skræppens blog 
uden helhedsplan

af Ulrik Ricco Hansen

Er du træt af at høre om 
Helhedsplanen, så er der mange 
andre emner på bloggen.

Forside: Grunden der bygges på i Solbjerg
foto: Brabrand Boligforening

4 - Gellerupparken   side  22
23 - Skovhøj    side  22
1 - Hans Broges Parken   side  23
4/5 - Gellerupparken/Toveshøj  side  23
2 - Søvangen    side  24
22 - Sonnesgården   side  25
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børn og Unge rådmanden
fjern gHettoer - både for rige og fattige

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

I vores serie om rådmændenes syn på 
Helhedsplanen er vi nået til Børn og 
Unge Rådmanden Jacob Bundsgaard, 
der modtager os på sit store kontor 
med udsigten til den krokusklædte 
rådhuspark. 
Jacob er glad for, at medvirke til at 
skabe lys over de nuancer, der er mel-
lem de politiske partier i byrådet, 
samtidigt med at han pointerede, at 
det er et bredt flertal i byrådet, der 
står bag planen. 

den almene sektor giver mulig-
hed for demokrati
Jacob Bundsgaard har ikke haft mu-
lighed for at bo i den almene sektor, 
men gennem sit politiske arbejde ken-
der han mange århusianske boligfor-
eninger. Jacob boede i sin ungdom i 
flere andelsboligforeninger. Her har 
han oplevet, hvordan demokrati i bo-
ligområdet er en vigtig værdi, som 
boligforeningerne også tilbyder sine 
beboere.

fjern ghettoerne både for rige 
og fattige
Gellerup/Toveshøj har gennem 
mange år været præget af beboere 
med store sociale, økonomiske og 
helbredsmæssige problemer. Det har 
medført, at området er blevet mindre 
attraktivt at bo i. 
“Det er vigtigt, at der i alle boligom-
råder er en balance mellem forskellige 
befolkningsgrupper, hvis vi skal und-
gå at sammenhængskraften i samfun-
det mistes”, siger Jacob Bundsgaard. 
“Derfor er det væsentligt, at få rettet 
op på den ubalance, der er i området 
med en helhedsorienteret indsats”.
“På samme måde har Socialdemokra-
tiet arbejdet på, at de nye boligområ-
der på havnen kommer til at indehol-
de almene boliger, således at de ikke 
udvikler sig til en rigmandsghetto” 
fortsætter Jacob Bundsgaard.

balance kan opnås ved blandet 
bebyggelse - og ved udflytning
“Der er ikke tilstrækkeligt mange res-
sourcestærke beboere i området. Det 
kan forbedres, hvis der bliver forskel-
lige boligformer og arkitekturer i om-
rådet, men det kan betyde, man må 
rive nogle boliger ned”, siger Jacob 
Bundsgaard. 
“Boliggarantien vil dog sikre, at ingen 
imod deres vilje skal flytte fra områ-
det”.
“Herudover vil vi arbejde for, at de 
familier, der ønsker at flytte til andre 
områder af byen, måske fordi deres 
børn går i skole der, får støtte til flyt-
ningen. Vi kan også gennem anven-
delse af kommunens indstillingsret 
sikre, at de kan bo i almene boliger i 
andre områder i byen”, fortsætter Ja-
cob Bundsgaard.

de almene boliger skal være 
attraktive også for de ressour-
cestærke
“Hvis man vil have ressourcestærke 
beboere til at flytte ind i den almene 
sektor, skal det være attraktivt for 
dem. Det kan betyde, at man skal 

kunne indrette større og bedre og 
mere energirigtige lejligheder, end 
der i dag er mulighed for på grund af 
rammebeløbet”, siger Jacob Bundsga-
ard.“ De, der vil flytte ind i de mere 
attraktive lejligheder, må så betale 
den lidt højere pris”.

ny skole i området?
”Hvornår skal den multifunktionelle 
bydel have sin egen lokale skole?” 
spørger Skræppebladet.
“Nordgårdskolen blev lukket af flere 
årsager. I Vestbyen var der en over-
kapacitet af skolepladser, skolen var 
fysisk nedslidt, men frem for alt var 
de indlæringsresultater, der blev op-
nået, ikke særligt gode.”, svarer Jacob 
Bundsgaard.
“Når balancen mellem befolknings-
grupperne i området er genoprettet, 
vil det være naturligt at lave en ny 
skole. For tiden har vi stadig en vis 
overkapacitet af pladser i det vestlige 
Århus. Skulle det ændre sig, vil vi her 
som alle andre steder i byen se på be-
hovet for at skabe en ny skole”.

bussing af læsesvage unge er 
en succes
”Hvordan er erfaringen med at flytte 
børn og unge ud til andre skoler i År-
hus,” spørger Skræppebladet.
“Der har været mange læsesvage unge 
i Gellerupområdet. Derfor har Århus 
Kommune sikret, at de læsesvage ele-
ver bliver flyttet til andre skoler med 
flere dansksprogede elever. Vores til-
fredshedsundersøgelse viser, at for-
ældrene til de læsesvage børn er til-
fredse med ordningen,” svarer Jacob 
Bundsgaard. 
”Hvis vi kan sikre, at børn og unge 
med en tosproget baggrund lærer at 
mestre det danske sprog, giver vi dem 
muligheden for en god uddannelse. 
Det betyder, at de kan få et bedre liv 
- det er det væsentlige”, slutter Jacob 
Bundsgaard.

Børn og Unge Rådmand Jacob Bundsgård
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postaUtomaterne kommer
før HelHedsplanen

skræppebladet Har graVet dybere i spørgsmålet om postbetjeningen i gellerUpområdet

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Skræppebladet har gravet dybere i 
spørgsmålet om postbetjeningen i 
Gellerupområdet. Sidste måned for-
talte vi, at det vil tage 1 time at afhente 
en pakke, hvis man bruger bussen fra 
Toveshøj til posthuset i Åbyhøj.
I denne måned har vi besøgt Louise 
Holmager Pedersen, der er kunde-
chef i Post Danmark med ansvar for 
privatkunderne i vores område.

service ikke tilfredsstillende
Louise Holmager Pedersen har læst 
vores artikler og har talt med flere 
kunder og er klar over, at postbetje-
ningen i området ikke er optimal. 
Post Danmark har i samarbejde med 
Rema1000 haft en postbutik i områ-
det, men Rema1000 opsagde denne 
aftale. Siden da har Post Danmark 
forgæves forsøgt at få andre butikker 
i området til at indrette en postbutik. 
Derfor har man valgt at flytte postbe-
tjeningen for Gellerup/Toveshøj til 
Åbyhøj postkontor.

Posthuset i Åbyhøj blev valgt, fordi 
der var offentlige transportmidler 
dertil. Det var der ikke til postbutik-
ken på Brabrand Hovedgade, som var 
alternativet.
Louise Holmager Pedersen var ikke 
klar over, at det kan tage op til en 
time, hvis man skal hente en pakke. 
Den ventetid der er, kan man bruge til 
at købe ind i Åbyhøj.

behov for posthuse falder
Internet og netbanker har betydet, at 
behovet for betjening på et posthus er 
faldet drastisk i de sidste 10-15 år. Den 
hyppigste årsag til, at en kunde besø-
ger posthuset, er køb af frimærker 
og afhentning af postpakker. Der er 
kun enkelte mennesker, der anvender 
posthuset til betaling af girokort. Det 
betyder, at hvor man tidligere kom 
1-2 gange om måneden på posthuset, 
sker det nu kun 3-6 gange om året.
Hvis man bor i villa eller rækkehus, 
kan man aftale, at postpakker kan af-
leveres i et udhus eller lignende, det 

kaldes Modtagerflex, men det er ikke 
muligt i store udlejningsejendomme. 
Derfor er manglende posthusbetje-
ning et større problem i områder som 
Gellerup/Toveshøj.

er postautomater en løsnings-
mulighed?
Frimærker kan købes flere steder, så 
postbetjening af pakkepost er det 
største problem.
Post Danmark har udviklet en pakke-
postautomat - den såkaldte døgnpost 
- hvor kunderne kan afsende og mod-
tage pakkepost. Der er allerede op-
sat flere døgnpostautomater i Århus, 
blandt andet ved Kvickly i Åbyhøj.
Systemet virker på den måde, at post-
kunden tilmelder sig som fast bru-
ger af systemet via internettet. Når 
kunden bestiller en pakke, kan han/
hun bruge sin adresse på døgnposten 
som leveringsadresse. Når pakken er 
anbragt i døgnposten, får kunden en 
sms/e-mail med besked om, at pak-
ken er klar. Pakken kan afhentes hele 
døgnet.
Louise Holmager Pedersen mener, at 
løsningen vil være attraktiv for alle 
kunder, der modtager pakker, for ek-
sempel kunder, der køber varer/bø-
ger på internettet.

postautomater i gellerup?
Post Danmark søger stadig efter en 
samarbejdspartner, der vil oprette en 
postbutik i området. Hvis det ikke er 
muligt, vil man overveje at opstille en 
døgnpost i nærheden af City Vest. For 
tiden forhandles med Århus Kom-
mune om, hvordan det sikres, at alle 
brugere får mulighed for at anvende 
det nye system. ”Det kan godt tage 
lidt tid, men det burde kunne lade sig 
gøre, inden helhedsplanen starter,” 
afslutter en smilende Louise Holma-
ger Pedersen. Så har Post Danmark 
gjort sit til, at bydelen bliver mere at-
traktiv.

Kundechef Louise Holmager Pedersen, Post Danmark
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pas på din post, når dU rejser på ferie
mange beboere Har fået postkasser og får ikke længere posten 

ind gennem breVsprækken. det kræVer nye ferierUtiner.

af Ulla Bording Jørgensen, projektassistent i Meyer-projektet, Brabrand Boligforening.
fotos af Jonas Jørgensen, Meyer-projektet.

en fyldt postkasse spærrer for 
din post
Har du fået en postkasse i opgangen, 
og rejser du på en god, lang sommer-
ferie?
Har du ikke ”Reklamer og gratisavi-
ser – Nej tak” på din postkasse?
Så sørg at få tømt postkassen tit, mens 
du er ude at rejse.
Hvis postkassen er fyldt op med re-
klamer, kan postbuddet nemlig ikke 
aflevere din post.

få et ”reklamer og gratisaviser 
– nej tak”-skilt
Man kan med fordel melde sig til 

”Reklamer og gratisaviser – Nej tak” 
på posthuset 
(Husk at medbringe sygesikringsbe-
vis). 
Så er det kun breve, der fylder i post-
kassen i ferien.
Det tager ca. 14 dage, før klistermær-
ket til postkassen kommer, så tag på 
posthuset i god tid før ferien.
- Efter ferien kan man melde sig til re-
klamer og gratisaviser igen.

Undgå regninger for reklamer i 
opgangen
Vil du ikke have ”Reklamer og gratis-
aviser – nej tak” på din postkasse i fe-
rien, så husk at få din hjælper i ferien 

til at samle alle reklamerne sammen 
med brevene. For hvis dine reklamer 
bliver smidt i opgangen, er det dig, 
der får en regning for oprydning.

Reklamer under postkasserne kan 
desuden være med til at starte en il-
debrand i opgangen.
Og det er vel nok den allervigtigste 
grund til at undgå reklamer i opgang-
en.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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stor søgning til folkeinformation i gellerUp
rådgiVning på flere sprog om det danske samfUnd giVer trygHed og tillid

tekst og foto af Ole Jessen, informationsmedarbejder Socialcenter Vest 

Forventningen var 2-3000 henvend-
elser om året, da Folkeinformation i 
Gellerup startede for godt fem år si-
den. Men nu er rådgiverne nærmest 
ved at blive løbet over ende, da man 
er oppe på 10.000 henvendelser om 
året. 
”Vi laver socialt arbejde. Det er ikke 
borgerservice,” siger integrations-
rådgiver Susanne Schmidt Sørensen, 
der har været med fra starten under 
Urban-programmet. 
Hun forklarer, at rådgiverne ikke bare 
modtager udfyldte blanketter. Her 
kommer folk for at få hjælp til at ud-
fylde blanketterne. Og det får de. Det 
kan være papirer til det offentlige om 
boligsikring, pension, skoleflytning, 
friplads i daginstitution eller fami-
liesammenføring. Det kan også være 
helt andre problemer, som en ufor-
ståelig telefonregning eller gæld, der 
skal betales. 
”Vi hjælper folk og forklarer dem, 
hvordan tingene fungerer i det dan-
ske samfund,” siger Susanne Schmidt 
Sørensen. 
Den anonyme og åbne rådgivning 
hører nu under Socialcenter Vest og 
holder til i et hjørne af Gellerup Bib-
liotek.
 
ingen myndighed 
Rådgivningen gives på flere sprog, 
hvoraf arabisk, somalisk, kurdisk og 
tyrkisk er de mest efterspurgte. Og så 
selvfølgelig dansk. 
”Folk er mere trygge ved at få hjælp af 
nogle, af ’deres egne’, inde i systemet 
på deres eget sprog,” siger Hüseyin 
Arac, leder af Folkeinformation. 
Han fortæller, at mange bliver hen-
vist af deres kommunale sagsbehand-
lere. Her skal man nemlig ikke først 
aftale tid med en tolk, så rådgivning 
hos Folkeinformation er dermed både 
hurtigere og billigere. 
På mange virker det også beroligende, 
at rådgiverne ikke har nogen myndig-
hed til at træffe afgørelser, så der er 
ikke så meget i klemme. 

 

ansvar for lokalområdet 
”Jeg forstår ikke de danske regler helt, 
og det er derfor jeg kommer her for at 
få hjælp,” siger Nazim Chahrour, som 
er kommet for at få forklaret reglerne 
for boligsikring. 
Han får råd og vejledning af rådgiver 
Walid Mahmoud, og det er ikke første 
gang han er her. 
”Jeg har altid fået god rådgivning. 
Det er lettere for mig at forstå regler-
ne, når de bliver forklaret på arabisk,” 
siger Nazim Chahrour.
Ud over personlig rådgivning del-
tager Folkeinformation i andre ak-
tiviteter som ansvarlig medspiller i 
lokalområdet. Det er i Samvirket for 
Gellerup og Toveshøj, i rengørings-
projektet med den populære dukke 
Otto og i baggrundsgruppen for 
Khat-indsatsen. 
Rådgiverne har desuden flere gange 
givet støtte til familier ved meget 
tragiske begivenheder, og man har 
arrangeret offentlige møder, f.eks. et 
meget velbesøgt møde med Udlæn-
dingeservice. 

Udadvendt virksomhed
Der er også en mere udadvendt virk-
somhed hos Folkeinformation med 
udarbejdelse af dialogværktøj til 
kommunens integrationspolitik og 
med foredrag og deltagelse i en ud-
stilling om indvandring på Kvinde-
museet. Der er otte rådgivere ansat, 
de fleste på deltid, samt en leder. Pen-
gene til Folkeinformation kommer fra 
Beskæftigelsesforvaltningen, kom-
munens fire socialcentre, Socialfor-
valtningens integrationsmidler samt 
fra Børn- og Ungeforvaltningen.
Folkeinformation har åbent til hver-
dag på Gellerup Bibliotek og har en 
filial på Hasle Bibliotek. I starten af 
2010 åbnede desuden endnu en filial 
på Viby Bibliotek.
De mennesker, der søger rådgivning, 
kommer hovedsageligt fra Brabrand, 
Århus Vest og Viby, men en hel del 
kommer også fra andre dele af År-
hus. 

Folkeinformation holder til i et hjørne på Gellerup Bibliotek, 
hvor Walid Mahmoud er i gang med rådgivningen.
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mørke aftener
lejligHed bUdt sig for at se flere planeter 

I den seneste tid har det været klart 
vejr med mørke, måneløse aftener. Så 
det har været muligt at studere stjer-
nehimmelen, i det mindste hvis det er 
muligt at undgå lysforurening.
Om aftenen står planeten Mars højt 
på himmelen i Stjernebilledet Kreb-
sen, og i løbet af natten følger den Dy-
rekredsens bane og bevæger sig mod 
vest. Mars kendes ved, at den lyser 
rødt ligesom en cykellygte. Planetens 
overflade består af røde klipper og 
ørkner.

Venus lyser klart
Blot det er nogenlunde klart vejr, kan 
man næsten ikke undgå at se plane-
ten Venus i vest lige efter solnedgang. 
Den er det kraftigst lysende objekt på 
himmelen næst efter Solen og Månen. 
Venus er for tiden meget langt væk 
fra Jorden, men lyser alligevel klart. 
Dens atmosfære består af kviksølv-
dampe. Da den befinder sig tættere 
på Solen end Jorden, viser den faser 
ligesom månen. Selv om dens bane 
er imellem Jordens bane og Solen, er 
det yderst sjældent, der indtræffer en 
såkaldt Venuspassage, hvor plane-
ten bevæger sig ind foran solskiven. 
Det skyldes, at dens bane og Jordens 
bane ikke er i samme plan. En berømt 
Venus passage indtraf i 1762. Derfor 
blev James Cook sendt til Tahiti for at 
observere den. Det lykkedes ikke. Til 
gengæld udforskede han det meste af 
Stillehavsområdet og observerede ad-
skillige Merkurpassager. 

merkur tæt på solen
Merkur betragtes nu som solsyste-
mets mindste planet, og den befinder 
sig nærmest Solen. Den kan i givet 
fald kun ses i solopgangen eller sol-
nedgangen. Så kan den imidlertid 
ses som en klar stjerne. Men ikke for 
ingenting var Merkur eller Hermes 
blandt meget andet også gud for lom-
metyve. Den er yderst flygtig. Dukker 
hurtigt op og forsvinder snart igen. 
Det har lige været muligt at observere 
den ved siden af Venus. Merkurpas-

sager forekommer ret ofte. Solsyste-
mets to største måner Jupiters Gany-
medes og Saturns Titan er større end 
Merkur.
Jupiter er for tiden oppe om dagen. Til 
gengæld har Saturn lige været i oppo-
sition til Solen. Dvs. Saturn, Jorden og 
Solen har ligget på linie. Derfor er Sa-
turn på himmelen hele natten og be-
finder sig i stjernebilledet Jomfruen.

Jens Skriver, astronomiklub Capella

CAPELLA  
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
Niels Jørgensen,

Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.
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ny fUldtidsansat jUrist i brabrand boligforening
jUristen skal sikre, at der tages Hensyn til flere og mere indViklede regler 

”Brabrand Boligforenings udvikling 
er lige som resten af det omgivende 
samfund, hvor næsten alle organisa-
tioner har gennemgået en voldsom 
udvikling. Man kan sammenligne 
det med udviklingen fra  den gam-
meldags trykknap-telefon til de su-
per moderne mobiltelefoner og deres 
mange muligheder.”

Sådan indleder hun vores samtale, 
der foregår på en af Boligforeningens 
hyggelige kontorer.
Tanja Schlein Staal hedder hun, og 
i fremtoning er hun en lille spin-
kel kvinde, men man kan nemt tage 
fejl, hun udstråler både sikkerhed og 
energi, men også en stor imødekom-
menhed.

Hvorfor er der brug for en 
fuldtids-ansat jurist i brabrand 
boligforening?
”Boligforeningen er en stor virksom-
hed og fra at have administreret efter 
et enkelt lejeretslig lovgrundlag, er 
der i dag 2 regelsæt samt en EU-lov-
givning, der også skal tages hensyn 
til.
Det er en af årsagerne til min ansæt-
telse, der udover det lejeretslige også 

omfatter det ansættelsesretslige og 
EU-lovgivningen med vareindkøb 
og tjenesteydelser i udbud. Det er 
nødvendigt at skærpe det juridiske 
overblik, da lovgivningen er blevet så 
specialiseret.
Det er i dag nødvendigt for en bolig-
forening at bevare en autoritet på det 
lovgivningsmæssige område og være 
på forkant i forhold til sine lejere.”

Har du tidligere erfaringer fra 
det her område, og hvorfor har 
du søgt netop denne stilling?
”Først og fremmest trængte jeg til 
nye udfordringer, og da jeg har en 
baggrund i at arbejde med det leje-
retslige område, var stillingen her en 
opfølgning af mit tidligere arbejds-
område, hvor man også var underlagt 
offentlige retslige regler. Jeg har tid-
ligere arbejdet med privat udlejning 
og ejendomsinvesteringer. Et alment 
boligselskab er lige så dynamisk en 
arbejdsplads som et privat firma. Her 
er der er masser af udfordringer.”

der må være meget nyt at kon-
centrere sig om, hvad tager du 
fat på her i starten?
”De beboerdemokratiske spilleregler 
har i dag stor betydning for mit arbej-
de. Det er vigtigt, at disse regler bliver 
overholdt, da det er en af hjørneste-
nene i et alment boligselskab.
Derudover ligger mit fokus på afde-
lingernes ordens- og vedligeholdel-
sesreglementer. Der er forskel på de 
enkelte afdelingers reglementer. Nog-
le er fint ajourførte, mens andre er ret 
”støvede”. Det giver et godt indblik, 
samt en god kontakt til afdelingsbe-
styrelsesmedlemmerne og et billede 
af de enkelte afdelinger.
Jeg hører, hvilke problemer de har, og 
vil gerne sætte øget fokus på håndhæ-
velsen af de enkelte ordensreglemen-
ter, og være med til at følge hurtigere 
op på eventuelle sager og uoverens-
stemmelser, der opstår.  Mit arbejds-
område griber dermed ind i det, som 
inspektørerne sidder med.”

godt indtryk at sin nye 
arbejdsplads
”Vi er forholdsvis mange nyansatte in-
den for de sidste 6 måneder, og på en 
måde en ny generation, der prøver at 
anskue tingene fra mange vinkler i et 
teknologisk stærkt udviklet samfund, 
der giver os nogle helt nye værktøjer.

Huset her har en super-kollegial side, 
man kommer hinanden ved på tværs 
af afdelinger.
Man skal ikke føle sig så højt hævet, at 
der er noget, der er for småt eller ele-
mentært. Det kan også være vigtigt.”
Sådan slutter Tanja vores samtale, 
men til sidst skal vi lige have

en flig af den mere private ju-
rist
Tanja er uddannet fra Aarhus Univer-
sitet. Hun er gift med en håndværker, 
har 3 små børn, og hun bor i Skovby. 
Ikke alment. Hun stammer fra Ribe-
området.

af Kirsten Hermansen
foto af Marianne Stenberg
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sanseHaVen i gellerUp 
– drømmedag om at skabe en dejlig HaVe

inVitation til WorksHop om at skabe en sanseHaVe i gellerUp

af ad hoc-gruppen Sansehaven

Gellerup skal have sin egen sanse-
have. Det mener en ad hoc-gruppe 
under Samvirket for Gellerup og To-
veshøj, som siden sidste sommer har 
arbejdet med idéer til, hvordan områ-
det kan få sin egen Sansehave.
Ad hoc-gruppen består af lokale 
ildsjæle fra Gellerupområdet samt et 
par socialmedarbejdere – og senest er 
Elin Kyhl Svendsen, tidligere leder af 
Den Økologisk Have i Odder gennem 
18 år, også indtrådt i ad hoc-gruppen.

der er mange gode begrundel-
ser for at skabe en sansehave i 
gellerup:
Området har mange voksne beboere, 
som er ramt af PSTD, og Gellerup 
Sansehaves formål er at skabe en ro-
lig, velplejet og oplevelseshave i et 
hjørne af Gellerup, hvor områdets 
voksne beboere skal kunne komme 
og finde ro.
Haven skal anlægges med udgangs-
punkt i teorierne bag de såkaldte tera-
pihaver – se evt. http://www.sl.life.
ku.dk/upload/32746_nacadia_kon-
ceptmodel_net.pdf - som hævdes at 
kunne behandle folk med stress og 
PTSD. 
Vi har dog valgt at kalde haven for 
en Sansehave, fordi vi som udgangs-
punkt ikke tilbyder terapeutisk be-
handling i forbindelse med haven. 

Grunden, som skal huse Sansehaven, 
er ca. en halv hektar jord med et stort 
vildtvoksende krat og en mindre skov, 
som ligger i svinget syd for Gudruns-
vej klos op ad Gellerupparken. (Tidli-
gere lå der et træhus, hvor Internatio-
nal Kvindeforening boede).
Grunden stilles frit til rådighed af Gel-
lerupparkens afdelingsbestyrelse.

Ad hoc-gruppen har også en idé om, 
at Sansehaven kan laves til at aktive-
ringssted for nogle af de beboere, som 

har sværest ved at komme ud på ar-
bejdsmarkedet. 

Vi inviterer nu til en workshop, 
hvor vi håber at kunne sætte 
mere skub i sansehaven.
Vi håber, at du har lyst til at være med 
til at bidrage til den proces – enten 
på baggrund af dine muligheder for 
på en eller anden måde at bakke op 
omkring ideen qua dit arbejdsområde 
– eller fordi, at du også er optaget af 
idéen om at skabe en sansehave i Gel-
lerup.

Vi håber også, at du vil være med 
til at sprede viden om vores arbejde 
med Sansehaven til andre, som kunne 
være interesseret i at deltage i work-
shoppen. 
Du er meget velkommen til at vide-
resende denne indbydelse – eller give 
os besked om hvem, vi også kan in-
vitere.

Der er tilmelding til workshoppen se-
nest fredag den 7. maj kl. 12.00 

til Samvirkesekretær Helle Hansen – 
mobil 2920 8978 – mail helhan@aar-
hus.dk

Vi håber at se dig til workshoppen 
tirsdag den 11. maj.

Med venlig hilsen 
Ad hoc-gruppen Sansehaven, der 
består af Anja Spalding, formand for 
Haveforeningen Grønærten, Mari 
Nielsen, ildsjæl i Gellerup, Abelone 
Asingh, beboerrådgiver i Gellerup og 
Elin Kyhl Svendsen, frivillig i Sanse-
havegruppen.

Workshop afholdes:
Tirsdag den 11. maj 2010 

kl. 16.30 – 19.30 
i Livsværkstederne 

i City Vest/over Føtex
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Westcity: magasin for Vestbyens Unge
Westcity-joUrnalister UdgiVer i april et trykt magasin. magasinet er bleVet Uddelt sam-

men med skræppebladet i gellerUp, toVesHøj, søVangen og skoVgårdsparken. 

af Lene Arentsen  

Skræppebladet har tidligere udgivet 
artikler skrevet af westcity-jouralister. 
Nu er de unge journalisterne gået 
skridtet videre og har udarbejdet de-
res eget magasin. 

I marts måned knoklede westcity-
journalister med interviews, foto-
grafering og artikelskrivning. Deres 
arbejde er mundet ud i et farverigt 
magasin, som du har fået med posten, 
hvis du bor i Gellerupområdet

for unge af unge 
Westcity-journalisterne er elever fra 
Tovshøjsskolen, som går i 7. 8. og 9. 
klasse. Deres mission er at fortælle 
interessante historier fra deres lokal-
område til deres jævnaldrende. De 
har derfor gennemgået et journalist-
kursus, hvor de har lært at interviewe 
og dernæst omskrive interviewene til 
spændende historier.   

Som en del af deres kursus har de la-
vet indhold til et ungdomsmagasin til 
vestbyens unge. Hvis du ikke har fået 
magasinet med posten, kan du finde 
alle artikler på www.westcity.dk. 

Helhedsplan og meget mere
Magasinet indeholder flere artikler 
om den lokale helhedsplanen for Gel-
lerup og Toveshøj. Westcity-journali-
sterne stillede bl.a. borgmester Nico-
lai Wammen spørgsmålet: ”Vil du så 
flytte til Gellerup, når helhedsplanen 
er gennemført?”. Svaret på spørgs-
målet kan du finde i magasinet. Jour-
nalisterne har også gjort tre unge til 
byggekonger og givet dem en fiktiv 
million til at bygge nye ting i Gelle-
rup for. 

Du kan også læse om to rapperes op-
levelser med hip hop-kulturen, og du 
kan få afkræftet et par fordomme i ar-
tiklen ’Vidste du at ... ´. 

kom med din mening 
Westcity-journalisterne håber, at du 
vil kigge i bladet og læse artiklerne. 
Har du kommentarer til artikler, ris 
eller ros til magasinet, så deltag i de-
batten på westcity.dk (Du finder de-
batten i huset ’Cafeen’ under emnet 
’Westcity’)

Skulle du være interesseret i det nævnte 
magasins artikler, men bo uden for områ-
det, kan du finde artiklerne på hjemmesi-
den westcity.dk

/red.
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sølVspaden graVer efter 7 års paUse
første spadestik i solbjerg 

På en råkold forårsdag i marts mødtes 
en lille skare fra Brabrand Boligfor-
ening, rådgiverene Luplau & Poulsen 
og Dansk BoligByg A/S på et udstyk-
ningsområde øst for Solbjerg sø.
Anledningen var, at Brabrand Bolig-
forening efter ca. 7 års pause igang-
sætter et nyt boligbyggeri af 43 lav-
energiboliger på Pilevangen tæt ved 
Solbjerg Hedevej.

krisen har skabt muligheden
Det har i en række år ikke været muligt 
for Brabrand Boligforening at bygge 
nye boliger, fordi der ikke har været 
tilgængelige kvoter, og fordi bygge-
priserne gjorde det svært at lave gode 
boliger inden for rammebeløbet. 
Krisen har medført, at flere byggerier 
på havnen er blevet udskudt. Det be-
tyder, at der er blevet kvoter ledige. 
En developer, der var ramt af krisen, 
ville afhænde en grund i Solbjerg. 
Rådgiverne Luplau og Poulsen ud-
viklede et forslag, og et lille år efter er 
man igang.

energirigtige boliger
Den nye afdeling i Solbjerg bliver på 
43 lavenergiboliger på mellem 81 og 
114m2 . Som følge af den lave bygge-

aktivitet har tilbuddene ved licitatio-
nen været så gode, at det bliver mu-
ligt at bygge lavenergibyggeri i god 
standard inden for rammebeløbet.
Derfor var det en synlig stolt formand 
for boligforeningen, der tog det første 
spadestik samtidig med, at han lo-
vede, at der kunne være indflytning i 
sommerferien næste år.

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Jesper Pedersen klar 
til nye byggerier i foreningen

projektskitsemateriale - Brabrand Boligforening



Skræppebladet maj 2010 - 13

forældre i gellerUp får gode råd 
om børneopdragelse

samVirkets forældre debatforUm inViterer til nyt arrangement 
om Udfordringerne Ved at HaVe en teenager i HUset

Tirsdag den 22. maj inviteres Gelle-
rups fædre og mødre til et fyraftens-
møde i Foreningerne Hus med titlen 
”Hjælp jeg har en teenager i huset”.
Det er Samvirket i Gellerup og Toves-
højs ad hoc-gruppe Forældre debatfo-
rum, det har arrangeret mødet, som er 
en opfølgning på vinterens populære 
konference om at give sit barn en god 
opvækst.

Ligesom ved forældre-konferencen i 
februar er det Eva Malte, der har en 
fortid som skolepsykolog på Nord-
gårdskolen, som lægger ud med et 
oplæg. Og så kan de fremmødte for-
ældre efterfølgende stille spørgsmål 
og kommentere. Denne gang er fo-
kus sat på de nogle gange besværlige 
teenager, som tit kan være med til at 
skabe konflikter i hjemmet.

Vifte af tilbud til forældre
Gruppen bag Forældre Debatforum 
består af lokale forældre, ildsjæle og 
socialarbejdere. Og her er ønsket at 
være med til at skabe en god debat 
om børneopdragelse mellem foræl-
dre, som også kan være med til at give 
far og mor nogle brugbare redskaber 
i hverdagen.
Udover debatmøder og oplæg, plan-
lægger gruppen bag Forældre Debat-
forum også at lave udflugter og andre 
aktiviteter målrettet forældre i Gel-
lerupområdet. Det kan blandt and-
et være besøg på et museum, fælles 
teaterture eller måske en skovtur ud 
i naturen.

Tilmelding til fyraftensmødet 
”Hjælp jeg har 

en teenager i huset” 

senest fredag kl. 21. maj kl. 12. 
til Samvirke-sekretær 
Helle Hansen – 
mail helhan@aarhus.dk 
eller mobil 2920 8978
Der er mulighed for børnepasning under 
mødet - husk ved tilmelding at oplyse an-
tal børn samt deres alder.

tekst og foto af Helle Hansen

Anett Sällsäter Christiansen og  Ilham Khalif Mohamed fra Familienetværk og afde-
lingsbestyrelsen på Toveshøj bød velkommen til vinterens forældrekonference i For-

eningernes Hus, hvor mere end 60 forældre deltog.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk



14 - Skræppebladet maj 2010

mUseet indbyder til foredrag om gellerUps Historie 
gellerUp mUseUm er kommet godt fra start og Har fået sin egen Venneforening

I skrivende stund er det 14 dage si-
den, Gellerup Museum slog dørene 
op. Og sikke vi slog dørene op. På åb-
ningsdagen alene landede besøgstal-
let på mellem 60 og 70 gæster, og med 
særlige åbningstider i påskedagene 
lykkedes det museet at opretholde 
de imponerende besøgstal. En god 
begyndelse. Forud for denne gode 
begyndelse var gået en travl marts 
måned, hvor praktiske opgaver i tu-
sindtal skulle løses, så vi var klar til 
åbningsdagen, 31. marts 2010. 
Nu venter næste fase. Museet skal ud-
vikles, og det skal etablere sig som en 
fast del af Gellerup.

de tre vigtigste opgaver
Der er mange vigtige opgaver at løfte 
for Gellerup Museum. Vi har priori-
teret, og på top tre over opgaver, der 
skal tages hånd om, er: skoletjeneste, 
finansiering og indsamling af gen-
stande.
Vi skal som noget af det første nu til at 
gøre os interessante for skoler både i 
området og i resten af Århus. Gellerup 
Museum er et oplagt udgangspunkt 
for et besøg i området, og skoleklas-
ser, der arbejder med temaer som 
arkitektur, matematik, samfundsfag, 
religion, historie eller dansk, vil alle 
kunne få noget frugtbart ud af et be-
søg.
En anden vigtig opgave er at arbejde 
på en finansiering, så Gellerup Mu-
seum kan gå fra at være et halvårligt 
projekt til at blive en permanent del 
af Gellerup. Der er mange gode argu-
menter for, at Gellerup Museum skal 
bestå. 
Parkerne i Gellerup og Toveshøj kan 
via deres rødder i 1960’ernes vel-
færdsdanmark og de mange forskel-
lige beboere fortælle væsentlige ele-
menter af det moderne Danmarks 
historie. Gellerup Museum er derfor 
ikke kun interessant for folk med in-
teresse i området – Gellerup Museum 
kan give stemme til en tid og nogle 
mennesker, der er en betydelig del af 
danmarkshistorien.

En tredje og meget vigtig opgave 
for museet er desuden at udbygge 
de nuværende udstillinger. Det sker 
primært ved at indsamle genstande i 
området, og kan du bidrage med gen-
stande, der kan fortælle om dit hver-
dagsliv i området, da må du endelig 
henvende dig til museet.

arrangementer på gellerup mu-
seum
For at skabe liv på og om museet er 
der ved at blive etableret en vennefor-
ening, der skal tilbyde en række ar-
rangementer om året. Mod et beske-
dent kontingent vil man kunne op-
leve foredrag på museet, vandringer 
i området, særlige rundvisninger på 
museet, opleve museet ’back-stage’ 
og en masse andre ting. 
For at lokke interesserede til har vi al-
lerede i maj to arrangementer på pro-
grammet. Allerede onsdag den 5. maj, 
hvor arkitekt Rasmus Therkildsen vil 
fortælle om Gellerups tilblivelse og 
om manden bag den store Gjellerup-

plan, arkitekten Knud Blach Petersen, 
der døde i 2008.
Og onsdag den 19. maj er det boligfor-
eningens direktør Torben Overgaard, 
der fortæller om udviklingen i Gel-
lerup, som han har set den i løbet af 
de 40 år, han har været med, og det 
er helt fra starten. Aftenen vil fyldes 
med sjove historier og pudsige anek-
doter. 
Begge arrangementer varer ca. 1,5 ti-
mer og det koster hver 25 kroner at 
deltage i. Gellerup Museum serverer 
kaffe og kage, og man kan desuden 
høre om Gellerup Museums Venne-
forening, som kan kontaktes på gel-
lerupmuseum@gmail.com

På gensyn på Gellerup Museum.

af Doron Haahr, museumsinspektør på Gellerup Museum

Gellerup Museum. 
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.

Åbningstider: Tirsdage kl. 16-18 og søndage kl. 14-16.

Specialarrangementer på Gellerup Museum i maj
Onsdag den 5. maj kl. 19.00
Knud Blach Petersen og Gellerups tilblivelse
Et spændende foredrag om arkitekten og manden bag Gjellerupplanen ved arki-
tekt Rasmus Therkildsen

Onsdag den 19. maj kl. 19.00
Direktør og Gellerup.
En aften hvor direktør i Brabrand Boligforening fortæller om, hvordan han har 
set og oplevet området gennem de sidste 40 år. Et oplæg krydret med sjove hi-
storier og pudsige anekdoter. 

Entrè ved arrangementer 25 kroner inklusiv kaffe og kage.

For yderligere information og kontakt til museet: Doron Haahr, tlf. 6122 1768, 
e-mail doha@bbbo.dk 
www.gellerupmuseum.dk
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foreningernes HUs i gellerUp
plads til aktiViteter og foreninger for alle i nordgårdskolen

I en del af den tidligere Nordgård-
skolen skal der i fremtiden være et 
foreningshus. Foreningernes Hus har 
1081 kvadratmeter til sin rådighed, og 
huset skal være åbent fra morgen til 
aften alle ugens 7 dage. Foreninger-
nes Hus er en del af den forandrings-
proces, der i øjeblikket er sat i gang i 
Gellerup.

Hvad skal der ske i foreninger-
nes hus
Der skal først og fremmest foregå tre 
ting i Foreningernes Hus. For det før-
ste har vi med lokalerne i den tidlige-
re Nordgårdsskole fået mulighed for 
at tilbyde foreningerne nogle meget 
bedre rammer for deres foreningsak-
tiviteter. Der er cirka 50 – 70 forenin-
ger i området, og indtil nu har mange 
foreninger holdt til i små kælderrum 
og andre lokaler, der ikke er egnet til 
formålet. 
For det andet vil der være undervis-
ningstilbud i Foreningernes Hus. Ek-
sempelvis har foreninger mulighed 
for at arrangere undervisning i For-
eningernes Hus. 
For det tredje kan huset bruges til for-
skellige former for kulturelle arrange-
menter. Vi har en stor sal med plads 
til 150 mennesker, hvor det vil være 
muligt at arrangere koncerter, cirkus, 
teater, foredrag, konferencer m.m.
Vision
Foreningernes Hus er et multikul-
turelt hus. Foreningernes Hus er et 
hus for alle. Det betyder, at Forenin-
gernes Hus er et sted, hvor alle skal 
føle sig velkomne uafhængigt af køn, 
kultur, etnicitet, religion m.m. Vi stil-
ler det krav til brugerne af huset, at 
man viser respekt for de øvrige bru-
gere af huset, og vi håber på, at der 
vil opstå relationer og venskaber på 
tværs af de grupper, der kommer til 
at benytte huset. Vi håber, at vi med 
Foreningernes Hus kan være med til 
at give Gellerup et kulturelt løft, og at 
vi vil gøre en forskel for beboerne i de 
kommende år.

empowerment
Vi arbejder ud fra en metode, der kal-
des empowerment. Det betyder sagt 
lidt forenklet, at huset skal drives 
og fungere på brugernes betingelser. 
Derfor er navnet Foreningernes Hus, 
noget man skal man tage helt bog-
staveligt. Det hedder Foreningernes 
Hus, fordi det er foreningernes eget 
hus. Derfor arbejder vi i øjeblikket 
med at kontakte foreningerne for at 
finde ud af, hvad foreningerne ønsker 
sig af huset.
Vi finder ud af, hvad foreningerne 
ønsker sig ved at tage personlig kon-
takt til foreningerne og ved at afholde 
konferencer, hvor foreningerne har 
mulighed for at præsenterer deres øn-
sker og tanker. Der er blevet afholdt 
en konference den 30. januar 2010, og 
der skal afholdes endnu én i løbet af 
juni.

Hvad sker der lige nu?
Vi er som sagt i gang med en proces, 
hvor vi er ved at undersøge, hvad for-
eningerne ønsker sig. Mens vi gør det, 
kan vi naturligvis ikke have huset til 
at stå tomt og ubrugt, indtil vi åbner 
officielt til efteråret. 
Derfor er vi så at sige tyvstartet, og al-
lerede nu er der flere foreninger, der 
bruger huset. Vi har også allerede nu 
afholdt flere store arrangementer. Her 
kan eksempelvis nævnes at Somali 
Community har afholdt en konfe-

rence sammen med Udenrigsministe-
riet med 150 deltagere den 27. marts. 
Aktiv Kvindeforening afholdt et stort 
loppemarked i Påsken. Endelig kan 
nævnes et arrangement den 25. April. 
Det er et arrangement, som Forenin-
gen Nydansker står for med delta-
gelse af borgmester Nicolai Wammen, 
hvor der er fokus er på temaet ven-
skabsfamilier.

Hvornår åbner huset
Foreningernes Hus åbner officielt til 
efteråret. Inden den tid skal vi blandt 
andet gerne have løst disse opgaver: 
Vi skal have malet huset og sat det i 
stand. Vi skal have indrettet en cafe 
og værksteder, der kan bruges til hob-
byaktiviteter. Vi skal have lavet or-
densregler og regler for, hvordan vi 
kan fordele rummene til foreningerne 
på en retfærdig og gennemskuelig 
måde.

økonomi
Projektet er et samarbejde mellem Gel-
lerup Samvirket, Århus Kommune og 
Brabrand Boligforening. De har søgt 
pengene til projektet i Landsbygge-
fonden. Der er bevilget penge til drift 
af Foreningernes Hus i fem år.
Du kan træffe os ved at ringe på 
21621746 eller ved at sende en email 
til adressen peth@bbbo.dk

af Per Thomsen, leder af Foreningernes Hus
Arkivfoto af Helle Hansen
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skræppens blog Uden HelHedsplan
mange emner finder Vej til skræppebladets blog

Måske er du ved at være træt af at høre om helhedspla-
nen? Her får du et overblik over nogle af de mange andre 
emner som også har fundet vej til bloggen på Skræppebla-
dets hjemmeside den seneste tid:

Ulovligheder i århusbolig
En familie som er midt ud af f.eks. Brabrand Boligforening 
må ikke afvises i fx AAB med dette som eneste begrun-
delse:
• Laura Hay gennemhegler Århusbolig
• Århusbolig fortsætter ulovligheder trods irettesættelser
• Laura Hay: Mon ikke Århusbolig er en boligforening? 
• Socialminister: Århusbolig skal stoppes
• René Skau vil have bolig-bølleregister
• Stiften-leder: Nej tak til lovbrud hos Århusbolig 
• Århusbolig afviser tilfældigt og frigiver persondata

skole, børn og unge
Ellekærskolen på Jernaldervej er der, hvor eleverne lærer 
mest. Samtidig bliver der stadig tvangsflyttet elever, som 
køres rundt i bus og taxa. Måske bliver det næsten gratis 
at gå i ungdomsklub:
• På Ellekærskolen lærer eleverne mest
• Nye skolebegyndere tvangsflyttes
• Tosprogede skolebørn køres rundt for 13 mio. kr.
• Forslag om klubkontingent i Gellerup: 100,- om året

arrangementer
Lokalhistorie, teater, smagsprøver, udstillinger, motion, 
debat og dans er blandt de mange tilbud i lokalområdet. 
Flere af dem kan du stadig nå at være med til:
• 10.000 år med mennesker i Brabrand
• Over 100 smagsprøver i supermarkedet 
• Børn er flødeskums-gangstere i Gellerup
• Ny fotobog om Gellerup

• Venskabsfamilier møder borgmester til arabisk dans
• Pigedag med Bollywooddans og X-Factor
• Fra brand til brand - et spørgsmål om image
• Motions-tirsdage i Hasle Bakker med Vigør
• Kunsthåndværk og maleri på Det Gamle Gasværk 

boligforeningen
Hvordan går det i Brabrand Boligforening? Læs nyt om 
bl.a. administration, nybyggeri, udlejning og ny lovgiv-
ning mv.:
• Lejere skal betale 1,2 milliarder for indfriede lån
• Formand i Voldbækhave Søren Erichsen er død
• Boligforeningen bygger lavenergi-boliger i Solbjerg
• Tomme lejligheder i Gellerup koster millioner
• Flere kan stemme og vælges på afdelingsmøder
• Regnskabsrod hos de store afdelinger i Brabrand Bolig-

forening
• Flere ledige lejligheder i Østjylland

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

Tag på motionstur i Hasle Bakker med Vigør 
og få tjek på bl.a. kondital.

bliV ikke sat bagerst i køen til din næste bolig
Vil dU fortsat HaVe mUligHed for at brUge dit bolignUmmer til boligsøgning?

Den 31. maj er sidste frist for at kon-
vertere dit bolignummer til den for-
del, som det hidtil har givet i forhold 
til at søge ny bolig. 
Det koster 100 kr. om året. Hvis du 
ikke tilmelder dig den nye ordning 

vedtaget af Folketinget, vil du i frem-
tiden blive sat bagerst i boligkøen. 

Bevar din anciennitet – kontakt År-
husbolig. Du har i februar fået et per-
sonligt brev med vejleding.

Læs mere Skræppebladets hjemmeside

/urh
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af Inger Bloch

en lille piges opleVelser i købenHaVn 

4. maj 1945

danmark besat
Den 9. april i år var det 70-årsdagen 
for Tysklands besættelse af Danmark. 
I den anledning blev der i TV og avi-
ser sagt og skrevet en del derom, og 
det blev også nævnt, at mange børn 
og unge i dag ikke ved særlig meget 
om begivenhederne dengang. 
Jeg selv var så lille i 1940, at jeg ikke 
har erindring om den dag, de tyske 
maskiner fløj ind over landet; men jeg 
kan huske stemninger og oplevelser 
fra de sidste år af besættelsestiden. Vi 
var flyttet fra Nørrebro ud på Amager 
–  og boede på en stille grusvej med 
kastanietræer i begge sider. En dag, 
hvor min 2 år ældre broder og jeg  løb 
og legede, hørte vi pludselig en uhyg-
gelig rumlende lyd; ned gennem allé-
en kom nogle kampvogne kørende – 
og der sad soldater, som pegede med 
geværerne. Vi kunne ikke nå hen til 
vores låge, så vi gemte os bag hver sit 
træ, hvor vi stod og rystede af skræk, 
indtil kampvognene var passeret.
Vi børn hørte de voksne fortælle man-
ge uhyggelige ting, og jeg kan huske, 
at jeg var meget bange, hvis der lød 
tunge trin på trappen; så var jeg over-
bevist om, at nu kom de tyske solda-
ter og hentede alle børnene!
Alle – både børn og voksne – var på-
virkede af de modbydelige hyletoner 
op og ned fra sirenerne, når der blev 
varslet luftalarm. Den lyd glemmer 
man aldrig.
Vinduerne skulle mørklægges om 
aftenen, så man skulle trække sorte 
rullegardiner ned, når det blev mørkt 
– ikke en eneste lysstribe måtte slippe 
ud.
Min far var husvagt; han var på sama-
riterkursus, og han havde en gasma-
ske, som vi børn absolut ikke måtte 
røre! Hver aften gik han en bestemt  
runde og kontrollerede, at der var or-
dentligt mørkelagt, og han viste folk 
i beskyttelsesrum, hvis der blev luft-
alarm.

Under besættelsestiden blev der født 
mange børn i Danmark; min storebror 
og jeg fik tre mindre søskende i de år!

danmark frit
Vores radio var indstillet, så vi kunne 
høre nyheder fra BBC’s danske redak-
tion i London; den 4. maj  1945 om 
aftenen kom så den fantastiske nyhed 
om, at de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark havde 
overgivet sig. Krigen var forbi!
Vi blev alle meget glade, og de voksne 
var helt fjollede! De løb ned på gader 
og veje og omfavnede hinanden – 
også  nogle, de ikke kendte – og de 
sang og dansede. Min mor fandt nogle 
lys frem, som hun tændte og stillede i 
vinduerne – og det var der jo masser, 
der gjorde, og det så fint ud!
Selvom jeg ikke var fyldt 7 år ved be-
frielsen, husker jeg stadig den glade 
og lettede stemning, der var. I mit 
voksenliv sætter jeg hvert år tændte 
lys i vindueskarmen den 4. maj og 
mindes hin glade majaften.
Lige over for vores hjem var der en 
kirke; d. 5. maj 1945 blev der ringet 
med kirkeklokkerne i en hel time, og 
vi syntes bare, at det var en herlig lyd.

efter krigen
Det, jeg husker bedst fra tiden efter 
krigen, var, at der kom flere og flere 
gode varer i butikkerne. Jeg havde jo 
ellers altid hørt, at hvis man skulle 
have fat i noget, der var i god kvalitet, 
skulle det være ”fra før krigen” – det 
var simpelthen den bedste anbefaling. 
Det var også rart, da min far kunne 
få rigtig tobak til sin pibe; han havde 
eksperimenteret med blade fra hæk-
ken og andre mærkelige ting – og det 
lugtede altså gyseligt, når han forsøg-
te at ryge sin hjemmelavede tobak.
 
en skuffelse
Da der kom et skib med bananer til 
byen, fik min mor fat i en; den kostede 
2 kr. – og det var mange penge den-
gang. Bananen blev højtideligt delt i 6 
lige store stykker (min babysøster fik 
ikke noget, hun var for lille) – men vi 
andre var meget spændte og glædede 
os til at smage!
Sikke en skuffelse! Jeg syntes overho-
vedet ikke, at banan smagte af noget 
som helst – jeg kunne meget bedre 
lide de knaldgule, søde skumbananer, 
som vi kunne købe i slikbutikken!
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Debatredaktion

gensidig respekt er grundlaget for, 
at integrationen lykkes
Skræppebladet har modtaget et læserbrev fra en ung re-
sourcestærk kvinde, der har valgt at flytte til Gellerup, og 
som er glad for at bo der. Den slags tilflyttere vil vi gerne 
have flere af.
Derfor er det meget forstemmende at læse om de oplevel-
ser, hun og hendes veninde har haft. De er blevet chikane-
ret og krænket på måder, der ikke er acceptable.
Skræppebladet er bekendt med,  at disse to nye indflyttere 
ikke er de eneste, der har haft denne type af oplevelser. 
Derfor vil vi gerne være med til at skabe en debat mellem 
beboerne i området om, hvad vi kan gøre for, at etniske 
danskere føler sig velkomne i området.
Skræppebladet har sendt læserbrevet til repræsentanter 
for arabere og somalier samt foreningsbestyrelsen. I skri-
vende stund har vi desværre ikke modtaget indlæg fra 
nogle af, dem vi har henvendt os til.
Læserbrevsskribenten – som er kendt af redaktionen – har 
grund til at være vred og forurettet, men hun spørger også 
konstruktivt til, hvad vi kan gøre for at forbedre situatio-
nen. 
Vi sender spørgsmålet videre, fordi det kun er at italesætte 
et problem, at man kan finde energi og vilje til at løse det.

Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med 
Børn og Unge Rådmanden Jacob Bundsgaard. Jacob 
Bundsgaard fortæller engageret om, hvordan han vil være 
med til at skabe et mere socialt balanceret boligområde, 
samt om hvad kommunen gør for at sikre, at unge to-spro-
gede mestrer det danske sprog. Det er en forudsætning for, 
at de kan få en god uddannelse og dermed et bedre liv.
Keld Albrechtsen har her på debatsiderne kommenteret 
Jacob Bundsgaards meninger.

I de næste måned vil Skræppebladet bringe et interview 
med Rådmand Hans Halvorsen.

Debatten i de kommende måneder
Nu er debatten om dispositionsplanen skudt i gang. Der 
kommer mange debatmøder, hvor alle opfordres til at del-
tage. Samtaler og debat er fint, men det, der overlever, er 
skriftlige indlæg, som andre refererer til. Fat derfor pen-
nen og skriv dine meninger ned, få andre til at støtte eller 
kommentere dine meninger. Det kan du også bruge debat-
siderne til.

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 m.v. m.v.

Visioner for gellerUp og 
toVesHøj
 
Det er dejligt at læse interview med 
rådmand Jacob Bundsgård, der viser, 
at han har visioner for Gellerup og 
Toveshøj og ønsker en god helheds-
plan. Han er inde på, hvordan vi kan 
tiltrække nye beboere til området. Det 
kan bl.a. ske ved at bygge nye boligty-
per og ved at ombygge f.eks. de eksi-
sterende små lejligheder. Faktisk står 
vi i dag med det problem, at det er 

blevet sværere at udleje boliger i Gel-
lerup og på Toveshøj. Undersøgelser 
på landsplan viser, at der er mindre 
efterspørgsel efter store familielejlig-
heder. Og byrådet har indført en kom-
bineret udlejning, som øger antallet af 
tomme boliger væsentligt. I Gellerup 
stod der i marts 41 lejligheder tomme, 
og på Toveshøj var der 16. Det koster 
mange penge i lejetab. Det kan ende 
med et tab i år i de to afdelinger på 
tæt ved 5 millioner kroner tilsammen. 
Helhedsplanen er nødvendig for at 

sikre de to afdelingers fremtidige ud-
lejning og økonomi samt for at sikre, 
at udgifterne ikke væltes over på bo-
ligforeningens øvrige afdelinger.
Derfor er det helt centralt, når råd-
manden lægger så stor vægt på, at vi 
skal skabe almene boliger i området, 
som kan udlejes i de kommende år. I 
den forbindelse skal vi ikke alene søge 
at tiltrække nye beboere, men vi skal 
samtidig gøre alt, hvad vi kan, for at 
holde fast på de beboere, vi allerede 
har. Derfor er det også centralt i pla-
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nen, at hvis der rives nogle lejligheder 
ned, så findes der en tryghedsgaranti, 
som sikrer, at man kan blive boende i 
en tilsvarende lejlighed i Gellerup, og 
at man får hjælp med flytningen. Der-
udover vil vi gerne gøre en indsats 
for at forbedre vedligeholdelsen i alle 
lejlighederne. Når helhedsplanen har 
været i høring, skal der i juni forhand-
les mellem kommunen og boligfor-
eningen om den endelige udgave af 
helhedsplanen Her vil vi gerne have 
en ny vedligeholdelsesplan vedtaget, 
hvilket selvfølgelig vil koste nogle 
penge. Det er nødvendigt, hvis vi skal 
holde fast i de nuværende beboere og 
også skaffe nogle nye! Udgifterne til 
tab på tomme lejligheder i de to afde-

linger og midler til at hæve standar-
den i lejlighederne skal ikke lægges 
på huslejen, for så bliver der endnu 
flere tomme lejligheder. Dog kan der 
selvfølgelig godt indføres ordninger, 
hvor beboerne kan vælge forskellige 
forbedringer i deres lejligheder mod 
at betale en huslejestigning.
I boligforeningen vil vi ikke rive boli-
ger ned bare for at rive ned og ejheller 
for at ændre beboersammensætnin-
gen. Vi vil kun acceptere de nedriv-
ninger, der kan være nødvendige for 
at skabe en sammenhængende god 
bygade med mange nye arbejdsplad-
ser, butikker, erhverv, kultur og ud-
dannelse. Med de meldinger, som en 
række rådmænd – og nu senest Jacob 

Bundsgård – har givet her i Skræppe-
bladet i de seneste numre, ser jeg gode 
muligheder for, at vi kan forhandle os 
frem til en rigtig god aftale i juni, når 
vi også har hørt og læst de mange hø-
ringssvar fra beboerne, foreningerne 
og borgerne i Århus.

af Keld Albrechtsen, næstformand i Bra-
brand Boligforening

Om disrespekt af køn og nationalitet
Til oktober har jeg boet her i Gel-
lerup i 2 år og jeg er meget glad for 
min lejlighed og overraskende positiv 
over, at her altså også er et alminde-
ligt fredsommeligt liv udover de epi-
soder der sommetider dukker op på 
tv og giver Gellerup sit dårlige image 
og rygte. Et rygte jeg hører for hver 
eneste gang jeg nævner min bopæl: 
Om hvordan jeg dog tør bo som alene 
ung pige herude?! I starten var jeg da 
også lidt utryg, men efterhånden som 
man finder ud af, at der ikke er noget 
at være bange for(der er faktisk større 
sandsynlighed for overfald i midtby-
en end herude), så har jeg i dag intet 
problem med at færdes herude på alle 
tider af døgnet. Så Gellerup er blevet 
positivt portrætteret  og det ført til at 
bl.a. min bedste veninde også er flyt-
tet herud. Men! På trods af, at jeg end-
nu ikke har været udsat for kælder-
brande, indbrud eller røverier så har 
jeg oplevet en anden side af at være 
dansker og i særdeleshed pige i et om-
råde, hvor over 80% er udlændinge.

”kæft hvor er du lækker, må 
jeg tag’ dig på røven?”
Jeg har oplevet omvendt racisme og 
disrespekt for mit køn og min natio-
nalitet og det samme har min venin-
de.  Da jeg lige flyttede herud kom jeg 
en dag hjem til et dørhåndtag som var 
klistret ind i tyggegummi! Tre gange 
har jeg mødt en ældre mand, som gik 
lige imod mig mens han kiggede sjo-
felt på mig, sagde noget på angiveligt 
arabisk og lavede ”oralsex” bevægel-
ser med sin tunge. De første to gange 
blev jeg så paf at jeg først reagerede 
da han var gået forbi. Tredje gang fik 
han en skideballe i city vest :-D Men 
det værste er de små drenge på under 
15 år! Oftest er drengene bare søde 
og siger ”hej smukke, hva’ så” og det 
griner jeg bare af og snakker lidt med 
dem. Men jeg har oplevet 2 gange at 
en dreng(ikke den samme) har fulgt 
efter mig. Den ene cyklede forbi og 
slog sin hånd ind på brystet af mig, 
hvorefter han blev ved med at følge 
efter mig, prøve det samme og kaldte 
mig smukke, spurgte hvor gammel 
jeg var osv.(jeg er 22). Den anden er-
klærede også sin mening om mit ydre 

og spurgte mig om han måtte tage 
mig på røven. Sagde selvfølgelig nej 
og spurgte hvad han selv ville mene, 
hvis en fremmed fyr kom og tog hans 
mor eller søster på røven. ”Det var 
han sku ligeglad med”. Forsøgte at 
tale lidt med ham om hans skole osv. 
for at aflede hans idé, men inden han 
smuttede forsøgt han alligevel at kla-
ske mig bagi. 
I min eneste oplevelse står der en 
masse drenge ved Globus 1, som jeg 
cykler forbi og en dreng spørger høf-
ligt hvad klokken er. Jeg svarer mens 
jeg cykler videre og han følger efter 
mig, fordi han ikke hører svaret hvor-
efter han raver mig på røven, selv om 
jeg bad ham stoppe med at røre mig, 
og siger ”vi ses senere søde” og løber 
grinene tilbage til hans venner. Jeg 
blev engang udsat for gaderøveri i 
Mexico, hvor jeg blev berøvet og stuk-
ket i armen med en skruetrækker. Da 
jeg cyklede havde jeg min taske bagpå 
og jeg følte drengen kom alt for tæt på 
mig da han fulgte efter mig, hvilket 
fik denne traumatiske oplevelse frem 
i mig igen og jeg var ulykkelig påvir-
ket af det resten af dagen.

bare fordi man er dansk pige i gellerUp er man 
ikke et ta-selV-bord for små drenge!
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 ”dansker svin”
Min veninde er blevet chikaneret af en 
fyr på knallert der gentagende gange 
kørte ind i hende og kaldte hende 
”Dansker svin” og lign. Hun har så-
gar oplevet 2 drenge der bankede på 
hendes dør, spurgte om hun havde 
bestilt pizza for derefter at kaste piz-
zabakken, der var fyldt med sne, op i 
hovedet på hende.
Og så spørger jeg, ville disse ting 
være sket hvis vi havde været arabi-
ske, somaliske eller tyrkiske piger? 
Er det bare fordi vi er danske piger, 
så tror disse unge mennesker at det er 
OK at rave på os, chikanere os osv. ? 
Jeg bliver så pisse sur når disse ting 
sker og jeg føler mig krænket og gjort 
til et sexobjekt og børn skal fanme 
ikke rave på mig! Og når det er sådan 
en 12-årig knægt, så aner jeg virkelig 
ikke hvad jeg skal stille op, jeg er lige 
chokeret hver gang. 

opfordring til respekt af køn-
nene
Jeg har skrevet dette læserbrev som 
en opfordring til jer forældre om at 
snakke med jeres børn om gensidig 
respekt for kønnene og nationalitet. Vi 
skal alle være her og det som måske 
er en barnlig, hormonforstyrret joke 
hos de unge drenge er en stor kræn-
kelse og chikanering for os andre. Og 
det har også konsekvenser for vores 
måde at omgå Gellerup. Hverken min 
veninde eller jeg kunne drømme om 
at åbne døren hvis vi ikke har en af-
tale med nogen. Jeg bliver utryg hver 
gang jeg ser unge drenge, fordi jeg 
ikke ved om jeg nu skal have tilråb 
eller raves på, plus min traumatiske 
oplevelse gør, at jeg bliver bange for 
fremmede mænd som pludselig kom-
mer imod mig. Samtidig kunne jeg 
godt tænke mig at vide om vi bare har 
været uheldige eller om der er andre 
som har haft lignende oplevelser, for 
så er det jo et problem. Man snakker 
om, at man gerne vil have fl ere etni-
ske danskere i Gellerup for bl.a. at 
fremme integrationen og gøre stedet 
mere attraktivt. Men hvis man som 
pige bliver udsat for disse ubehage-
ligheder, så foretrækker man angive-
ligt at bo et andet sted. Jeg personligt 
vælger at fokusere på alle de positive 
ting jeg oplever herude, men ikke alle 

har den psyke, men vælger i stedet at 
fokusere på de negative og fl ytte her-
fra igen. 
Jeg håber at kunne sættes fokus på 
denne form for jokes, som er en ube-
hagelig krænkelse som jeg håber an-
dre tilfl yttere ikke skal udsættes for. 
Jeg vil så meget som alle andre gøre 
Gellerup til det fedeste sted at bo i, i 
Århus, for trods disse oplevelser er 
jeg fortsat glad for at bo her. 

Navn og adresse på afssender 
er redaktionen bekendt.

fældning af træer!
På vej hjemme opdagede jeg noget 
forfærdeligt! Næste alle træer ved den 
venstre kant af det lille grønne områ-
de bag ved Tousgården var fældet!
Vi har jo ventet hele vinter på, at for-
året skulle komme og for de dejlige 
træer at blive grønne, til glæde for be-
boerne og ikke mindst – fuglene.
Nu er det øde og grimt, der er ingen 
fuglesang at høre.
Er Brabrand Boligforening klar over, 
hvor unødvendig og skuffende denne 
handling er? Det er noget miljøsvi-
neri, der  hverken nytter Brabrand 
Bolligforening, beboerne, eller no-
gensomhelst. Skal i have brænde, så 
køb noget i Bauhaus, lad være med at 
fælde vores træer! De er så få i dette 
betonmiljø, vi bor i!
 
Desuden, har beboerne givet deres ac-
cept til denne handling? Har I spurgt 
nogen af dem, der bor her, om det er 
en god idé med dette miljøsvineri?
Jeg er absolut rasende og skuffet og 
mener ikke, at jeg er den eneste.                  
Jeg håber at Brabrand Boligforening 
vil bringes til fornuft og lade være 
med at fælde fl ere træer. Hvis dette 
ikke sker, er jeg klar til at tage yder-
ligere skridt med henblik på at op-
lyse offentligheden om verdens mest 
unyttige handlinger nogensinde!

Kristiana Stoyanova
Edwin Rahrs vej 14

Det har desværre ikke været muligt at få 
svar på ovenstående i dette nummer

/red

tanker i gellerUp
Brabrand Boligforening og Århus 
Byråd opfordrer til et ja til Helheds-
planen. Det gør jeg også, og her er jeg 
sammen med adskillige beboere i lo-
kalområdet.
 
Imidlertid er der en meget forståelig 
frustration blandt mange - især blandt 
de af vore bysbørn, som har en mus-
limsk baggrund. Man frygter at blive 
klemt.
 
Hvad er det for et samfund, vi ønsker 
og som vi søger? Vi ønsker et mang-
foldighedssamfund, hvor vore mus-
limske venner frit kan blive integreret 
i dette samfund - kontrasten til et pa-
rallelsamfund, hvor “etniske” danske-
re ( set med mine øjne er det et vrøvle-
ord - man er i min optik dansker når 
man har dansk pas) må føle sig truet 
af stenkast. Mange af vore muslimske 
venner - blandt andet i min opgang i 
Gellerup - bakker op om mangfoldig-
hedssamfundet.
 
 Ikke et “Pax Aarhusiana” - påtvunget 
vore muslimske venner af dansk snæ-
vertsyn. Vi må overveje vore indstil-
linger til hinanden. Hvis der skal være 
plads til, at den muslimske kvinde 
skal gå med tørklæde - for det SKAL 
hun respekteres for - så må der også 
være plads til, at danskeren kan følge 
dansk tradition og smide trøjen på 
en solskinsdag uden at blive beskudt 
med cola eller sten eller hvad ved jeg.
 
Respekten skal gå begge veje - og 
ingen skal med rimelighed kunne 
beskyldes for racisme - hvilket er en 
uundgåelighed, hvis ikke respekten 
er til stede.
 
Vi er alle mennesker, vi har alle reli-
gionsfrihed, vi bekymrer os alle om 
vore rettigheder, og vi må alle respek-
tere demokratiske spilleregler.
 
PS: Og se så at få en masterplan for 
den moské!
 

Sean Ryan Bjerremand
Jettesvej 23, 1mf

8220 Brabrand
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af Ole Vad Odgaard,

HelHedsplanen kan kUn finansieres Ved salg af jord i gellerUpparken og eVentUel 
HUslejestigning i gellerUp og toVesHøj

HUsleje og HelHedsplan

Alle har nok en fornemmelse af, at 
helhedsplan for Gellerup og Toveshøj 
koster mange penge, men ingen ved 
dog hvor mange. Det eneste, som vi af 
erfaring ved, er, at planer nemt bliver 
dyrere end det oprindelige budget.
Udgiftsplan, også kaldet budget, for 
helhedsplan er dog endnu ikke of-
fentliggjort.
Underskrift af dispositionsplan af fire 
bbo repræsentanter i kommunens po-
litiske styregruppe den 23. juni 2009, 
betyder ikke, at helhedsplanen/lokal-
planen er vedtaget. Helhedsplanen 
kan først vedtages i byrådet efter en 
lovmæssig gennemført høring og skal 
derefter fremlægges for beboerne i  de 
to afdelinger Gellerup og Toveshøj.
Hvis beboerne i en af afdelingerne 
stemmer imod planen, så forventes 
det, at beboerdemokratiet helt stopper 
planen, og herefter må helhedsplanen 
også bliver afvist i øverste myndig-
hed, repræsentantskabet.

krone til krone-finansiering af 
helhedsplan
Århus kommune har fremlagt det 
synspunkt, at udgifterne til helheds-
plan deles ligeligt mellem kommunen 
og boligforeningen. Der er foreløbigt 
anslået en samlet udgift på kr. 125 
millioner. Indtægter er der endnu in-
gen af.
Repræsentantskabet i bbo har på eks-
traordinært repræsentantskabsmøde 
den 4 december 2007 bevilliget et ud-
læg på 2,5 millioner. Beløbet skulle 
dække bbo´s andel af i alt 5 millioner 
afsat til forberedelse af helhedspla-
nen. Udlægget på kr. 2,5 millioner 
forventes dækket ved forventet salg 
af jord i Gellerupparken. 
I  mødereferatet fra 04/12-2007 er der 
skrevet sådan: 
”Tilvejebringelse af eventuel medfi-
nansiering fra Brabrand Boligforening 
kan således kun ske ved kapitalisering 
af grundværdier i Gellerupparken”.

Med denne formulering fastslår re-
præsentantskabet, at penge til hel-
hedsplanen kun skaffes, ved at jord 
sælges i Gellerupparken. 

motorvejsarealet kan nok 
sælges, men-
Der har hidtil været meget tale om 
salg af det såkaldte Motorvejsareal 
ved Åby Ringvej, men en del af områ-
det  ligger ikke i Gellerupparken, men 
er ejet af boligforeningen, og så er der 
ifølge netop omtalte repræsentant-
skabsbeslutning et problem; penge 
fra et eventuelt salg af jord, ejet af bo-
ligforeningen,  kan så ikke bruges til 
at betale bboudgifter til helhedspla-
nen, det har repræsentantskabsmødet 
afgjort. 

generelt om almene boligfor-
eningers jordsalg
Almene boligforeninger må ikke tjene 
penge ved salg af jord. Sælges der alli-
gevel jord, skal overskuddet efter reg-
lerne indbetales til Landsbyggefon-
den – og hvis bbo skal kunne finansie-
re sin, af kommunen foreslåede, andel 
af helhedsplanen med jordsalg, altså 
jord beliggende i Gellerupparken, så 
må der også søges en dispensation fra 
disse regler hos regeringen.

Huslejen til helhedsplan
Endnu et citat fra repræsentantska-
bets decembermøde 2007:
”Gennemførelse af Helhedsplanen 
skal ske uden huslejemæssige konse-
kvenser for boligforeningens øvrige 
afdelinger og beboere.” 
Der er i referatet fra det ekstraordinæ-
re repræsentantskabsmøde udtalt, at 
Helhedsplanen skal være huslejeneu-
tral, altså at planen ikke skal finansie-
res som en ekstra husleje, dog gælder 
dette kun for – øvrige afdelinger og 
beboere, men ikke for Helhedsplan 
afdelingerne Gellerup og Toveshøj. 
I  2008-regnskaberne fra Gellerup og 
Toveshøj afdelinger er der henlagt 

penge til Helhedsplanen fra afdelin-
gernes overskud. 
Afdelingernes regnskaber 
kan ses på bbo´s hjemmeside: 
ww.brabrandboligforeninge.dk. 
Under konto 140 har begge afdelinger 
hensat årets overskud til anvendelse 
til helhedsplanen.
Gellerupparken har hensat kr. 1,7 mil-
lioner og Toveshøj kr. 0,5 millioner, 
de i alt 2,2 millioner er opkrævet over 
huslejen, altså betalt af beboerne i de 
2 afdelinger. 

Udlæg fra bbo gellerup 
og toveshøj
Helt i overensstemmelse med almin-
delige erfaringer om, at de afsatte 
penge ikke er nok til at gennemføre 
arbejdet; så er bbo`s og de to afdelin-
gers samlede udlæg til helhedsplanen 
ved udgangen af 2009 oppe på kr. 
4,7 millioner. Dette er da noget mere 
end repræsentantskabets oprindelige 
kr.2,5 millioner udlæg. 

Der er stadig et flertal i Århus byråd, 
der ønsker helhedsplanen, mens re-
præsentantskabet i Brabrand boligfor-
ening har tilkendegivet flere kritiske 
forbehold, beboerne i de to berørte af-
delinger vil stemme om Helhedspla-
nen på kommende afdelingsmøder.   
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4 - Gellerupparken

klUb skoVHøj afd. 23
ny bestyrelse og aktiViteter

af Bestyrelsen Klub Skovhøj.

Der er valgt ny bestyrelse, som består 
af.
Formand: Svend Erik Juve Poulsen 
Skovhøj 231 tv.
Kasserer: Litta Andersen Skovhøj 281
Sekretær: Lone Nielsen Skovhøj 277
Klubbens formål er at skabe sociale 
rammer for beboerne, som ønsker at 
mødes til hyggeligt samvær.

Vi arrangerer udflugter, banko, fester, 
m.m., og som noget nyt skal man være 
medlem, for at vi kan søge tilskud til 
vores aktiviteter.

Kontingentet er 10 kr. om året pr. per-
son.

Man skal derfor være medlem for at 
kunne deltage i aktiviteterne.
Støt op om Klub Skovhøj ved at melde 
dig ind ved kassereren eller ved først-
kommende aktivitet.

gellerUp fællesråd er dit lokale talerør 
fællesråd efterlyser aktiVe medlemmer Ved generalforsamlingen 18. maj

af Helle Hansen

Fællesrådet i Gellerup har brug for 
flere nye kræfter, som kan agere lokalt 
talerør for borgerne over for kommu-
nen, både når det drejer sig om trafik 
og veje og ikke mindst de nye busli-
nier, men også om kommunes kom-
mende arkitekturpolitik, Kulturby 
2017 og en masse andre spørgsmål, 
som også er relevante for mange bor-
gere i Gellerupområdet.
Fællesrådet er særligt aktivt i forbin-
delse med Teknik og Miljø, som både 
omfatter trafikplaner og kommune-
planer. Og et par gange i løbet af året 
bliver Fællesrådet inviteret til fælles-
møder på rådhuset, hvor der diskute-
res aktuelle og relevante problemstil-
linger ofte med deltagelse af de lokale 
byrådspolitiker.

Grundlovsdag, sansehave og gode 
naboer
I år er Gellerup Fællesråd med til at 
arrangere grundslovsdagsfest på Gel-
lerup Festplads, og fællesrådet bakker 

i det hele taget gerne op omkring kul-
turelle arrangementer i lokalområdet. 
Gellerup Fællesråd støtter også initia-
tivet med at skabe en Sansehave i Gel-
lerup, som holder en happening-dag 
søndag den 6. juni på arealet, hvor ha-
ven i fremtiden skal ligge ved svinget 
på Gudrunsvej. Endelig er Gellerup 
Fællesråd også involveret i et helt nyt 
projekt, som for øjeblikket ligger til af-
klaring i Integrationsministeriet. Det 
hedder ”De gode naboer” og handler 
om, at frivillige beboere skal tage godt 
imod områdets nye tilflyttere.

medlemskab af fællesrådet
Lokale aktører så som foreninger, in-
stitutioner samt enkeltpersoner med 
bopæl, tilhørsforhold eller andet en-
gagement området kan optages som 
medlem af Gellerup Fællesråd. Det 
samme gælder virksomheder i det lo-
kale erhvervsliv.
Institutioner og virksomheder skal 
betale 200 kroner om året. Frivillige 

foreninger 100 kroner, mens person-
ligt medlemskab koster 50 kroner om 
året.
Tilmelding hos kasserer: Conny Jep-
sen tlf. 2881 9415 – e-mail: connyjep-
sen@gmail.com Læs mere på www.
gellerupfaellesraad.dk

Generalforsamling 
i Gellerup Fællesråd
Der indkaldes til generalforsamling 
i Gellerup Fællesråd

Tirsdag den 18. maj 2010
Kl. 19.00
I Foreningernes Hus (Nordgårdskolen)
Dagsorden iflg. vedtægter.

Venlig hilsen bestyrelsen.

23 - Skovhøj
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1 - Hans Broges Parken

forårstegn i afdelingen
og lidt om en mobilmast

af Inger Bloch

forår
Foråret kom lidt sent i år, men nu er 
det her helt sikkert! Huer og vanter er 
for længst lagt på hylden, og børnene 
i børnehaven smider overtøjet.
Når varmemester og gårdmændene 
larmer med traktoren, er det ikke for 
at fjerne sne – de fejer bare!

mobilmast
Telia har søgt om at leje arealet om-
kring vores flagstang og placere en 
mobilmast (12 – 14 m høj), camou-
fleret som flagstang – i stedet for den 
nuværende.
Den ny ”flagstang” ville så blive hø-
jere og tykkere end den, vi har, som 
er 8 m høj, - og det ville medføre, at 
flaget skulle være større. 

Bestyrelsen bad lige før påske bebo-
erne om at tilkendegive deres mening 
om sagen ved at lægge sedler i besty-
relsens postkasse. Der kom 15 svar, 
og der var mange gode synspunkter; 
flertallet var imod tanken, og besty-
relsen gennemgik tilkendegivelserne 
grundigt og diskuterede lidt frem og 
tilbage.
Resultatet blev herefter, at en enig be-
styrelse siger NEJ til Telias forespørg-
sel.

referater
Læs referater fra bestyrelsesmøderne 
på en af de to opslagstavler, der er 
placeret henholdsvis ved indgangen 
til vaskehuset og på gavlen af blok B.

4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

gellerUp fejrer grUndloVsdagsfest for alle
Vil dU Være med til at arrangere festen, så kom med til møde

af Gia Zwettler, koordinator

Lørdag den 5. juni er Grundlovsdag, 
og den skal fejres med en stor fest for 
alle i Gellerupparken og Toveshøj. Vo-
res ønske er, at det bliver en dag, hvor 
vi styrker fællesskabet, mangfoldig-
heden - og synliggør for omverden, 
at Gellerupområdet er et dejligt sted 
at bo.

en festdag med mange 
aktiviteter
Programmet er endnu ikke endeligt 
fastlagt, men der er allerede masser af 
gode idéer. Blandt andet påtænker vi 
at starte dagen med et optog gennem 
området, en scene med lokale musi-
kere mm., masser af lege og konkur-

rencer, gøglerforestilling med Cirkus 
Tværs, indvielse af den nye grusfod-
boldbane og så selvfølge en grund-
lovstale eller måske flere.

samarbejde på tværs af landet
Vores lille planlægningsgruppe er 
også blevet kontaktet, at det nystif-
tede Nydansk Ungdomsråd, som 
gerne ville lave en mere alternativ og 
mindre støvet grundlovsdagsfest her 
i Gellerup, så de kommer også med 
nogle frivillige, masser af goder idéer 
og en pose penge. Det nye råd vil også 
gerne samtidigt arrangere grundlovs-
dagsfester i Mjølnerparken og Voll-
mose. 

Vil du være med
Vi er meget interesseret i at få flest 
mulige foreninger og beboere med så 
mød op og vær med til at lave alleti-
ders grundlovsfest i Gellerup.
Mandag d. 10 maj kl. 16.30 - 18.00 og 
Onsdag d. 2 Juni kl. 16. 30 - 18.00 i be-
boerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Har du ikke mulighed for at deltage, 
men interesseret i at være med, så kon-
takt vores koordinator Gia på 31 13 18 
80 eller giazwettler@hotmail.com
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2 -Søvangen

parabolantenner i søVangen
HVordan er reglerne for opsætning af en antenne

af Din Afdelingsbestyrelse

Parabolantenner må ikke opsættes 
uden for altanbrystningen, og
parabolens øverste kant må max. 
være monteret 25 cm over brystnin-
gens øverste kant

Som beboer i Søvangen skal du rette 
dig efter disse regler, som er beskrevet  
i Søvangens ordensreglement

BESTYRELSESMØDER AFHOLDES 
DEN 2. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00

I SELSKABSLOKALERNE, LOUISEVEJ 18

beboerHUset søVangen
maj, jUni og jUli 

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Der er ikke fællesspisning før til efter-
året, ej heller søndagscafé.
Vi lægger ud igen i september må-
ned.

Da der ikke er særlig tilslutning til 
”hyggeaftenerne” om onsdagene, er 
det også slut for denne sæson. Vi ta-

ger det op til efteråret, måske skal det 
være på et andet tidspunkt, f.eks. om 
eftermiddagen.

Det er også slut med gymnastik, det 
bliver med start igen sidst i august.
Nærmere herom i Skræppebladets 
juli-nummer.

Der er dog stadig gang i ”De glade 
vandrer”
Hver mandag kl. 17.00 fra Birgittevej 
1A.
Beboerhusudvalget ønsker jer alle en 
god sommer.

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

brabrand boligforening
Gudrunsvej 10 A,  8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbningstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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12 mand og en kVinde polerer flagstangen
regnskabsomkostningen, der forVandledes

tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

På den gamle formands fødselsdag 
forsamledes flagudvalget for under 
festlige former at vaske og polere flag-
stangen i Sonnesgården. Det er forun-
derligt, at denne frivillige aktivitet 
primært tiltrækker de mandlige bebo-
ere i afdelingen, men en enkelt kvinde 
var mødt op for at deltage i løjerne. 
Det er jo ikke hver dag, man får lov til 
at polerer en meter flagstang hver.

Vi har samlet en række stemningsbil-
leder for at illustrere, hvordan en om-
kostning i regnskabet - og dermed en 
huslejeudgift - kan forvandles til en 
festlig og fornøjelig aktivitet.

22 - Sonnesgården

Henning og Ib har forberedt frikadeller

Planlægning og forberedelse er vigtig 

Flagstangen tages ned

Formand Steen rådgives om, hvordan ar-
bejdet bør udføres

Når flagstangen er poleret, bæres den 
ind i fælleshuset

Fødselaren hjælper den nye formand med 
at holde balancen

Flaget hejses for fødselaren af Børge
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generalforsamling i allan fiskers nødHjælp 
gellerUps første østjyde fortsætter sit flotte nødHjælpsarbejde 

til glæde for fattige børn og familier i riga

Allan Fisker holder fortsat til i sin 
store kælder på Bentesvej, hvor han 
altid har travlt med at pakke tøj i ba-
nanpapkasser, som sendes til Riga, 
når der er pakket nok til at fylde en 
40-fodscontainer.

rent og helt tøj modtages med 
tak
Hver dag modtager nødhjælpsarbej-
deren tøj og genstande fra folk, som 
ønsker at støtte op om hans livsværk.
For Allan er det dog en nødvendig-
hed, at tøjet og vasket og gerne pænt 
lagt sammen. Selv om tøjet er til nød-
hjælp, så er der stadig et krav om, at 
det har en vis kvalitet, fastslår Allan, 
som helst tager i mod tøjet efter af-
tale, så han ikke risikerer at drukne i 

store leveringer. Derfor er det en stor 
hjælp, hvis du ringer og aftaler en tid, 
hvor du kan komme og aflevere dit 
brugte tøj.  Allan mobilnummer er: 
51255251.

medlemskab og støttebeløb
Vil du støtte op omkring Allan Fiskers 
flotte nødhjælpsarbejde, så kan du 
også melde dig ind i støtteforeningen 
”Støtteforeningen for Allan Fiskers 
børnehjem i Riga”. Det koster 100 
kroner om året. Beløbet indbetales til 
konto: 9895 - 0001527282 i Sparbank, 
City Vest afd. Du er selvfølgelig vel-
kommen til at indbetale mere. 

Støtteforeningen for Allan Fisker holder 
ordinær generalforsamling 
fredag den 21. maj kl. 15 
på Udsigten 17.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Læs mere på 
www.allanfisker.dk

af Helle Hansen

perleVennerne og cafeen byder på morgenkaffe med taler og sang

1. maj falder i år på en lørdag, derfor 
starter Café Perlens 1. maj-arrange-
ment først kl. 10 med morgenmad, 
sang og taler.
I år er talerne folketingsmedlem 
for Socialdemokraterne René Skau 
Bjørnsson, der også er medlem af Bra-
brand Boligforenings bestyrelse. Han 
får selskab af bestyrelsesmedlem og 
næstformand Keld Albrechtsen, der 
også har en fortid som folketings-
medlem for Enhedslisten. Tredje taler 
er SF’eren Jan Ravn, der siden sidste 
års 1. maj er blevet medlem af Århus 
Kommunes byråd.
Mellem talerne bliver der rig mulig-
hed for at synge nogle af de gode, 
gamle, røde kampsange. Ligesom der 

også er mulighed for at købe kaffe og 
rundstykke.
Velkommen til en hyggelig 1. maj i 
Café Perlen.

Café Perlen i Yggdrasil
Maj 2010
Åbningstider
Hver torsdag kl. 13-18

Perlens Søndagsåbent
Søndag den 16. maj kl. 14-17

Café Perlens og Perlevennernes 
Fællesspisning
Torsdag den 20. maj kl. 17-18

Pris 25 kr. - børn under 8 år 15 kr.
Tilmelding senest tirsdag forinden - 
mobil 2085 1904 - max. 50 personer

Læs mere på 
www. cafe-perlen.dk

Lektiecafé i Café Perlen hver torsdag 
fra kl. 16.00 – 17.30
Som et nyt tilbud kan du nu få hjælp 
fra Perlevennernes lektiehjælpere 
med at klare lektierne.

af Helle Hansen

café perlen fejrer 1. maj
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tysklandstUr
så arrangerer afd. 5. igen en tUr til tyskland.

Det bliver lørdag d. 8. maj kl. 9 med 
afgang fra P-pladsen ved Edwin Rah-
rsvej 8.

Vi kører til Duborg, hvor du i billet-
prisen kan få
Dagens ret i cafeteriaet, og du kan 
handle i 2 timer.

Vi er hjemme igen kl. ca. 16

Denne skønne forårstur koster den 
billige pris af 100,00 kr

Billetter kan købes 
hos Solveig i Laden

Mandag d. 3/5
Onsdag d. 5/5
Torsdag d. 6/5
Alle dage kl. 1000-15.00

  kostVejledning for beboere i toVesHøj
kom og laV sUnd mad i toUsgårdsladen sammen med andre

Er du interesseret i at vide noget 
om sunde kostvaner?

Vil du være med til at lave sund 
mad sammen med andre?

En gang om måneden er der kostvej-
ledning i Beboerhuset Tousgårdsla-
den, Edwin Rahrs Vej 6 B.

Første arrangement er 
tirsdag den 11. maj. Kl. 
16.00-17.30
Livsstilsvejleder Ingrid Videbech for-
tæller om de 8 kostråd.

Derefter er der fælles madlavning og 
fællesspisning fra kl.17.30

Arrangørerne er afdelingsbestyrelsen 
i Toveshøj i samarbejde med beboer-
huset Laden.
Hvis du har spørgsmål, så kig forbi el-
ler ring til Laden på tlf. 86 25 91 58        

 af beboerrådgiver Maryam Fereidanian

cykelVærkstedet på janesVej 43 kld, genåbnet!
så er der atter mUligHed for cykelreperationer

Cykelværkstedet er uafhængigt, hvor 
man kan komme og reparer sin cykel 
eller deltage i andre aktiviteter eller 
bare komme forbi som frivillig. Vi 
har fået stillet lokaler og lidt penge 
til rådighed af afdeling 5, Toveshøj og 
kommunen, men idéen er, at initiati-
vet efter opstarten skal kunne køre af 
sig selv. 

Vi vil gerne være med til at styrke 
foreningslivet i området. Indtil videre 
samarbejder vi med ungdomsskolen,  
IVF (lokal idrætsklub),  Fritidspatrul-
jen, Forening FamilieNetværk vedr. 
kvindecykling og de frivillige ildsjæle 

i området, således at de kan bruge 
lokalerne til aktiviteter uden for cy-
kelværkstedets åbningstider. Vi har et  
ønske om at etablere med andre for-
eninger eller interessenter i Gellerup.
Det er gratis for alle beboere i Bra-
brand Boligforening at bruge cykel-
værkstedet, hvor man kan få kyndig 
vejledning fra cykeleksperter og ofte 
også finde gratis reservedele til cyk-
len.

Vel mødt på Janesvej 43, kld.
Videre information
nettenac@yahoo.dk

Cykelværkstedet 
på Janesvej 43 kld, genåbnet!

Åbningstider: 
Tirsdag 16.30 -19.00
Torsdag: 16.30 - 19.00
Kvindecykling i weekender (efter aftale)

Vi åbnede i  uge 17, tirsdag den 27 april.

Generalforsamling 
18 maj kl.19 -21 i 
Cykelværkstedet , Janesvej 43.
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find gellerUp Højskole – og bliV klogere
nU med tag oVer HoVedet

Du er hvad, du spiser – men hvad er 
det egentlig, du propper i munden? 
Er det sjovest at udvikle first person 
shooter eller adventure computerspil? 
Og kan man få sin bil til at køre vha. 
muslingeskaller? På Gellerup Højsko-
le finder du svaret på disse spørgsmål 
– og nu kan du søreme også finde høj-
skolen, for den har fået tag over ho-
vedet.

Gellerup Højskole har svævet hen 
over blokkene i Gellerupparken de 
sidste par år. Højskolen har stået bag 
en lang række af sjove og udfordren-
de ugekurser og arrangementer – men 
når kurserne og arrangementerne var 
ovre, har det været svært at finde høj-
skolen. Hvor kunne man møde pro-

jektleder Kasper Graarup? Hvor skul-
le man gå hen, når man ville tilmelde 
sig højskolernes kurser? 
Nu er der endelig kommet tag over 
hovedet på Gellerup Højskole, og 
højskole-interesserede kan finde både 
projektleder Kasper Graarup og kom-
munikationskonsulent Mette Marie 
Karlberg på Lottesvej 1, 1 sal, værelse 
12 (blok 1 i Hejredalskollegiet).

”Vi er super glade for, at vi har fået 
et fast tilholdssted, og vi glæder os til 
at få besøg i vores nye lokaler. Det er 
endnu ikke store forhold, men indtil 
højskolen åbner dørene for både ele-
ver og ansatte, er kontoret her fint til 
os,” siger projektleder Kasper Graa-
rup.

Viden om verden
Højskolens kontor er i dag ca. 12 kvm. 
stort – der er lige plads til to skrive-
borde, to stole og en kaffekande. Men 
når højskolen åbner dørene for elever 
og personale til august, bliver det for-
håbentligt under nogle lidt andre for-
hold:

”Vi håber på, at vi får de sidste god-
kendelser i hus her i løbet af foråret, 
så vi kan slå dørene op for eleverne 
til august i tre af blokkene her i Hejre-
dalskollegiet,” siger Kasper Graarup 
og fortsætter:

”Vores ønske er at lave en moderne 
højskole for unge fra hele Danmark 
med gode værelser og muligheder for 
at eksperimentere inden for fagene – 
så så mange som muligt får lyst til at 
blive klogere på livet, verden og dem 
selv på Gellerup Højskole.”

af Mette Marie Karlberg, Gellerup Højskole

Om Gellerup Højskole
Livet er fyldt med spændende muligheder, og på Gellerup 
Højskole kan du prøve dem af. Højskolen er for dig, der 
gerne vil udfordres, eksperimentere, blive klogere og skabe. 
Vi sætter bl.a. fokus på de naturvidenskabelige fag:
Sundhed og Ernæring
Computerspil og teknologisk legetøj
Arkitektur og Konstruktion
Klima- og miljøteknologi
”På Gellerup Højskole møder man nye venner og lærer 
noget i stedet for bare at dovne foran fjernsynet”
(Israa og Fatina, deltagere på sommerkursus 2008) 

Tilmeld dig allerede nu
Kunne du tænke dig at komme på højskole til august, så til-
meld dig allerede nu og vær sikker på en plads.

Kurset strækker sig over 18 uger - fra 15. august til 18. de-
cember.
Prisen er 1000 kr. pr. uge (1.500 kr. v/enkeltværelse)
 
Tilmeld dig på hjemmesiden www.gelleruphojskole.dk eller 
ring eller til skriv til os: info@gelleruphojskole.dk og 22 82 40 
07 og hør lidt nærmere om både det praktiske, det faglige og om 
eventuelle tilskudsmuligheder.
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indbydelse til 10-årsjUbilæUmsfest
liVsVærkstederne fejrer de første 10 år

onsdag den 26. maj 2010.

Gæster, frivillige, aktiverede samt 
lønnede ansatte samarbejder om at 
drive Livsværkstederne og skabe rum 
for, at mennesker kan mødes i Gelle-
rup. Omkring 100 mennesker kom-
mer dagligt hos os, og enhver er vel-
kommen.

Og sådan har vi gjort det de sidste 
10 år, fordi der her i Gellerup er rig-
tig mange ildsjæle. Det gode samar-
bejde med Brabrand Boligforenings 
boligsociale arbejde, afdelingsbesty-
relser, Gellerup Kirke, Social Center 
Vest, Jobcenter Vest og mange flere vil 
vi gerne kvittere for, ved at indbyde 
til fødselsdagsfest sammen med vore 
daglige gæster:

fødselsdagsevent:
Vi begynder fejringen  i Social Center 
Vests foyer. 
Kl. 10.00  

”De splittergale” underholder med 
alle tiders artisteri sangindslag

Kl. 10.30  
Storytelling: historien om en start 
fortalt af pionererne blandt andet 
Jens Høgh, bolig-socialrådgiver, 
Ove Abildgaard, værestedsleder, 
Jørgen Lasgaard, korshærspræst, 
Keld Albrechtsen, Brabrand Bolig-
forenings bestyrelse m.fl.

Kl. 11.00 
Se, hør og dans selv med, når Eva 
Behrens introducerer og underhol-
der med indisk dans.

Kl. 12.00
Vi serverer lidt mundgodt til sam-
menkomsten og byder på en let fro-
kost i Social Center Vests kantine

Alle er hjertelig velkommen.

fødselsdagsfesten fortsætter:
Sammen med vore gæster og brugere 
af Livsværkstederne inviterer vi ven-
ner, tidligere og nuværende frivillige, 
brugere, ansatte og samarbejdspart-

nere til den store internationale buffet 
i Café Vita kl. 13.30.

Vi glæder os  også her til et festligt 
samvær. 
Formanden for Livsværkstedernes 
bestyrelse byder velkommen og præ-
senterer udgivelsen af jubilæums-
skriftet, der beretter om de 10 år.
Vi har også den glæde at modtage by-
ens hilsen fra borgmesteren og en hil-
sen fra magistraten for beskæftigelse 
og sociale forhold ved rådmanden. 
KFUM´s Sociale Arbejdes generalse-
kretær overbringer en hilsen. Herefter 
er ordet frit.

Vi glæder os til at se venner og sam-
arbejdspartnere, tidligere og nuvæ-
rende medarbejdere og frivillige til en 
festlig og hyggelig markering af Livs-
værkstedernes fødselsdag!
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kæmpe rap-eVent sætter årHUs V 
på det kreatiVe danmarkskort

der er dømt Hårdtslående rap, gHetto-slang, graffiti og gadesport, når
rap-arrangementet gelleraps for andet år i træk Viser, HVad årHUs og omegn 

Har at byde på inden for HipHop og gadekUltUr.

Lørdag den 8 maj viser GELLERAPS 
endnu engang, hvad Århus, og i sær-
deleshed Brabrand og Århus vest, har 
opfostret af unge talenter inden for 
genrerne rap og hiphop.

Både X Factor-pigerne fra ’8210’, 
gangsterrapperen M.A.R.W.A.N, de 
lokale rappere fra rapskolerne, den 
hurtigt-rappende U$O og mange an-
dre vil sørge for, at gæsterne til årets 
GELLERAPS finder ud af, at Århus 
har førertrøjen inden for dansk rap.

århus som kreativt centrum!
”Det her viser virkelig, hvilket poten-
tiale Århus og ikke mindst Gellerup 
har, når vi snakker unge kreative ta-

lenter,” fortæller en af initiativtagerne 
til arrangementet, Pernille Refstrup, 
som er ungdomsskolekoordinator 
i Århus Kommune. Hun mener, at 
GELLERAPS kan være med til at få de 
unge talenter ud over scenekanten, få 
dem til at stole på sig selv og dermed 

give dem noget retning i tilværelsen.
  ”Der er ingen tvivl om, at det her har 
en enorm betydning for de unges syn 
på dem selv. De mærker, at de bliver 
taget alvorlig, og at andre ser en vær-
di i det, de laver. Det har en gavnlig 
effekt både på de unge, på pædago-
gerne omkring dem og på samfundet 
generelt,” siger Pernille Refstrup.

stor interesse for at udtrykke 
sig
Siden sidste års GELLERAPS har 
ungdomsskolerne omkring Århus 
mærket en markant stigende interesse 
fra de unge til at udtrykke sig i gen-
nem rap-musik. Det har resulteret i, at 
flere rapskoler er skudt op i bydelene 
omkring Århus, blandt andet i Gel-
lerup, Rosenhøj, Trige, Bispehaven, 
Skjoldhøj og flere andre steder – Alle 
eleverne fra disse skoler vil man også 
kunne opleve den 8. maj.

af Sebastian Adorján Dyhr
fotos af Gelleraps

 
Hjemmesider:

Gelleraps:
http://www.facebook.com/group.pp?gid=171577267402&v=info#%21/event.php?eid=114261978592789&ref=ts

 
 

Rapskolerne:
http://www.8210rapdance.dk

http://www.facebook.com/group.php?gid=171577267402&v=info#%21/group.php?gid=171577267402&ref=ts
Just writing my name:

http://www.justwritingmyname.com
http://www.facebook.com/event.php?eid=110978248932348&ref=ts

GAM3:
www.gam3.dk

Pigerne fra ’8210’ optræder ved sidste års 
gelleraps

Seje drenge kaster håndtegn

Den internationale og verdensberømte 
graffiti-event ’JUST WRITING MY 

NAME’ kommer til Gelleraps2010
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lidt nyt fra klUb Hans broge
WWW.klUbHansbroge.dk

Vi har haft et aktivt forår i vores regi. 
Og vi har taget en tur ned ad ”min-
derens boulevard”. I februar var det 
Asger Frederiksens visning af filmen 
om Gellerupparkens ”fødsel”. 

Og her i marts var vi så på” byvan-
dring” i det gamle Brabrand med 
Kjeld Hedelund Jørgensen. Vi hørte 
om Brabrand præstegård, kroen, mis-
sionhuset, og afholdsrestauranten. En 
hyggelig aften, og extra hyggeligt at 
se gl. skolebilleder af ens nabo. Og så 
var vi samlede til påskedekorationer 
med Ann Tind, en god tradition.

Og vi bliver da dygtigere og dygtigere. 
Jeg vil tro, at nogle af de mest talent-
fulde godt kunne få en afløsningstjans 
hos Ann, når det brænder på i hendes 
travle butik. Og her i april havde vi så 
en rigtig tøseaften, hvor vi skulle lære 
at klæde os efter den firgur, vi nu en 

gang er udstyret med. Vi fandt ud af, 
at vi repræsenterede forskellige krop-
styper. Lone Løwenstein, fra Boutique 
Lone, inddelte vores figurer i H-, X-, 
O-, A- og V-typer. Godt, vi kun var pi-
ger, når vi skulle hive op i bluser for at 
få vurderet vores lår, taljer - eller man-
gel på samme, numser og brystparti 
for at få fastslået, hvilket bogstav der 
kendetegnede netop vores figur. Det 
var sjovt og lærerigt. Og så havde 
Lone jo medbragt sin forårskollek-
tion, så vi kunne købe tøj efter vores 
”bogstav” En herlig aften.
 
Vi slutter sæsonen den 20 maj kl. 19 
med vores årlige generalforsamling. 
Generalforsamlingen plejer at være 
hurtigt overstået, derfor har vi invi-
teret en skattet foredragsholder Lil-
ly Andersen fra Brædstrup til holde sit 
spritnye foredrag om Iran. Se www.
lillyandersen.dk

 
Jeg vil her lige afslutningsvis endnu 
en gang minde om vores motionsrum, 
som dette forår er blevet udstyret med 
ny cykel, romaskine og løbebånd.
 
Og så til allersidst, hvis du er medlem, 
men endnu ikke har betalt dit kontin-
gent for 2010, så er det nu, du må til 
lommerne.
 
Forårshilsner

af Gunhild Weisbjerg

gadehopperi, graffiti og stre-
etsports
Ud over rapmusik vil gæsterne til 
GELLERAPS også kunne se, hvad 
lokale udøvere af den urbane klatre-
sport Parkour kan, samt se hvad lo-
kale og verdensberømte graffitima-
lere kan præstere med en spraydåse i 
den internationale graffitievent ’JUST 
WRITING MY NAME’, som også bli-
ver afholdt til GELLERAPS.
Skulle man i løbet af dagen få nok af 
alle de kunstneriske indtryk, kan man 
også deltage i en streetbasketturne-
ring i det omrejsende basketballevent 
GAM3, deltage i et spil streetsoccer 
eller se de akrobatiske tricks som de 
mange capoeira-udøverne vil frem-

vise. Så mon ikke der skulle 
være noget forenhver smag?.
 

Tid&sted: 
Lørdag den 8. maj 
2010 kl. 13.00-20.00 
Toushøjskolen
Janesvej 2, 8220 Brabrand

GRATIS ENTRÉ
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indkaldelse til generalforsamling
i brabrand boligforenings fritidsforening

20/5-2010 i brabrand boligforenings fritidsforening

Der indkaldes herved til generalforsam-
ling i Fritidsforeningen

torsdag, den 20. maj 2010 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
Valg af dirigent

 Beretning
a Fritidsforeningens årsberetning til 
godkendelse
 b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes 
årsberetning til orientering

Aflæggelse af regnskab til godkend-
else
a Fritidsforeningen
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 På valg til bestyrelsen er:
Dagny Mikkelsen - modtager genvalg
Arthur Sletting - modtager genvalg
Youssef Kader - modtager genvalg
Jytte Lausen - modtager genvalg
 -som suppleant:
Naif Moustafa - modtager genvalg

Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 
revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Finn Pedersen
På valg som suppleant er:
Rene Skovsager

 8.Eventuelt

Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen - formand 

tag med fritidsforeningen 
til fodbold i atletion - nrgi arena

Vær med i opgøret mellem agf & ob - søndag, den 16. maj 2010

Billetter kan købes onsdag, den 5. maj 2010 kl. 12.00-16.00 på Gellerup Bibliotek.

Prisen pr. billet er kr. 60,00

af BBF / Bestyrelsen

Navn:____________________________________________________________________________________________

Adresse::_________________________________________________________________________________________

Tlf.:__________________________________    Antal billetter.___________________________

Vedlagt kr._____________________________

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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fritidsforenings sommerUdflUgt
til legoland, fårUp sommerland, giVskUd dyrepark og tiVoli friHeden

afholdes i år
lørdag, den 19. juni 2010
Turene bliver  arrangeret som en fami-
lieudfl ugt, det vil sige, at billetter kun 
kan købes af voksne, ligesom børn 
og unge under 18 år kun kan deltage 
ifølge med voksne.
OBS!! Hvis billetten ikke er købt hos 
Fritidsforeningen KOMMER DU 
IKKE MED BUSSEN

pris:
Legoland, Fårup Sommerland og 
Givskud Dyrepark
enhedspris kr. 100,00
børn under 3 år gratis

Tivoli Friheden
entre + turbånd kr. 100,00
entre alene kr. 35,00
børn u. 4 år, entre gratis, men turbånd 
kr. 35,00

Bus til Legoland Fårup Sommerland, 
Givskud Dyrepark se nedenfor.
Tivoli Friheden, du sørger selv for 
transport. Friheden åbner kl, 11.30.
                                             
Billetsalg:  
for alle Boligforeningens afdelinger 
foregår på Gellerup bibliotek
onsdag, den 2. juni - kl. 12.00 – 15.00
torsdag, den 3. juni - kl. 12.00 – 17.00

Afgang: til Legoland, Fårup Som-
merland og Givskud Dyrepark:

afdeling    kl.:   sted
1     8.20   Udsigten 
  v/ garagerne
2 & 3     8.30 Ingasvej 66, 
  Selskabslokale
4, & 5     8.30 Bazar Vest, 
  Edwin Rahrsvej
6, 11, 12, 
& 19     8.20   Dagli` Brugsen, 
  Holmstrup

7, 15, 21, 
23 & 24     8.00   Fælleshuset, 
  Hasselhøj 203
8     8.10  v/ selskabslokalet
10      8 00 Fælleshuset, 
  Rødlundvej 8
14     8.00 Borumtoften 
16     8.05   Mølleparken 27 
17     8.10  Højriisparken, 
  Truevej 46
18     8.15  Lyngbygaardsvej 37 B
22      8.10  Fælleshuset, 
  Sonnesgade

Der køres hjem fra Legoland, Fårup 
Sommerland og Givskud Dyrepark 
præcis kl. 17.00. 

Med venlig hilsen 
BBF`s bestyrelse

prøV noget nyt med fritidsforeningen 

ta´ i cirkUs dannebrog

fredag, den 11. juni kl. 15.00 eller kl. 19.00

I Tangkrogen - århus

Køb billetter gennem BBF og betal kr. 100,00 pr. stk. (normalpris er kr. 200.00 pr. stk.

Billetter sælges på Gellerup Bibliotek onsdag, den 5. maj og torsdag, den 6. maj 2010 
mellem kl. 12.00 og 16.00.

Med venlig hilsen BBF´s bestyrelse
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meyer-projektet i gellerUpparken og i toVesHøj
flotteste opgang kåret – børnene samlede affald

I april kårede Meyer-projektet den 
flotteste opgang i Toveshøj og i Gel-
lerupparken.
Midt i april deltog 190 børnehavebørn 
fra Gellerup i affaldsindsamlingen og 
hjalp med at gøre Gellerup renere.
Vinderne af de flotteste opgange
Smileykampagnen sluttede i marts, 
men meyerne måtte ud at kigge de 
flotteste opgange efter i sømmene i 
starten af april også. Der var nemlig 
10 opgange, som var rigtig pæne, og 
kun 2 opgange kunne vinde præmien, 
som i år var en tur i Legelandet.
Janesvej 9 og Bentesvej 27 holdt til en 
meget glad smiley 5 uger i træk og 
blev dermed vinderne af konkurren-
cen om den pæneste opgang 2010. 

De blev kåret d. 23. april, hvor afde-
lingsbestyrelserne traditionen tro sat-
te et diplom op i begge opgange. De 
2 vinderopgange får en festlig efter-
middag i Legelandet med velkomst af 
både Klovnen og Otto. Det sker d. 8. 
maj kl. 13.
6 opgange forbedrede sig markant: 
De gik fra meget grimme til pæne på 
4 uger. Disse opgange er blevet tildelt 
et fremgangsdiplom. Samlet set for-
bedrede 11% af opgangene sig i løbet 
af kampagnen i år.

affaldsindsamling med børne-
haverne
190 børn fra børnehaverne var med 
ude at samle affald i den landsdæk-
kende affalds-indsamlingsuge. Me-
yerne delte handsker og poser ud til 
børnene. Efter indsamlingen blev alt 
affaldet vejet. Ude i det grønne mødte 
børnene affaldsklovnen, og de fik for-
talt ham, at han skal huske at bruge 
skraldespanden. Til slut kom Otto og 
delte diplomer ud til alle.

nøgleringe som tak, fordi du 
holder rent i gellerup
I april delte meyerne nøgleringe ud 
ved Bazaren og ved CityVest. Nøg-
leringene indeholder en mønt, som 

passer til alle indkøbs-
vogne. På mønten er 
indgraveret ordene: 
Tak for rent i Gellerup. 
Meyer-projektet takker 
hermed alle de mange 

beboere, der er med til at holde områ-
det rent og pænt.

nye ottokort i maj
Godt nyt til Ottofans. I maj måned 
udkommer 10 nye Ottokort. Det sker 
i Kristi Himmelfartsferien, hvor me-
yer-bilen kører rundt og laver ståhej i 
Gellerup. Dér, hvor meyer-bilen stop-
per, kan børn komme hen til meyerne 
og få en lille plasticpose til at samle 
affald i. Når der er kommet affald i 
posen, kan man bytte den til Ottokort. 
Legen foregår torsdag, fredag, lørdag 
i Kristi Himmelfartsferien, hvor bør-
nene har fri fra skole. Søndag kører 
meyer-bilen rundt igen. Denne gang 
med præmier, som man kan få del i, 
hvis man har samlet alle 10 nye Ot-
tokort. Præmierne består af alt fra 
kasketter og nøgleringe til fodbolde, 
karameller og vandpistoler.

Meyer-projektet for et renere Gellerup 
vil hver måned skrive om indsatsen.

af Ulla Bording Jørgensen, projektassistent i Meyerprojektet.
fotos af Jonas Jørgensen, PR-konsulent, fotograf og meyer.
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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

PoSTHuS I åBYHØj HoLDEr 

Nu LæNGErE åBENT

Fra 15. marts ændrer posthuset i Åbyhøj, 

Silkeborgvej 244, 8230 
Åbyhøj, åbningstid. Posthuset vil fremover 

have åbent en halv time længere på 

hverdage.

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 maj 2010

  
Mandag  3 Hamburgerryg med grønlangkål  
Tirsdag  4 Frikadeller med stuvet blomkål  
Onsdag  5 Grillspyd med oksekød, kylling, 
   bacon og grønt
Torsdag  6 Farserede porrer   

Mandag 10 Gl.dags stegeben m. sovs og kartofl er  
    
Onsdag  12 Spaghetti med kødsovs   
    
    
Mandag 17 Italienske pandekager m. oksekød  
Tirsdag  18 Svinemørbrad med champignon 
   og kartofl er
Onsdag  19 Dansk bøf m. bløde løg og kartofl er   

Torsdag  20 Store kyllingelår med kartoffelfad  
    
    
Tirsdag  25 Gryderet med skinke og ris   
Onsdag  26 Laks i fad med grøntsager og kartofl er
Torsdag 27 Svinehjerter i fl ødesovs   
     

    

    

Ret til ændringer forbeholdes 

ladens folkekøkken

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

1 måltid: Voksne 30 kr.
  Børn 12 kr

Tirsdag d. 11 er der ikke folkekøkken, 
i stedet inviterer vi dig til kostvejledning 
og fælles madlavning. Det er gratis at deltage. 
Vi starter kl.16 og spiser ca. kl. 18.
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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:    40,-
Voksne 12-turskort:  400,-
Børn⁄Pensionister  20,-
Børn⁄Pens 12-turskort  200,-
Voksne månedskort  350,-
Børn/Pens månedskort 175,-
Voksne 3-månedskort  1000,-
Børn⁄pens 3-månedskort  500,-
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 april var

”STrIGLEr”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Sara Hansen
Karensvej 31
8220 Brabrand
 
Kaj Linna Henriksen 
Ryhaven 50
8210 Århus V
 
Hend Ajjavi
Gudrunsvej 42 4. tv
8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 13. maj kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	



aktiviteter i maj
Lø. 1. 13.00: 1. maj i Café Perlen    side  26
On. 5. 19.00: Foredrag Gellerup Museum   side  14
Lø. 8. 09.00: Tysklandstur     side  27
Lø. 8. 13.00: GELLERAPS event    side  30
Ti. 11. 16.30: Workshop - Sansehave i Gellerup  side  10
Sø. 16. 13.00: AGF-OB - Fritidsforeningen   side  32
Ti. 18.  19.00: Generalforsamling Gellerup Fællesråd side  22
On. 19. 19.00: Foredrag Gellerup Museum   side  14
To. 20. 19.00: Generalforsamling BBF    side  29
Fr. 21. 15.00: Generalforsamling 
   Støtteforeningen for Allan Fisker  side  26
On. 26. 10.00: Livsværkstederne 10-årsjubilæumsfest side  29

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:

Afdeling 8, Drejergården:
Bent Ole Pedersen (kontakt), Tlf. 26904452
 
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen / roedlund@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:

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Malene Skou Andersen
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
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, 
tlf. 87301600 el. 20559788


