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lederen

af Sebastian Adorján Dyhr

tag del i din afdelinge og dit beboerblad

Denne udgave af Skræppebladet er – naturligvis – 
præget af de nys afholdte afdelingsmøder.

Det er glædeligt at se, at der i én afdeling stillede hele 
3 personer op til Skræppebladets redaktion. Og fra 
den gamle redaktions side, skal vi hermed by de jer 
hjerteligt velkommen til redaktionen. Vi glæ der os 
til at arbejde sammen med jer og med de re dak tions-
medlemmer, der måske også er blevet valgt i and re 
afdelinger.

Fik du ikke stillet op til valg; men ønsker at være en 
del af redaktionen, har du altid mulighed for at del-
tage som frivilligt redaktionsmedlem: det vil ikke 
blot berige redak tion en med flere aktive, det vil også 
komme din afdeling til gode, idet du er den nærmeste 
til at vide, hvad der sker i din afdeling, som det er 
værd at fortælle om i Skræppebladet, som netop er 
alle afdelingernes blad.

Vi kan af referaterne fra afdelingerne se, at der ven-
ter store opgaver med renovering af forskellig ka-
rak ter i flere afdelinger og forventer at skrive om 
disse emner i Skræppebladet, så du som beboer 
kan holde dig orienteret om økonomi og praktiske 
konsekvenser for din hverdag. I den forbindelse er 
der igen blevet skrevet om denne undelige størrelse 
ved navn Landsbyggefonden, som kan hjælpe med 
financieringen af renoveringer, og det er sikkert ikke 
sidste gang, at der bliver skrevet herom.

Afdelingsbestyrelser og boligforeningens admini stra-
tion og servicepersonale har vigtige roller, når det 
kommer til driften af afdelingen i det daglige og mere 
langsigtede både på det overordnede plan og det mere 
nære; men alle beboere spiller en væsentlig rolle for, at 
livet i en afdelingn er rart at leve. Det er beboerne, der 
går op og ned af hinanden hver dag og opdager de 
små ting, som kan være til glæde eller gene for andre 
beboere.

I den forbindelse bringer vi et læserbrev med 
forslag til en kortere vej til indrapportering af fejl til 
boligforeningen og opfordrer på debatsiden dig, kære 
læser, til at skrive om, hvad Godt Naboskab er. Vi vil 
meget gerne dele dine gode idéer og erfaringer med 
de andre læsere, så alle kan få gavn af det.
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postHUs City Vest 
kan det erstattes Med en døgnpost?

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

I foråret 2010 blev nedlæggelsen af 
posthuset i City Vest debatteret i nog-
le læserbreve og to artikler i Skræppe-
bladet. Udviklingen havde medført, 
at vi bruger postvæsnet mindre, og 

at Post Danmark har nedlagt mange 
posthuse. Det posthuset i dag bruges 
til, er primært salg af frimærker og 
udlevering/afsendelse af postpakker.

døgnpost ved City Vest
Det har ikke været muligt for Post 
Danmark at etablere en postbutik i 
Gellerupområdet. Derfor har man 
blandt andet på grund af Skræppe-
bladets artikler fremskudt opstillin-
gen af en såkaldt Døgnpost ved City 
Vests vestindgang. En døgnpost er en 
form for automatiseret postkontor, 
hvor kunderne kan afhente pakker el-
ler afsende pakker. Dermed   dækker 
Døgnposten en stor del af det behov, 
der er ved et posthus. Det store smil 
man får, når man tager den lange vej 
til Åbyhøj postkontor fra Gellerup, får 
man dog ikke

døgnposten virker - også for 
handikappede i kørestol.
Skræppebladet har afprøvet den nye 
døgnpost. Vi vidste, at speciel han-
dikappede i kørestol har svært ved 
at komme til et posthus langt væk. 
Derfor har vi bedt Micael Hertel om 
at bedømme den nye Døgnpost. Mi-

chael er kendt i hele Gellerupparken 
for med stor engagement at sikre et 
bedre liv for kørestolsbrugere.
Vi prøvede både at modtage og afsen-
de pakker og systemet virkede, selv 
om det nok bliver nødvendigt at prø-
ve et par gange. Man kan, som ved en 
genstridige parkeringsbom, få fat i en 
venlig betjeningsvejledning gennem 
en mikrofon/højtaler.
Vi havde vores egen postmedarbejder 
med, som kompetent viste os, hvor-
dan Døgnposten fungerede. Michael 
Hertels vurdering var, at automaten 
virkede bedre, end han havde fryg-
tet, men at omkring 10-15% af køre-
stolsbrugerne ville have svært med at 
bruge den.

Hvordan virker døgnposten? 
Hvordan kan du prøve den?
På postvæsnets hjemmeside kan den 
enkelte oprette en form for leverings-
adresse på den lokale døgnpost. Når 
man bestiller en pakke, kan man væl-
ge Døgnposten som leveringsadresse. 
Det betyder, at man kan få en sms el-
ler e-mail, når pakken er ankommet.
Postvæsnet kan også vælge at afle-
vere pakken i døgnposten, hvis du 
bor i Gellerupområdet. I det tilfælde 
vil du på pakkesedlen fra postvæsnet 
få besked om, at pakken kan hentes i 
Døgnposten.

kan posthuset erstattes?
Det er svært at vurdere, hvordan 
kunderne i Gellerup vil modtage den 
nye Døgnpost. Som ved så meget ny 
teknik skal kunderne vænne sig til at 
bruge metoden. Postvæsnet vil tilby-
de kunder, der får en pakke sendt, at 
bruge systemet og samtidig indlevere 
en brugsanvisning. Skræppebladet vil 
følge udviklingen. Hvis du får gode 
eller dårlige erfaringer, så skriv et læ-
serbrev eller en e-mail til os.

Michael Hertel og Louise Holmager 
diskuterer anvendeligheden af den nye 
Døgnboks

Micael Hertel ved den nye døgnboks 



atMosfærer
Jordens atMosfære er VindUe til det ydre rUM

af Jens Skriver

Jordens atmosfære ændrer sig, så det 
bliver sværere og sværere at obser-
vere den uendelige mængde af ob-
jekter, der findes ovenover. Forleden 
så jeg på landet Mælkevejens lysende 
bælte tværs over himlen næsten i ze-
nith (lige oven over hovedet). Her var 
også sommertrekanten: Deneb i Sva-
nen, Vega i Lyren og Algair i Ørnen. 
Men det er ved at blive et sjældent 
syn. I byer kan man for tiden se pla-
neten Jupiter, der lyser meget kraftigt 
på himlen hele natten først i øst og 
siden i syd. 21/9 var den tættest på 
Jorden.

Jordens atmosfære
Uden om Jorden og andre planeter 
ligger en kappe af luftarter, som kal-
des atmosfæren. Atmosfæren er et 
filter, der opfanger objekter fra rum-
met som elektriske partikler, der ska-
ber Nordlys. Men den er også meget 
andet. Indtil videre må Jordens at-
mosfære betragtes som enestående, 
men ambitionerne om at finde pla-
neter ligesom Jorden ude i universet 
er meget store. Jordens atmosfære 
er enestående ved at forsyne os med 
ilt og vanddamp, som er forudsæt-
ninger for alt liv. Vejr, klima og livs-
betingelser bestemmes af processer 
i atmosfæren.  Jordens atmosfære er 
hen ved 1.000 km bred. Luften bliver 
tyndere og tyndere, efterhånden som 
man kommer højere op. I op til 10 
km’s højde falder temperaturen grad-
vis til hen ved minus 40°C. Derefter 
begynder den at stige og falder atter 
igen til o. minus 90°C. I atmosfærens 
lag 80-90 km oppe kan temperaturen 
stige til over 1000°C. I det bredeste 
yderste lag er luften yderst tynd, da 
tyngdekraften tillader luftmolekyler-
ne at slippe ud i rummet. Da Solens 
lys på dette meget brogede system 
varierer, vil det uundgåeligt føre til, 
at vejret, og dermed også klimaet på 
Jorden hele tiden ændrer sig.

planeters atmosfærer
Nu er definitionen på en planet ble-
vet indskrænket, men på nær Merkur 
har alle, der nu har status af planeter, 
en atmosfære. Merkur er meget lille 
og befinder sig så tæt på Solen, at alle 
løse stoffer formodentlig er blevet 
trukket til Solen. 
Planeten Venus stråler på himlen som 
det mest lysstærke himmellegeme 
næst efter Solen og Månen, men skin-
net bedrager. Det, Solens stråler skin-
ner på, er et tæt skydække af svovlsy-
redråber. Ovenover er en atmosfære 
af kuldioxid.
Mars har en meget tynd atmosfære. 
Derfor kan man næsten se de røde 
klipper med det blotte øje. Ved po-
lerne er der is, men der er ikke vand i 
flydende form. 
De store gasplaneter Jupiter, Saturn, 
Uranus og Neptun består, som nav-
net antyder, af gas formodentlig med 

en fast kærne. Man kunne tro, at der 
var en udefinerbar overgang mellem 
atmosfære og planet, men trykket er 
så kraftigt et stykke nede, at astrono-
merne definerer det som planetens 
overflade. Selv i mindre astronomi-
ske kikkerter ses tydeligt bælter på 
Jupiters overflade. Det er skybælter, 
og der blæser meget kraftige vinde.

titan
Ved siden af Jordens atmosfære er det 
mest bemærkelsesværdige, at Satur-
ns store måne Titan også har en atmo-
sfære. Selv om Titan er den næststør-
ste måne i solsystemet, er den kun en 
halv gangs tørre end Jordens måne. 
Ikke desto mindre bærer den på en 
tung atmosfære, som mest består af 
kvælstof. I de seneste tiår har Saturn 
med dens ringe og måner været i for-
skernes søgelys, men en forklaring på 
Titans atmosfære kendes ikke.
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Meyernes kaMpagner ser Ud til at lykkes
Meyerne i gellerUpparken og toVesHøJ Har i den sidste tid Haft en kaMpagne kørende 

for at Minde folk oM, at graffiti og skrald ikke Hører HJeMMe i oMrÅdet

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Leder af Meyer-projektet Theo van 
Driessche mener, at beboerne skal op-
drages lidt. 
Derfor har de været rundt i området 
og taget billeder af både graffiti og 
skrald, der står forkert. Mange ste-
der smider folk ikke skrald og møb-
ler over i storskraldsøerne, men lader 

dem stå lige ved opgangen. Det ser 
ikke godt ud og virker meget sjusket.
Theo mener, at der er 3 grunde til, 
at folk ikke rydder ordentligt op. De 
ved ikke hvordan. De kan ikke eller 
de gider ikke. Men hvordan kan folk 
ikke vide at skraldet skal hen til stor-
skraldsøen, når det er lige over for 
blokken? Theo mener, at ”nogle kom-
mer fra lande, hvor man ikke gør tin-
gene, som vi gør i Danmark, eller også 
er de lige flyttet til området og er vant 
til at stille tingene på gaden, hvor der 
er opsamling en gang hver 14 dag”. 
Om folk ikke kan, er et spørgsmål om, 
at de måske er gamle eller har rygpro-
blemer og derfor ikke kan bære møb-
lerne helt hen til storskraldsøen. Der 
må man så få nogle til at hjælpe sig,” 
mener Theo van Driessche.

Den sidste gruppe er nok den svæ-
reste, for hvis man ikke gider, er det 

svært at motivere dem. Meyerne har 
derfor fået fremstillet plakater, der 
beskriver, hvordan det skal gøres 
ved, at lave en slags før og efter bil-
lede for at vise, hvordan det ikke skal 
gøres, efterfulgt af et billede af hvor-
dan. Ydermere skriver de, at man selv 
kommer til at betale oprydningen 

af området.”Hvis folk kan se, at det 
rammer dem på økonomien, er det 
den største motivation,” mener Theo 
Theo van Driessche.
Kampagnen med at hænge plakater 
op har hidtil hjulpet, mener Theo van 
Driessche.
Han kan tydeligt se forbedringer i de 

områder, hvor de har hængt plaka-
ter op, og der ser generelt pænere ud 
rundt omkring.

Susanne Bording Jørgensen, som er 
projektassistent for meyerprojektet, 
kan ydermere tilføje, at selvom der 
er en nedgang i skrald i de grønne 
området på ca. 30 %, er der stadig en 
masse, man kan gøre for at det bliver 
endnu bedre. ”Forældre skal snakke 
med de unge og mindre børn og for-
klare dem, at det også er deres ansvar 
at holde det område de bor i rent.”
Hun mener, at sangen med den tilhø-
rende musikvideo Stop det, Drop Det, 
også har haft en stor indflydelse på 
børnene. Videoen har i dag haft mere 
end 200.000 visninger på Youtube.

graffiti er også et stort problem
Ulla Bording Jørgensen har selv væ-
ret hele området rundt for at optegne, 

Eksempel af skrald der ikke er hvor det hø-
rer til. Billedet er venligt stillet til rådig-
hed af Meyerprojektet.

Graffiti på facaden.  Jonas Nielsen fjerner samme graffiti 
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MUltietniske Mediers sitUation i norden 
til diskUssion i foreningernes HUs

indVandrer tV i ÅrHUs inViterer alle interesserede til debat 
oM Mediernes betydning for de nye nordiske borgere

af Helle Hansen

Fredag den 8. oktober i Foreninger-
nes Hus inviterer Indvandrer TV fra 
Århus, der er Danmarks første multi-
kulturelle tv-station, til en debataften 
om de nordiske multietniske mediers 
situation i Norge, Sverige, Finland og 
Danmark.
Den aften er der god mulighed for at 
få indsigt i de nordiske multietniske 
medier, som har stor betydning for 
millioner af nye nordboere.
”Den udbredte frie adgang til at ytre 
sig, både om politiske og om kultu-
relle emner, betragtes af mange som 
et demokratisk gode og som et fo-
rum, der i bedste fald kan bidrage til 
at fastholde og udvikle en særlig lo-
kal nordisk identitet,” fortæller Rui 
Monteiro, der er mangeårig leder af 
Indvandrer TV i Århus. Og han for-
tæller, at der i forbindelse med arran-
gementet rejses spørgsmålet: Hvad 
er det, der gør det særlig at være en 

multietnisk avis, radio og tv station i 
Skandinavien?
Aftenen byder på oplæg ved Majoran 
Vivekananthan fra UTROP, der er 
Norges første flerkulturel avis. Farah 
Rabiey fra Göteborg fortæller om Ra-
dio Noor og TV Noor, og Riitta Ha-
apakoski  fra Turku i Finland fortæller 
om den finske Radio Robin Hood. En-
delig fortæller Rui Monteiro om Aar-
hus Global Media, der består af både 
Indvandrer TV, Radio Bazar og Børne 
og Ungdoms TV/BUT. 

Fredag den 8. oktober kl. 19-21
Sted: Foreningernes Hus – den tidli-
gere Nordgårdskole
Det er fri entré

Arrangementet er støttet af Nordisk 
Kulturfond og Dansk Journalistfor-
bunds Kreds 4, 

hvor der er graffiti. Derefter har hun 
lavet en udførlig liste.
Hun mener ligesom Theo van Dries-
sche, at ved at vise de unge, hvilke 
konsekvenser deres hærværk har, kan 
det reducere det. 
Hun tror, at en af grundene til at de 
unge laver graffiti, er at de keder 
sig.”Der er en del børn og unge, som 
bare går rundt om aftenen uden at 
forældrene ved hvad de laver. De for-
ældre skal de også have fat i og forkla-
re dem, at det er deres ansvar at deres 
børn opfører sig ordentligt og holder 
området pænt.

Hvis det ligner noget, der er 
løgn, er de nok mere ligegyl-
dige over for det
Jonas Nielsen, som er bestilt til at 
fjerne graffiti, fik idéen med, at lave 

plakater der viste billeder af graffiti 
og prisen på at få det fjernet. 
Han fortæller, at når han har været 
ude at fjerne graffitien, kommer den 
ikke igen. Han tror af de unge måske 
har mere respekt for tingene, når de er 
pæne og rene. ”Hvis det ligner noget, 
der er løgn, er de nok mere ligegyl-
dige over for det,” mener han. 
Det pynter vældigt, når Jonas Nielsen 
har været i gang med at rense facader-
ne. Man kan håbe, at der ikke dukker 
nye kunstværker op lige så snart væg-
gene er renset.

Opslag som del af anti-graffitikampagnen.
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allan fisker Har akUt brUg for økonoMisk 
HJælp til at fÅ det indsaMlede tøJ sendt til 

børneHJeMMet i riga
”støtteforeningen allan fiskers børneHJeM i riga” er trUkket i arbeJdstøJet for at 

Være Med til HUrtigt at fÅ penge i kassen, sÅ der kan bliVe sendt en Container af sted

af Sebastian Adorján Dyhr

Gellerups egen Østjyde, Allan Fisker, 
er ved at have kælderen fuld af ba-
nankasser fyldt med indsamlet tøj, 
sko og sager, der er klar til at blive af-
skibet til Riga. Men desværre er støt-
teforeningens egenkapital for tiden 
ikke ret stor, så der mangler penge til 
at kunne sende en container af sted 
”Derfor er bestyrelsen gået i gang 
med en hvervekampagne af både 
støttemedlemmer samt nye bidrags-
ydere”, fortæller støtteforeningens 
formand Gunhild Weisbjerg.
”Vores støtteforening har hidtil ført 
en rimelig stille tilværelse, hvor vi 
kun har benyttet vores hjemmeside 
http://www.allanfisker.dk som kom-
munikationsvej til at meddele os på. 
Men vi er nu begyndt at udsende et 
nyhedsbrev for at få en mere direkte 
kontakt til støttemedlemmerne”, si-
ger formanden.
Det er de mange enkeltbidrag, der 
sammen med donationer fra forskel-
lige fonde, indtægter fra Allans man-
ge foredrag om foreningen og Allans 
salg af indsamlet aluminium er med 
til at betale for transporten af contai-
nere til Riga en til to gange om året 
– en udgift på ca. 16.000-18.000 kroner 
pr udsending.

I Riga sikrer containerne, at børnene, 
der er tilknyttet børnehjemmet, får tøj 
og sko m.v. I Riga svarer værdien af 
en container fra Allan til omtrent en 
kvart million kroner. I de 15 år, Allan 
har hjulpet børnehjemmet, løber vær-
dien af hjælpen således op i seks mil-
lioner kroner. 

køb en hjælp og støt allans bør-
nehjem
For hurtig at få penge i kassen er flere 
af bestyrelsens egne medlemmer selv 
trukket i arbejdstøjet og tilbyder for-
skelle ydelser, hvor betalingen herfor 
går direkte til Allan Fiskers støttefor-
ening.
Støtteforeningens formand, psykote-
rapeut og foredragsholder Gunhild 
Weisbjerg, tilbyder tre af hendes fore-
drag efter eget valg til halv pris. Be-
styrelsesmedlem Ida Oxholm, der er 
slanketerapeut og forfatter, tilbyder 
ligeledes tre foredrag efter eget valg 
til halv pris. Og foreningens sekretær, 
Helle Hansen, der også er journalist, 
tilbyder udfærdigelse af fem presse-
meddelelse til en pris af 500 kroner 
pr. stk. Endelig er det også muligt at 
invitere Allan Fisker ud for at holde 
et foredrag. Prisen er minimum 1000 

kr. samt dækning af udgifter til trans-
port.
Alle bidrag til foreningen går ubeskå-
ret til at betale for omkostningerne i 
forbindelse med transporten af con-
tainere til Riga, samt enkelte udgifter 
til vedligeholdelsen af Allans cykel 
samt trailer – og hans mobiltelefon, 
som han benytter, når han taler med 
folk, som vil donere tøj.

Vil du være med til at støtte Allan Fi-
skers arbejde, så koster der 100 kroner 
at være medlem i støtteforeningen, og 
man er selvfølgelig meget velkom-
men til at indbetale mere. 

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

Støttebeløb indsættes på konto 
reg. Nr. 9895 - Konto 0001 527282 
i Sparbank, City Vest, afd. 
Obs: Husk at oplyse navn og 
adresse og gerne mail-adresse.
Læs mere på støtteforeningens 
hjemmeside 
http://www.allanfisker.dk. 

Den opdateres løbende med nyt.
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HaVer og HeMMelige rUM i ÅrHUs
grønne oaser geMMer sig i boligforeningerner

af Hans Esmann Eriksen
foto af Simon Jeppesen

I Septemper måned indbød Boligsel-
skabernes Landsforening Århusia-
nerne til at besøge en række almene 
boligafdelinger i Århus. Ud over af-
delinger, som man kunne besøge di-
rekte, blev der tilbudt 4 temabusture 
til hver 4 boligafdelinger.

4 temature
De 4 temature havde titlerne +55 bo-
liger, Penthouse, Bæredygtighed samt 
Haver og Hemmelige rum.
De 4 temature var velbesøgt. Delta-
gerne var for det meste borgere, der 
gik og overvejede, hvor de skulle bo. 
Derudover kunne man også se bolig-
foreningsmedlemmer, der gerne ville 
se andre typer af afdelinger.

Haver og Hemmelige rum
Denne bustur gik til en række boligaf-
delinger, hvor der var særligt interes-
sante haver og gårdrum.

Vilabyen, Marielund ved Riisskov 
regnes som en af de mest attraktive 
almene boligafdelinger i Århus, selv 
om den er bygget i starten af forrige 
århundrede.

Ingerslevgården tæt ved Ingerslev 
plads og en Karrébebyggelse i Tor-
denskjoldsgade gav fine eksempler 
på, hvordan gårdforbedringer har 
forbedret store bebyggelser.

Som et eksempel på en nyere bebyg-
gelse besøgtes “de fem fingre” i År-
hus N, hvor de grønne rum mellem 
bygningerne gav en meget smuk sam-
let bebyggelse.

På opdagelse i en baggård i Tordeskjoldsgade

Et lille springvand i Ingerslevgårdent
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Debatredaktion
forslag til debatemne: brandsikring

For nogle få måneder siden læste jeg i en avis, at der var 
opstået brand i en af de nederste etager i en boligblok. 

Beboerne i de øverste etager var således ”fanget”. En af 
disse beboere ( på 3. etage) forsøgte at redde sig ved at 
kravle fra sin altan til naboaltanen. Forsøget mislykkedes. 
Manden styrtede ned og var dræbt på stedet.

Kunne det samme ske i Brabrand Boligforening? 
Hvor findes der nødudgange? Brandtrapper? Brandslan-
ger? Røgalarmer? Sprinkleranlæg? M.m.?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst

Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

Godt Naboskab
af Karen Hammer-Sørensen
karen@skraeppebladet.dk

Inspireret af festugens tema: ”Naboer”, vil vi i redaktionen godt 
vide, hvad beboerne i Brabrand Boligforening forstår ved et 
godt naboskab? 
Er det at kunne gå ind og ud hos hinanden, ikke behøve at låse 
sine døre? 
Nogen man betror sin nøgle til, og som ser efter boligen, når 
man er væk.
Dette og meget mere kunne være eksempler på godt naboskab, 
og vi vil gerne høre om dine holdninger og erfariner med godt 
naboskab. Ud over at man selvfølgelig ikke larmer og sviner, for 
det burde være indlysende, at sådan opfører man sig ikke.
Svarene bedes indsendt inden d.. 1. november 2010. Ud fra 
svarene, vil jeg prøve at lave en artikel om, hvad godt naboskab 
er for os.



Skræppebladet oktober 2010 - 11

af Herman Nielsen

der Har de senere År Været flere sUbJektiVe indlæg oM landsbyggefonden
og Ud fra aktUelle og lokale probleMstillinger Vil Jeg ogsÅ leVere Mit bidrag

noget oM landsbyggefonden

Boligselskabernes landsbyggefond er 
oprettet i 1967 med det overordnede, 
formulerede mål at fremme selvfinan-
sieringen i det almene byggeri. Det ly-
der jo da pænt og rigtigt, at et ”støttet 
byggeri”, som vi altid omtales, efter-
hånden skal kunne klare sig selv.

lidt basisviden
Jeg har tidligere skrevet om det rig-
tige og lovmæssige i, at landsbyg-
gefonden, når der er penge i kassen, 
overtager den statslige finansiering 
af nybyggeriet, da det må være en 
del af selvfinansieringen. Så er det 
til gengæld rimeligt at overveje den 
fortsatte benyttelse af termen ”støttet 
byggeri” og videre det absurde i det 
sociale milliarddræn til en lang række 
sociale opgaver, som af samfunds-
mæssige segregationsgrunde havner 
i vores sektor. Grundet disse pålæg 
fra Folketinget har landsbyggefonden 
underskud indtil 2015, og må låne 
penge af staten for at klare opgaverne 
bare nogenlunde.

Nu er alt det her imidlertid fnidder 
i forhold til det, vi står over for. For 
at afslutte fortiden vil jeg derfor blot 
kort nævne, at gamle afdelinger (byg-
get før 1963 og før 1970) i de senere 
år har betalt op til 800 mio. kr. årligt 
i forskellige pligtmæssige bidrag til 
landsbyggefonden.

Endnu er oplysning er nødvendig: 
Vores lån til finansiering løber ud som 
alle lån, men falder ikke væk som an-
dre lån. Denne ejendommelige kon-
struktion, som gør os totalt umyndige 
i forhold til det herskende flertal i 
Folketinget, placerer for tiden 2/3 af 
de udløbne lån i Landsbyggefonden 
og den sidste 1/3 i afdelingens bolig-
forening. Med det gigantiske byggeri 
i 60´erne og 70´erne i sidste århund-
rede blev det til 1,7 mia. kr. til lands-
byggefonden fra 2000 til 2009 (inkl.). 
Politikernes dræn til finansiering af 

plejeboliger (sic!) og sociale proble-
mer har derfor kun drænet kassen til 
2015 – endnu, for drænet kan til sta-
dighed genoptages.

den nære fremtid
I årene fra 2010 til 2030 (inkl.) vil der 
tilflyde landsbyggefonden 55 mia. kr., 
og disse penge eller de rester af dem, 
som politikerne lader blive tilbage, 
kan vi så indbyrdes slås om i sekto-
ren, som burde bruge omkring tre 
gange så mange penge for i samme 
periode at fastholde en boligstandard 
hos os nogenlunde svarende til resten 
af samfundet (siger vores folk i pub-
likation).

Man skal forestille sig de burokrati-
ske systemer, som skal styre og for-
dele de begrænsede midler til en lang 
række beboere, som alle står med be-
rettigede forventninger, hvoraf kun 
halvdelen (aktuel status) kan imøde-
kommes. Lånene bør selvfølgelig løbe 
ud og så være væk i afdeling og bo-
ligforening. Om der så stadig er brug 
for støtte til vores ”støttede byggeri”, 
det kan politikerne derefter have som 
reelt tema, hvis de interesserer sig for 
social politik.

Indtil nu har det være lidt overordnet 
og selektiv information om landsbyg-
gefonden. Hvordan sagerne politisk 
udmøntes lokalt i forhold til beboere, 
som ikke interesserer sig ret meget for 
disse overordnede forhold, skal jeg 
her til slut belyse.

Helt lokalt
Gellerupområdet skal ændres. Det 
har politikerne bestemt, og vi må på 
lokalt plan se, hvad vi kan få ud af 
den kendsgerning. Ind i denne meget 
omfattende sag har landsbyggefon-
den meldt sig med et bidrag på op til 
349 mio. kr. støttede lån. Det har for-
skellige magistratspolitikere i Århus 
så udråbt som et godt skridt på ve-

jen. Det kan man også godt ud fra en 
snæver og udefrakommende vurde-
ring forstå. Anderledes bør det være 
blandt os selv.

De 349 mio. kr. udløser nemlig umid-
delbart en huslejestigning på 58 kr. / 
m2 i hele gellerupområdet med det 
nuværende antal m2., som politikerne 
så yderligere vil reducere. Den hus-
lejestigning er selvfølgelig umulig, 
så derfor kommer der huslejetilskud 
(huslejesikring hedder det!) betalt af 
landsbyggefonden og dermed af an-
dre beboere, som så kan mangle dem 
til egne projekter. Men dette tilskud 
vil så blive aftrappet over de kom-
mende år osv. osv.

Det interessante er, at prioritetsydel-
ser i gellerupområdet står til 14,5 mio. 
kr. årligt, hvor betalingen for de af 
politikere roste midler fra landsbyg-
gefonden andrager 12 mio. kr. Når 
nu lokale og fjernere politikere taler 
så underligt, som de gør, er det vig-
tigt at minde hinanden om, at vi også 
bør tænke selv og sætte os ind i de 
forhold, vi er underlagt. Det er ikke 
morsomt men spændende og uhyrlig 
vigtigt for vores alles fremtid.   

t
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læserbrev 
fra allan fisker
Forslag til Skræppebladet og til 
Brabrand Boligforening. Gør det 
muligt at sende mindre beskeder og 
oplysninger pr. sms. Små indlæg og 
forslag til Skræppebladet, ønsker om 
forbedringer i B.B. Idéer og ros til 
gode forbedringer og tak til dem, der 
gør noget positiv. De arme ansatte på 
kontoret på E. Rahrsvej skal tage tlf. 
fra beboere og personale og betjene 
håndværkere og fremmødte beboere, 
som ofte er irriterede over ventetid. Et 

sms.nr, hvor mindre ting kan medde-
les kunne gøre det nemmere.

Når en beboer ser en skade (altså ikke 
fuglen). At man så, mens man husk-
ede det, sendte en sms, så blev det 
registreret på rette sted. Nogle skader 
kan stå på i mdr., uden at der sker no-
get. Eksempel når kloakvand drypper 
ned fra loftet i opgange, og folk får det 
i hovedet. Og vigtige lamper går ud; 
men det kan personalet jo ikke se, når 
de er kun her i dagtimerne.

Mvh Allan Fisker
Bentesvej 31 st. th

8220 Brabrand

Svar
Dette læserbrev er modtaget på redaktø-
rens mobiltelefon; og det fungerede jo fint; 
men jeg vil dog ikke opfordre samtlige 
læsere benytte denne metode, tak; men 
synes bortset fra det, at idéen er god. Og 
vil derfor lade idéen gå videre til Brabrand 
Boligforening i øvrigt.

/redaktøren

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

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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ny  forHandlinger oM HelHedsplanen 
for gellerUp og toVesHøJ

HVordan gÅr det Med planerne og økonoMi for beboerne Under HelHedsplanen

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

I oktober gennemføres ny forhandlin-
ger om Helhedsplanen for Gellerup 
og Toveshøj. Forhåbentlig kan repræ-
sentanter for byrådets partier, bolig-
foreningen og de to afdelingsbesty-
relser på et møde d. 27. oktober blive 
enige om et forslag, der kan fremlæg-
ges på beboermøder i november. Hvis 
dette lykkes, vil det være muligt at 
overholde de tidsfrister, der gælder 
for ansøgninger om støtte fra Bolig-
selskabernes Landsbyggefond. 

den offentlige høring
Forslaget til helhedsplan var i for-
året ude til offentlig høring. Der var 
bl.a. beboermøder og offentlige de-
batter i Globus1 og på rådhuset. Der 
var underskriftsindsamlinger og alle 
borgere kunne indsende deres kom-
mentarer og forslag. Det står klart, 
at mange i området ønsker at få lov 
til at bygge en moské. Og mange er 
imod unødvendige nedrivninger. De 
borgere, der har indsendt kommenta-
rer, vil få svar. Vi kan allerede nu slå 
fast, at helhedsplanen ikke står i vejen 
for placering af en moské et sted i om-
rådet. Den kan f.eks. bygges ved den 
nedlagte Nordgårdsskole, således 
som afdelingsbestyrelsen i Gellerup 
tidligere har foreslået. 

kvarteromdannelse og tryg-
hedsgaranti
På forhandlingsmødet d. 27. oktober 
skal man forsøge at blive enige om et 
forslag til hovedlinierne i en såkaldt 
dispositionsplan for Gellerup og To-
veshøj.  Her skal det afgøres, hvor der 
kan placeres offentlige arbejdspladser 
(der regnes med 500), uddannelsesin-
stitutioner, ungdomsboliger, højskole 
m.v. For at skabe plads til disse ting 
langs den kommende bygade, er det 
boligforeningens vurdering, at det 
vil blive nødvendigt at omdanne el-
ler nedrive bygninger. Men vi vil ikke 

være med til at rive ned bare for at 
rive ned. Vi vil kun acceptere det, hvis 
det er helt nødvendigt for at skabe de 
arbejdspladser og uddannelsesmu-
ligheder, som efter vores mening er 
så vigtige for kvarteret. Hvis beboere 
kommer til at forlade deres lejlighed 
på grund af nedrivning eller omdan-
nelse, så gælder en tryghedsgaranti, 
der sikrer, at de kan få en tilsvarende 
– og pæn – lejlighed i området.

Huslejestøtte
Helhedsplanen skal gennemføres på 
en sådan måde, at den ikke medfører 
huslejestigninger for beboerne i bolig-
foreningen. Dog kan der i Gellerup og 
på Toveshøj blive tale om huslejestig-
ninger, hvis der er tale om udgifter til 
ting, som de to afdelinger selv ønsker, 
og som godkendes på beboermøder-
ne. 
Det vil derfor være nødvendigt at 
skaffe ganske mange penge fra anden 
side. Her kommer Landsbyggefon-
den ind i billedet. Her skal vi søge om 
huslejestøtte – og til næste år kan vi 
søge om udbetaling af et såkaldt støt-
tet lån på 349 millioner kr.. Husleje-
støtte kan kun gives, hvis beboerne 
i Gellerup og på Toveshøj på ekstra-
ordinære beboermøder godkender 
ansøgningerne. Som nævnt håber 
vi, at disse beboermøder kan holdes 
i november. Støtten fra landsbygge-
fonden vil dog ikke være nok til at få 
planen til at hænge sammen. Det vil 
også være nødvendigt at sælge de to 
afdelingers jord på det tidligere mo-
torvejsareal og bruge disse penge til 
planen. Dette kræver en godkendelse 
fra  regeringen, som vi håber snarest 
muligt at få.  

Vanskelige problemer
Århus byråd gennemførte for tre år 
siden ny udlejningsregler i Gellerup 
og Toveshøj. Det kaldes kombineret 

udlejning, og det betyder, at kom-
munen kan frasortere ansøgere på 
ventelisten. Dette har givet betydelige 
huslejetab i de to afdelinger, især i 
Gellerup. Boligforeningen står fast på, 
at beboerne ikke skal betale for den 
kombinerede udlejning, som vi ikke 
har bedt om. Derfor skal der findes 
en forhandlingsløsning med Århus 
kommune, og det tror jeg også på, at 
vi kan opnå. 
Samtidig arbejder de to afdelings-
bestyrelser på at finde løsninger på 
problemet med vedligeholdelsen af 
lejlighederne. Det er naturligvis også 
noget, der koster penge. Så der er 
ganske mange ting, der skal falde på 
plads i dette efterår, hvis det hele skal 
lykkes. 

 

t
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af Inger Bloch

HVad brUger Vi tiden til?

tidsrøVere

før vi fik telefon og tV
De af os, der har nået en vis alder (jeg 
selv inkl.), har oplevet at leve i en tid, 
hvor der var mange, der ikke havde 
telefon eller fjernsyn.
Hvad gjorde man så? – Ja – hvis man 
skulle telefonere, gik man hen til nær-
meste telefonboks, puttede en tiøre i 
sprækken og ringede op. Og der blev 
skrevet mange breve – posten blev 
delt ud flere gange dagligt!
I fritiden hyggede vi os med radioen 
(der var kun ét program), og vi spil-
lede 78-plader på grammofonen. Vi 
gik også mere i biografen, end man 
gør i dag – billetterne var forholdsvis 
billige; sidst, men ikke mindst: Man 
gik på besøg hos hinanden – og uind-
budte gæster var velkomne!

Hvad bruger vi tiden til i dag?
Da det efterhånden blev almindeligt, 
at alle fik fjernsyn, blev TV hurtigt 
den store tidsrøver, og i vore dage er 
der blevet langt mellem telefonbokse-
ne; det gør ikke så meget, for de fleste 
af os – både store og små – går efter-
hånden rundt med en mobiltelefon på 
sig. Der sms’es i ét væk (og – indrøm-
met – på rette tid og sted er en sms et 
fint kontaktmiddel) – men antallet af 
sms-beskeder er i dag vildt overdre-
vent efter min mening. 
Den allerstørste tidsrøver er compute-
ren. Ganske vist er en del startet med 
kun at benytte den som en avanceret 
skrivemaskine – men så går der jo 
ikke lang tid, før man vil på internet-
tet – og dermed åbner en helt ny ver-

den sig – med mulighed for at sende 
og modtage e-mails, søge oplysninger 
om alt mellem himmel og jord på di-
verse hjemmesider, lytte til eller hente 
musik, spille computerspil osv. – og 
den store dille facebook er i sig selv 
en kæmpe tidsrøver, hvis man ikke 
disciplinerer sig.
Har man et digitalt kamera, er det let 
at lægge sine fotos ind i computeren, 
og med et billedprogram er der mas-
ser af muligheder for at forbedre sine 
billeder og evt. sende dem af sted.
Har man sat sig ved computeren, er 
man hurtigt tabt for omverdenen!

isolerer vi os?
Det er både praktisk og sjovt at ud-
nytte sin computer – MEN tiden fly-
ver  - og glemte du lige at gå ud og 
nyde det gode vejr? Gik du lige glip 
af solnedgangen? Sad du alene ved 
computeren hele dagen? Lod du op-
vasken stå i dagevis?
Når jeg stiller disse spørgsmål til 
f.eks. flittige brugere af facebook, ser 
de forbavset på mig og fortæller så, at 
de på facebook har relationer til rigtig 
mange personer – og at de er glade 
for, at de har fået opsporet og er kom-
met i kontakt nogle gamle skolekam-
merater, venner eller familiemedlem-
mer,  de ellers havde mistet forbindel-
sen med!

Tja – det er vel ikke så ringe endda?

t
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1 - Hans Broges Parken

indtryk fra afdelingsMødet
Hyggeligt Møde Med alVorlige Undertoner

tekst og foto af Inger Bloch

Omkring 40 beboere var mødt op til 
mødet d. 13. september.
Mødedeltagerne var trygge ved diri-
genten, og mødet blev afviklet i en rar 
atmosfære.

Året der gik
Formand Asger opremsede i sin be-
retning diverse tiltag gennem året 
– blandt andre de hyggelige arran-
gementer som da afdelingens jule-
træ blev tændt og fastelavnsfesten; 
han udtalte endvidere, at ”I, der ikke 
kommer i Klub Hans Broge, går virke-
lig glip af noget!”
Af arbejder nævnte formanden bl.a., 
at belysningen bag blokkene var ble-
vet forbedret, at selskabslokalet er 
blevet malet, og at der er kommet nyt 
køkkenbord i den forbindelse. I den 
fyldige beretning kom han også ind 
på  mere dystre emner: 

alvorlige problemer
Etablering af de hårdt tiltrængte yder-
ligere parkeringspladser på Hans 
Brogesvej er sat i bero – vi kan sim-
pelthen ikke bruge penge hertil på 
nuværende tidspunkt.
I skimmelsvampsagen er der allerede 
oparbejdet en gæld på et par millioner 
kr. for undersøgelser, rapporter og re-
noveringsudgifter til fire huse.
Der er også problemer i blokkene med 
kuldebroer og skimmelsvamp; der er 
derfor ved at blive udarbejdet et pro-
jekt til en samlet løsning for hele af-
delingen (udgiften kan nemt løbe op 
i 90 millioner kroner), og der vil i nær 
fremtid blive indsendt ansøgning til 
Landsbyggefonden om midler hertil.

opbakning
Jesper Pedersen udtalte, at hovedfor-
eningen bakker op om en løsning på 
Hans Brogesparkens problemer, og 
at man vil støtte boligforeningens tre 
ældste afdelinger - der nu alle vil få 

store renoveringsudgifter - med et be-
løb, som kan tildeles inden for træk-
ningsretten. 
Der kom et spørgsmål fra salen om, 
hvad der vil ske, hvis vi får afslag på 
ansøgningen om støtte fra Landsbyg-
gefonden – vi har jo ikke selv mulig-
hed for at rejse så mange penge!

Asger Frederiksen  svarede, at han 
ikke havde fantasi til at forestille sig, 
at vores anmodning kunne blive af-
slået og tilføjede, at der ikke findes en 
plan B.
Jeg hæftede mig ved en udtalelse, der 
lød: ”Afdeling 1 er Brabrand Boligfor-
enings førstefødte – og man lader da 
ikke sin førstefødte gå til grunde!”

Huslejestigning
Regnskab for 2009 blev gennemgået, 
og budget for 2011 blev ligeledes gen-
nemgået og derefter vedtaget.
Vi vil få en huslejestigning i 2011 på 
5%, idet en del af sidste års overskud 
er lagt hen for at imødegå nogle af de 
kommende udgifter!

ny udhuse og hegn  på Udsig-
ten
Asger Frederiksen fremviste arki-
tekttegnede hegn og udhuse, som er 
blevet godkendt af Århus kommunes 
bygningsinspektorat. 
Efter en del spørgsmål og en diskus-
sion blev det vedtaget, at udhuse og 

hegn i fremtiden skal opføres i over-
ensstemmelse med de foreviste teg-
ninger!

Valg
Der var to medlemmer af afdelings-
bestyrelsen og en suppleant på valg. 
Alle tre blev genvalgt!
Desværre lykkedes det ikke at finde 
repræsentant til hverken FAS eller 
Skræppebladets redaktion.

På beboermødet blev der talt om me-
get mere, end jeg har beskrevet; af-
delingens sekretær, Merete Poulsen,  
udarbejder det egentlige referat, som 
kommer op på  opslagstavlerne.
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genneMgribende renoVering af søVangen i Udsigt
Med økonoMisk støtte fra landsbyggefonden

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Det var aftenens overraskelse, at 
Torben Overgård kunne fortælle be-
boerne denne nyhed på afdelingens 
ordinære møde. Så selv om ”Isbjerget 
nok var smeltet”, så er vores gamle af-
deling ”reddet oven vande”.

Mødet, hvor ca. 60 beboere var mødt 
op, blev afviklet med Jesper Pedersen 
som dirigent og indledtes med 

formandens beretning 
Der blev omtalt de opgaver, der nu 
var afsluttet, såsom badeværelsesre-
noveringen, nyt låsesystem og nye 
postkasser.
Udvendig maling og maling af trap-
peopgange er i gang.
Renovering af garageporte er i gang.
Renovering af legeplads er i gang. 
Mikael og Jan i afdelingsbestyrelsen 
koordinerer.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer har 
været på et godt kursus, og senest har 
der været en tema-dag om fremtids-
sikring af almene boliger fra 40’erne 
og 50’erne.

Det har været en glimrende indgang 
til ønsket om en totalrenovering af Sø-
vangen. 
Birte Wisén fortalte derefter om Bebo-
erhuset, om aktiviteterne og om Be-
boerhusudvalget, der er i bekneb for 
frivillige hjælpere. De kan godt bruge 
3-4 personer mere, og appellerer til 
beboerne om at være med.

kommentarer til beretningen.
Peter Kjellerup kunne ikke forstå, at 
når man efterlyser større engagement 
i aktiviteter i Beboerhuset, hvorfor 
man så havde afvist en forespørgsel 
om afholdelse af bogbindingskurser. 
Birthe svarede , at det var en aktivitet 
under aftenskoleloven, og ikke alene 
for beboerne. Til sådanne aktiviteter 
kan man leje Huset på normale vil-
kår. Desuden har Huset ikke plads til 
at rumme de mange materialer, det 
medfører. 
Hartvig kritiserede områder på Bir-
gittevej over for Beboerhuset, som 
lignede en ukrudtsmark. Carsten 
kunne hertil oplyse, at afdelingens 

udendørs-arealer trængte en del. Man 
var i gang, og man skulle nok komme 
i bund.

En beboer mente, at adviseringen om 
maling af altaner i blokkene havde 
været for dårlig.
Advisering om sådanne ting skulle 
være i orden med opslag og evt. no-
tits i Skræppebladet og ikke en seddel 
indlagt i Skræppebladet. Det blev ta-
get til efterretning.
Hvis man valgte afvisning af den 
planlagte maling af altaner, skulle 
man sikre sig, at man selv brugte en 
kvalitetsmaling, der kunne  holde til 
udendørs brug.

fremtidsrenovering af afdeling-
en
Den måde man byggede på i 50’erne, 
og den måde som Søvangens mure 
er bygget på uden bindere  og uden 
særlig meget isolering, har forårsa-
get fugtsugning i murværk. Også de 
gamle plastvinduer er efterhånden 
passé.
De mange klager over fugtproblemer 
afstedkom, at man i afdelingen alle-
rede i 1997 prøvede at få en oversigt 
over, hvad en renovering ville ko-
ste, og kom frem til at det ville blive 
meget dyrt. Derfor har man efterføl-
gende satset på, og søgt om frigørelse 
af midler fra Landsbyggefonden til 
et sådant formål. Torben Overgård 
kunne derfor overraskende fortælle, 
at man lige havde fået at vide, at der 
var reserveret 120 mill. kr. i Lands-
byggefonden til en evt. renovering af 
Søvangen.

Foreningen havde fra reserverne be-
vilget 25 mill. kr. til fordeling mellem 
BB´s 3 gamle afdelinger, (der alle står 
med samme problemer) 1,2, og 3 i for-
hold til beboerantal. Det ville blive 11 
mill. kr. til Søvangen, som skal kunne Bestyrelsesmedlem i mange, mange år siger farvel
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anvendes til  finansieringen, og der-
med kunne holde huslejen i ro under 
projektets gennemførelse.

Helhedsplan søvangen
Hvis man bliver enige om et sådant 
stort renoveringsprojekt, indeholden-
de forbedringer af mure, bedre isole-
ringer, varmegenindvinding eller evt. 
jordvarme og andet, der er energibe-
sparende for beboerne, så skal forar-
bejdet i gang nu, så en arbejdsplan 
kan ligge klar i 2011.
Tidsplanen indbefatter orientering af 
beboere, yderligere undersøgelser i 
forhold til Landsbyggefonden, øko-
nomiske beregninger, godkendelser 
fra Århus kommune, yderligere ori-
entering af beboere med ekstraordi-
nære afdelingsmøder og endelig en 
egentlig projektering og udbud af op-
gaven.
En overordnet tidsplan skulle munde 
ud i en gennemførelse i 2012-13. Det 
kræver et stort arbejde i forhold til 
formidling og et stort arbejde for be-
styrelsen i afdelingen.

foreningens forhold og et 
”smeltet isbjerg”
Dirigenten kunne fortælle om for-
eningens byggeprojekter. Projekter 
hvor der er lagt vægt på byggeri ind-

tænkt med optimerede energiforhold. 
Der satses på kvalitetsboliger i frem-
tiden.
En redegørelse for byggeriet Isbjerget 
på Havnen mundede ud i at man nok 
kunne sige ”at det var smeltet”.

afdelingens budget 2011 og 
regnskab 2009
En kort gennemgang gav ikke anled-
ning til spørgsmål eller kommentarer, 
og budgettet blev vedtaget.
Stigning i antennebidrag vedrører det 
fælles anlæg, og der vil være samme 
stigning for alle uanset pakkestør-
relse.

forslag om trailer-parkerings-
plads
Bestyrelsen havde fremsat forslaget 
for at få trailere trukket væk fra par-
keringspladerne og frigøre ekstra 
pladser, som der var behov for. Der 
var en del debat om behovet og ste-
det; men forslaget blev vedtaget med 
44 stemmer for og 24 imod.

Forslaget til en ændret tekst i ordens-
reglementet om parkering blev også 
diskuteret, idet den ikke passer helt 
til nutidens forhold. Bestyrelsen lo-
vede at tilrette teksten, sådan at den 
var juridisk korrekt med hensyn til 

formulering af køretøjer og biltyper, 
og tekstændring blev vedtaget

Det tredje punkt blev ikke aktuelt, da 
forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Birthe Wisén og Kirsten Kirsten Ja-
cobsen ønskede ikke genvalg.
Nye forslag til posterne blev Stig An-
dersen, Peter Madsen, Carl Erik Fri-
sted, Anne Grethe og Else Høegh.
Efter et tæt løb i optælling blev det:
Genvalg Michael Jørgensen
Nyvalg Stig Andersen
Nyvalg Peter Madsen
1. suppleant Else Høgh (genvalg)
2. suppleant Anne Grethe
3. suppleant Carl Erik
Birthe Wisén og Kirsten Jacobsen, der 
i mange, mange år havde gjort et stort 
arbejde i bestyrelsen, blev hyldet af 
forsamlingen og bestyrelsen for deres 
store indsats.

Medlem og suppleant til Skræppebla-
det blev genvalgt.

eventuelt
Der efterlystes måling af gulvvarme-
forbrug, og dertil kunne siges, at der 
er opsat nye energimålere, der måler 
varmtvandsforbruget. Når de snart 
bliver taget i brug, bliver de gamle ra-
diatormålere taget ud af drift.

Bestyrelsesmedlem og formand igennem 14 år Birthe Wisén takker af og vil koncentrere 
sig om Beboerhusets vel.

t
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sÅ er der gang i aktiViteterne i beboerHUset
dU er VelkoMMen til at Være Med

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Efter en både varm og regnfuld som-
mer åbner Beboerhuset dørene for ef-
terårets aktiviteter.
Sommerfesten blev igen i år en suc-
ces. ”De glade vandrer” har fyldt 
sommerperioden, og nu er det mere 
de indendørs aktiviteter, der står og 
venter på, at beboerne har lyst til at 
deltage.

Åbent Hus i september
Søndag den 12. september holdt man 
Åbent-Hus for beboerne, men det 
havde desværre ikke lokket mange 
til. Der var dækket kaffebord med 
hjemmebag, og der var også var et 

spændende dias-show om Søvangen i 
fortid og nutid. Det kan efterfølgende 
ses på Søvangens Facebook-profil.

torsdags-aktiviteter bliver til 
onsdags-aktiviteter
Torsdags-aktiviteterne er gået i gang, 
men bliver ændret til onsdags-akti-
viteter. Ligeledes er tirsdags-gymna-

stikken i fuld sving igen.
Se aktivitetskalender for oktober. 
Der er tilbud om strikning, syning, 
alle former for træsløjd, stenslibning 
og som noget nyt er der keramik 
(formning af ler) med undervisning i 

oktober måned.
Huset råder nu over 
4 væve, og de er sat 
op, eller er ved at 
blive sat op. Hvad 
der ellers skal laves 
på dem – bestem-
mer du. Har du lyst 
til at prøve eller 
lære noget om det, 
så kontakt Ingelise 
eller Kirsten. Der er 
opslag med telefon-
numre i Beboerhuset. 
Sammen med væve-

ne er der et stort trend-bord, der er til 
fri afbenyttelse.
Ligeledes har huset et dejligt stort 
klippe-bord i den helt rigtige højde og 
kompetent rådgivning på aktivitets-
dagene.

Julemarked i december
Da Beboerhuset mangler midler til at 

sætte flere projekter i gang, har man 
besluttet sig for at afholde et julemar-
ked i december måned. Man er i gang 
med at lave forskellige hjemmegjorte 
produkter, som vil blive sat til salg  til 
fordel for Huset. Hvis du vil deltage i 
denne fabrikation eller har nogle idé-
er eller nogle ting, der kan indbringe 
midler til Huset, er du velkommen til 
at kontakte Beboerhus-udvalget.

Kom nu bare i gang, vi mener, at der 
er er plads for alle interesser, og det 
vil være dejligt, når der kommer flere 
for at deltage. Desuden mangler Hu-
set frivillige til at få arrangementerne 
til at køre.
Her er du også meget velkommen til 
at deltage. Bare mød op, du er meget 
velkommen.

 Opsætning af væve er i gang

Syning til markedssalg  Tirsdags-gymnastikken kører igen
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beboerHUset søVangen
arrangeMenter i oktober 2010

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Mandag den 4. oktober kl. 17.00
Seniordans

Onsdag den 13. oktober 
kl. 14.00 
Aktivitetsdag med formning af ler
Der vil der være mulighed for ”let” 
undervisning. Det er gratis, dog skal 
der betales for materiale.

Søndagscafé den 17. oktober 
kl. 14.00-16.30
Der er tilmelding til fællesspisning

Onsdag den 20. oktober kl. 
18.00 
Fællesspisning
Menu: Hakkebøf m/bløde løg
Kartofler og surt
Trifli surprise
Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

Onsdag den 27. oktober kl. 
14.00
Igen ”let”undervisning i formning af 
ler

Som noget nyt er der nu også blevet 
mulighed for at væve på aktivitetsda-
gene
Kontakt Ingelise eller Kirsten – opslag 
med tlf.nr. i Huset

Husk at aktivitetsdagene fremover 
ligger om onsdagen 
Lige uger  kl. 19.00-21.30
Ulige uger kl. 14.00-16.30

3 - Skovgårdsparken

geoterMisk energi
Afdeling 3 vil bore dybe huller og udnytte geoter-
misk energi. Strókkur på Island sender kogende 
vand 27 meter til vejrs regelmæssigt hver 7. mi-
nut. Får vi en blå lagune i Brabrand ?
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afdelingsMøde skoVgÅrdsparken
renoVeringssagen et trin freMad

af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Omkring 90 beboere var mødt op til 
afdelings årlige afdelingsmøde, hvor 
renoveringsplanen til 210 millioner 
kroner skulle forelægges. Som så ofte 
før blev Edvin Juel fra Holmstrup 
valgt til dirigent.

finansieringen af reno-
veringsplanen
Der var ikke fremsendt ma-
teriale om renoveringen, så 
på baggrund af nogle over-
heads gennemgik Torben 
Overgaard de økonomiske 
konsekvenser af den foreslå-
ede plan, som i hovedtræk er 
følgende:
Projektet omfatter 21.000 
kvm ud af bebyggelsens 
28.000 kvm. Med baggrund i 
skema B, der er et relativt de-
tailleret budget, er den sam-
lede omkostning ved reno-
vering til en lav energiklasse 
omkring 210 milioner kroner. 
I en enkelt blok vil der i blive udført 
en jordvarmeveksler, der gennem 
en 250m dyb boring trækker de 117 
MWh op, som bygningen har behov 
for. Varmeveksleren vil blive drevet af 
solceller. Dermed vil bygningen blive 
fri for at bruge fjernvarme. Hvis var-
mepumpesystemet virker efter hen-
sigten, vil metoden blive brugt i de 
øvrige blokke.

Århus kommune har godkendt ske-
ma B og landsbyggefonden har givet 
tilsagn om støttede lån på 137 millio-
ner kroner. De manglende 72 millio-
ner skal finansieres ved optagelse af 
ustøttede lån.
Den samlede ydelse vil med et 4% 
lån på den ustøttede del blive 452 kr. 
pr kvm. Heraf vil landsbyggefonden 
i starten give en ydelsesstøtte på 120 
kr. pr kvm. Hertil foreslår Brabrand 
Boligforening, at der de første 5 år gi-

ves en støtte, der nedtrappes. Første 
år er støtten fra foreningen 155 kr.pr 
kvm. Hvis dette scenarium følges, 
vil huslejen der nu er 673 kr. pr kvm, 
stige med 142 kr. pr kvm det første 
år, herfra kan trækkes besparelsen på 
varmeregningen (der ifølge forfatte-

rens beregning er omkring 100 kr. pr 
kvm i dag).
Hvis afdelingen i samarbejde med 
foreningen besluttede at finansiere de 
ustøttede lån med 1-årige rentetilpas-
ningslån ville ydelsen falde så meget, 
at huslejen praktisk talt ikke ville sti-
ge. Til gengæld fik afdelingen en vis 
risiko, hvis renten steg.
Torben Overgaard foreslog, at man 
ikke traf endelig beslutning før se-
nere, fordi der kunne ske meget på 
markedet, før man var klar til finan-
sieringen.

tilsagn blev ikke givet - men 
der kan arbejdes videre.
Dirigenten fastslog, at materialet, der 
beskrev finansieringskonsekvenser-
ne, ikke var fremsendt de krævede 8 
dage før mødet. Derfor kunne afde-
lingsmødet ikke træffe beslutning om 
at tiltræde de økonomiske konsekven-
ser af igangsættelse af renoveringen.

I den efterfølgende debat var der kun 
få beboere, der gav udtryk for, at den 
givne beskrivelse var mangelfuld. 
Afdelingsbestyrelsen blev derfor be-
myndiget til at arbejde videre med sa-
gen, således at man på et senere eks-
traordinært afdelingsmøde kan tage 

stilling til den endelige plan.

bestyrelsens beretning
Jesper Fræer kom med besty-
relsens beretning, som blandt 
andet indeholdt et spændene 
indblik i afdelingens digi-
taliserings og certificerings-
projekt. I et af de kommende 
numre af Skræppebladet vil 
dette projekt blive gennem-
gået.

Afdelingen har 50-årsfød-
selsdag. Der er 4 beboere der 
har boet i afdelingen i alle 50 
år Else Nielsen, Keld Ander-

sen, Kirsten Larsen og Henning Laur-
sen. Tre af dem var tilstede på mødet, 
og de blev behørigt fejret.

Valg - kampvalg til skræppe-
bladet
4 af afdelingsbestyrelsen medlemmer 
var på valg, men der blev kun mindre 
rokeringer da valget var overstået.
Da der skulle vælges medlem af 
Skræppebladets redaktion, skete der 
noget nyt. Der har i mange år ikke 
været en repræsentant fra Skov-
gårdsparken. Nu meldte 3 personer 
sig til at påtage sig opgaver. Derfor 
blev der kampvalg, så det blev aftalt, 
hvem der repræsenterede afdelingen. 
Alle kræfter, også frivillige, vil være 
velkommen i redaktionens arbejde, 
derfor kan Skræppeblades læsere i 
fremtiden vente at høre mere nyt fra 
afdelingen.

Else, Kirsten og Henning ønskes tillykke med 50-årsjubilæum



Skræppebladet oktober 2010 - 21

4 - Gellerupparken

Ung kUnst pÅ gaVl i gellerUp 
”postkort fra Verden” Hedder MUrMaleriet, Unge fra ÅrHUs prodUktionsskole Har 
Malet pÅ en gaVl i gellerUp, soM et led i deres Uddannelsesplan for at bliVe Maler

af Helle Hansen

Borgmester Nicolai Wammen mødte midt i septem-
ber op midt i Gellerup for at hjælpe med at afsløre det 
store murmaleri, som en gruppe unge fra Århus Pro-
duktionsskole har været i gang med at male gennem 
de sidste tre-fire måneder.
Murmaleriet, der bliver kaldt ”Postkort fra verden”, 
er skabt af 20 unge, og illustrationerne i maleriet er 
bygget op af elevernes egne individuelle postkort og 
symboliserer på den måde deres egen historie”, for-
tæller Heidi Zilmer, der er faglærer på projektet, som 
hun selv har været med til udtænke som et innovativt 
uddannelsesprojekt sammen med dekorationsmaler 
Susan Arnild. Inspirationen til projekt har de to hen-
tet i udlandet. Filosofien er, at samfundsnyttig kunst 
kan forskønne ghettoområder og samtidig engagere 
udsatte unge og hjælpe dem i gang med en ungdoms-
uddannelse.
”I Lyon og Philadelphia har vi hørt om, at murma-
lerier har været med til forandrer udsatte beboelses-
kvarterer. Og gennem murmalerarbejdet har vi kunne 
inspirere de unge til at komme i gang med en ung-
domsuddannelse, og samtidig givet vi dem mulighed 
for at skabe en positiv historie i et kvarter, der tit er 
præget af negative historier”, siger Heidi Zilmer. 
Forud for selve murmaleriet er der gået et par måne-
der på Århus Produktionsskole, hvor de unge er ble-
vet undervist i dansk og matematik og har øvet sig 
på forskellige maleteknikker. Halvdelen af de 20 unge 
har efterfølgende fået så meget blod på tanden, at de 
nu er klar til at fortsætte deres uddannelse på Århus 
Tech på malerfagets grundforløb. 

flere murmalerier på vej
Murmaleriprojektet har fået økonomisk støtte fra In-
tegrationsministeriet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, 
Gellerup Sekretariatet og Gellerupparken, som også 
lægger gavl til projektet.
Desuden har der været et godt samarbejde mellem År-
hus Produktionsskole, Århus Tech, Århus Malerlaug, 
Vejledningcentret for uddannelse og arbejde i Gelle-
rup og National Center for Erhvervsuddannelse for at 
sikre, at den nye uddannelsesvej bliver et godt uddan-
nelsesmæssigt fundament for de unge. 
Det næste murmaleri er således allerede under forbe-
redelse, og muligvis bliver det på en indendørs mur i 
GLOBUS1.
”Postkort fra verden” kan ses uden for beboerhuset 
Yggdrasil midt i Gellerup - Dortesvej 35A.
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Ministerbesøg i gellerUpparken
pÅ stUdietUr før gHettoplanens beHandling

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Torsdag den 9. september var der fint 
besøg i Gellerupparken. Her var nem-
lig 2 ministre, diverse borgmestre og 
andre, som havde interesse i området.
De to ministre, der var på besøg, var 
Socialminister Benedikte Kjær og Bir-
the Rønn Hornbech, som er minister 

for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration. De var på Danmarksturné for 
at bese de steder, som bliver berørt at 
regeringens såkaldte ghettoplan, som 
skal vedtages i oktober.

Besøget begyndte i Laden, hvor der 
var møde.  Der var ca. 25 medvirken-
de fra forskellige interesseorganisatio-
ner, og oplægget til mødet havde den 
fine titel ”Ghettoisering og integra-
tion af udsatte grupper”. Helle Han-
sen, formand for Gellerupparkens 
bestyrelse, begyndte sin velkomsttale 
med at understrege, hvor dårligt hun 

synes om, at Gellerupparken officielt 
bliver betegnet som en ghetto.
”Det er fint, at vi selv herude bruger 
betegnelsen ghetto med et glimt i øjet, 
men i officielle regeringspapirer, lov-
forslag og andre statsanliggende sa-
ger synes jeg, at det er rigtigt grimt.”

Hun foretrækker at kalde området 
”fattigt boligområde” eller ”et multi-
etnisk boligområde”, som, hun mener, 
er mere rammende og ikke udsender 
nær så dårlige signaler som Ghetto.
Selve mødet ” var en smule rodet,” si-
ger Helle Hansen og fortsætter,” folk 
havde hver deres dagsorden og virke-
de ikke, som om de var interesserede i 
at lytte til de andre. 
Hun tvivler på, om politikerne fik 
noget d af mødet. Helle Hansen me-
ner ikke, at temaet for politikerne 
Danmarksturné ” udsatte voksne” 
passer så godt ind i Gellerupparkens 
målsætninger. Her har de mere fokus 

på børn, unge og kvinder. Derfor tror 
hun ikke, at politikerne kunne bruge 
mødet til særligt meget.

tur rundt i gellerupparken
Det var lukket for journalister så der 
måtte pænt ventes udenfor. Da mødet 
var færdigt tog Benedikte Kjær lige 5 
minutter til de fremmødte journali-
ster for at svare på et par spørgsmål. 
Socialministeren forklarer, at hun har 
fået nogle interessante input på mø-
det, som hun kan gå videre med.” 
På mødet har vi fået en masse gode 
eksempler på, hvordan man får fat på 
sårbare grupper, hvor vigtigt det er at 
være opsøgende og samtidig have an-
sigt til ansigt-kontakt.”
Ministeren mener ikke, at der er no-
get, man generelt kan gøre for at for-
andre tingene, men det handler om, 
at initiativerne bliver forankret lokalt, 
og at samarbejdet mellem boligområ-
det og kommunen fungerer optimalt.
 I en stor klynge begav deltagerne 
sig rundt i området. Nikolaj Vam-
men, Benedikte Kjær og Birthe Rønn 
Hornbech var flankeret af Torben 
Overgaard og Helle Hansen. Snakken 
gik ivrigt og da de kom til den store 
legeplads ventede Ahmad El-Ahmad 
og Abdi- Rahman M. Lidle fra Vejled-
ningscentret på dem. De fortalte lidt 
om deres projekt, som handler om at 
hjælpe unge nydanskere med at finde 
den rigtige uddannelse. Birthe Rønn 
Hornbech kom med nogle friske be-
mærkninger, og så gik hele flokken 
videre.

Turen sluttede ved bussen, som skulle 
køre forsamlingen videre tilbage til 
Laden.  Selvom turen ikke var lang, 
stod man alligevel tilbage med ind-
trykket af, at de medvirkende på tu-
ren havde en god oplevelse og var 
blevet positivt overraskede over, 
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Torben Overgaard, Birthe Rønn Hornbech, Nicolai Vammen, Benedikte Kjær og Helle 
Hansen på tur i Gellerup
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Repræsentanter for Vejledningscenteret var også mødt op 
for at møde ministrene.

200 Unge Holder godHedsdag 
i gellerUpparken og toVesHøJ

søndag den 3. oktober fÅr alle beboere i gellerUpparken og toVesHøJ MUligHed 
for at fÅ HJælp til at pUdse VindUer, rydde op pÅ altanen, i kælderen eller MÅske 

graVet sin nytteHaVe

af Helle Hansen

Beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj kan søndag den 3. oktober se frem 
til at få en gratis hånd. Det sker, når 
der kommer besøg af op mod 200 fri-
villige unge fra Århus Valgmenighed, 
som tilbyder at lave frivillig hjælp hos 
alle beboere i de to afdelinger. Tilbud-
det er gratis – de frivillige gør det, 
fordi de ønsker at gøre noget godt for 
beboerne.
Det, beboerne kan ønske hjælp til, kan 
være en praktisk opgave i lejligheden, 
måske at få gjort rent, pudset vinduer, 
ryddet op på altanen eller i kælde-
ren. De frivillige giver deres hænder 
og deres tid gratis, beboeren skal blot 
sørge for at have kost, klude og sække 
klar til, at opgaven kan løses.

afdelingerne får også hjælp
Det er ikke kun de enkelte beboere, 
men også de to afdelinger, som får 
tilbudt en hjælpende hånd af de unge 
frivillige, som også sidste år i Kr. 
Himmelfartsferien besøgte Gellerup-

parken og Toveshøj i forbindelse med 
ACT-dagen.
I år bliver indsatsen afhængig af vej-
ret – måske skal nogle af de frivillige 
ud og male bænke og skraldegårde. 
Måske skal der laves havehegn i 
Grønærten og fjernes ukrudt langs 
stueterrasserne. 
Hvis det regner, så bliver der tid til 
at gøre hovedrent i kældergangene, 
måske skal et par af kælderaktiviteter 
have malet. Og i cykelværkstedet på 
Toveshøj bliver der lappet cykler hele 
dagen
Og nogle af de frivillige vil sammen 
med Klubberne i Gellerup, Legeplad-
sen og Fritidspatruljen sørge for, at 
der også bliver masser af lege for bør-
nene i løbet af dagen.

fælleshygge til afslutning
De unge frivillige møder op i Gel-
lerup klokken 10 om formiddagen, 
hvor de får deres forskellige opgaver 
udstukket. Og så går de ellers i gang 

med arbejdet indtil sidst på eftermid-
dagen.
Klokken 17 går alle de frivillige unge 
sammen med de lokale aktive ned i 
Foreningernes Hus, hvor dagen slut-
tes af med fællesspisning og hygge-
ligt samvær og forhåbentlig en dejlig 
fælles glæde over at have været med 
til at skabe en god dag for alle i Gel-
lerupparken og Toveshøj.

hvordan Gellerupparken i virkelighe-
den så ud. 
Susanne Larsen, leder af Frivillig-
hedsrådet og præsident for Dansk 
Røde Kors, som også var med på 
turen opsummerede det meget godt 
med bemærkningen ”Her er jo smukt, 
det ligner jo slet ikke en ghetto”.
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nye skærM-trolde fra Vestbyen
5-sproget tV Med nyHeder og inforMationer

af Ole Jessen, informationsmedarbejder ved HotSpot, Socialforvaltningen, Århus Kommune

Folkeinformation i Gellerup går i luf-
ten med oplysende tv-programmer 
på fem sprog. Det sker i samarbejde 
med Indvandrer TV.

Flygtninge og indvandrere i Århus 
skal klædes bedre på til at deltage i 
demokratiet, således at de kan blive 
aktive borgere. Det er formålet med 
en stribe tv-udsendelser, som Folkein-
formation under Socialforvaltningens 
HotSpotcenter vil producere i samar-
bejde med Indvandrer TV og sende 
på den digitale Kanal Østjylland.

”Selvom folk har boet i Danmark i 
mange år, er der mange, som ikke 
kender vores samfund særlig godt. 
Der er mange love og regler, de ikke 
kender, og dem skal de have oplys-
ning om i de nye tv-programmer,” 
siger Hüseyin Arac, leder af Folkein-
formation.

Han fortæller, at mange ikke deltager 
i valg til integrationsråd, ældreråd, 
byråd eller andre valg. Og det skyldes 
især uvidenhed om, at valgene fore-
går, og at man selv kan deltage i dem. 

Dette vil han gerne have ændret, så 
flygtninge og indvandrere også kan 
blive aktive deltagere i demokratiet. 
Desuden skal programmerne oplyse 
om kommunens aktiviteter, projekter, 
arrangementer og møder.

nyheder og information på fem 
sprog
De nye oplysende tv-programmer går 
efter planen i luften midt i september, 
og der skal laves otte programmer i 
år. Til dette har projektet fået 100.000 
kroner fra Århus Kommunes pulje 

til mindre initiativer på integrations-
området. Udsendelserne bliver på en 
halv time med nyheder og oplysning 
på fem sprog: Dansk, tyrkisk, arabisk, 
somalisk og persisk. Nyhederne på 
fremmede sprog vil få danske under-
tekster.

”Folkeinformations har årligt 10.000 
henvendelser i afdelingerne i Gelle-
rup, Hasle og Viby. Det første af de 
nye tv-programmer kommer til at 
handle om Århus Kommunes bud-
get og de kommende besparelser. Det 

kommer desuden til at handle om 
udlændingelovens nye stramninger, 
som trådte i kraft i august i år. Der er 
stramninger af regler om familiesam-
menføring og forlængelse af opholds-
tilladelse,” oplyser Hüseyin Arac.

skærm-trolde fra folkeinforma-
tion
Indvandrer TV er Danmarks første 
multikulturelle tv-station, som sen-
der en bred vifte af programmer med 
nyheder, kultur og debat. Stationens 
leder Rui Monteiro synes, at de nye 

oplysende programmer på glimrende 
vis vil supplere de eksisterende pro-
grammer.

Programmerne vil blive optaget hos 
Folkeinformation i Gellerup. De nye 
skærmtrolde, som skal præsentere 
nyheder og information for seerne, er 
hovedsageligt medarbejdere i Folke-
information, og Hüseyin Arac kom-
mer også selv på skærmen.

”Oplysning på tv er fremtiden, for 
her kan alle være med, også analfabe-

Folkeinformations leder Hüseyin Arac (th) og Indvandrer TVs 
leder Rui Monteiro er klar til at trykke på knappen og sende det 
første af de oplysende tv-programmer fra Folkeinformation i luf-
ten midt i september.

Hüseyin Arac (tv) og Rui Monteiro viser lidt af teknikken 
frem. Nyheder og oplysninger står spejlvendt på en Ipad, der 
bruges som teleprompter, hvor teksten vendes, så skærm-trolde-
ne kan læse den, uden at skulle kigge på et stykke papir.
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foreningernes HUs
oMbygning i foreningernes HUs og koMMende indVielsesfest 

af Anne J. H. Svendsen, medarbejder Foreningernes Hus

Vi går nu efterårssæsonen i møde, 
hvilket betyder, at Foreningernes Hus 
snart står klar til at åbne officielt, da-
gen nærmer sig nemlig for, at den offi-
cielle åbningsceremoni skal afholdes, 
nemlig d. 29. oktober, så husk at sætte 
kryds i kalenderen, for det bliver ikke 
kedeligt! Der arbejdes endnu på fuld 
tryk på at få huset klar til åbningen.

Lidt af alt det, der sker i huset lige nu
Det går godt fremad med at ’få styr 
på’ husets fysiske rammer. Lige nu 

er malerne fra malerfirmaet  Oyong i 
gang med, fra tidlig morgen og med 
forbavsende godt humør, at male hu-
sets lokaler. 
Planen for indretningen af to køkke-
ner og caféen, der skal være et sam-
lingspunkt i huset, skrider også godt 
frem, så det kan stå klar til indvielsen. 
Vi er godt hjulpet på vej med hjælp 
fra en indretningsarkitekt, som blandt 
andet sørger for, at den ’røde tråd’ i 
indretningen af alle lokalerne i huset 
holdes, og hvor også meget af det 
gamle inventar genbruges.
På trods af stor ’ombygningsaktivi-
tet’ i huset lige nu, er der mange for-
eninger, der allerede bruger huset til 
forskellige aktiviteter og afholdelse 
af arrangementer, særligt om aftenen 
og i weekenderne. Der står også for-
eninger ’på spring’ til at benytte sig 
af husets faciliteter efter den officielle 
indvielse og den færdige istandsæt-
telse af lokalerne, og der kommer hele 
tiden nye foreninger til, som ønsker at 
blive brugere af huset. 
På nuværende tidspunkt sprudler 
huset allerede af liv og en positiv og 
smittende stemning fra de menne-
sker, der kommer i huset.

indvielse af huset
Som nævnt holder vi indvielsesfest 
for Foreningernes Hus fredag d. 29. 
oktober, hvor Borgmester Nicolai 
Wammen kommer og indvier huset. 
Et spændende program med festlige 
indslag er under planlægning, så hold 
øje med plakater med program, der 
vil blive hængt op rundt omkring i 
området.
Arrangementet er åbent for alle, og 
vi håber, at så mange som muligt vil 
deltage på denne særlige dag for For-
eningernes Hus.
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ter og folk, der ikke kan læse så godt. 
Her kan alle få de oplysninger, de har 
brug for, således at de kan blive aktive 
borgere,” siger Hüseyin Arac.

Læs mere om Indvandrer TV: www.
aarhusglobalmedia.dk

I Gellerup kan man kun se 
TV2 Østjyllands-kanalen, 
hvis man kan se digitalt tv - 
eller har en Zaptorboks

”Selvom folk har boet 
i Danmark i mange år, 
er der mange, som ikke 
kender vores samfund 
særlig godt,” siger Hü-
seyin Arac (tv), som 
sammen med Rui Mon-
teiro er ved at være klar 
med det første af de op-
lysende programmer.
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nabofest i globUs1 en kæMpesUCCes
600 Mennesker Mødte op til den store nabofest i gellerUp i ÅrHUs festUge

af Helle Hansen

Naboer fra Gellerup og Toveshøj og 
resten af Århus deltog i Festuges store 
NABOfest i Globus1. Og festen var en 
af festugens helt store bestsellere. De 
oprindelige 500 billetter var hurtigt 
væk, og der var stor efterspørgsel ef-
ter de 100 ekstra billetter. 
Naboerne kom på besøg både fra Egå, 
Risskov og Lystrup og fik mulighed 
for at nyde et måltid ud over det sæd-
vanlige. Festen bød nemlig på lækker 
mad fra både det somaliske, tyrkiske, 
danske og palæstinensiske køkken 
fremstillet af lokale kokke og forenin-
gerne. Kokkene var Yaacoub Merhi fra 
Globus1, kvinderne fra Café Perlen, 
Brabrand Kultur- og Ungdomsfor-
ening samt den Somaliske Familiehøj-
skole, så gæsterne kunne både smage 
hummus, dolmer, samboosa og hak-
kebøf med bløde løg.
Af hensyn til ramadanen startede 
måltidet først kl. 20.20. Inden da så de 
fremmødte filmen ’Historier fra peri-
ferien’, som er lavet af unge i vestby-
en, som har filmet deres eget liv.
Da solen var gået ned, samledes de 
muslimske deltagere til bøn i den 
ene ende af hallen, inden fasten blev 
brudt, og så blev der taget hul på spis-
ningen.
Borgmester Nicolai Wammen deltog 
også i festen. Han var meget glad og 
imponeret over det store fremmøde: 
”Festugen er kommet til Gellerup, og 
i dag kan vi se, at vi alle er århusia-
nere”, fremhævede han.
Den store NABOfest sluttede om-
kring kl. 22.
Det var Gellerupsekretariatet og År-
hus Kommunes Integrationsråd, der 
var initiativtagere til festen, som blev 
arrangeret af de frivillige foreninger 
og afdelingsbestyrelserne i Gellerup 
og Toveshøj.
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gellerUp – nU!
tættere pÅ gellerUp-oMrÅdet Med borgerportalen Http://www.gellerUp.nU 

- og tanker oM Medie-saMarbeJde i gellerUp

af Birger Agergaard, projektleder på gellerup.nu 

Hvis du er vant til at slå ind på 
http://www.aarhusvest.dk for at 
finde historier og adresser i Gellerup-
området, så fortvivl ikke over, at alt 
Gellerup-stof pludselig er væk, og at 
Vestportalen er helt overladt til histo-
rier fra Herredsvang, Bispehaven og 
Frydenlund. For slå blot ind på www.
gellerup.nu i stedet!
Vi gør det ikke for at drille, men for-
di det er fornuftigt at dele den store 
vestby-portal op i to portaler. Portalen 
har dækket både postnummer 8210 
og 8220, og vi har oplevet, at beboere 
i det ene postnummer ikke er specielt 
interesserede i at høre nyt fra det an-
det postnummer – og omvendt. 
Nu gør vi det overskueligt: gellerup.
nu dækker nu livet i Gellerup-om-
rådet – og især boligområderne Gel-
lerupparken, Toveshøj, Søvangen og 
Skovgaardsparken.
Det er fortsat borgernes portal, og vi 
håber, at du har lyst til at bidrage. Vi 
samarbejder også med Skræppebla-
dets frivillige skribenter om historier, 

men vi vil så gerne have flere histo-
rier og billeder – eller idéer, som du 
kan sende til os på adressen birger@
bydele.dk 

brainstorm om 
mediesamarbejde
Gellerup Fællesråd har indkaldt til en 
brainstorm om samarbejde mellem 
medierne i Gellerup-området. Mødet 
er holdt 27. september, så vi har ikke 
kunnet nå at få noget med om dette i 
dette nummer af Skræppebladet. Men 

du vil kunne læse om det på gellerup.
nu Nu!
Formålet er at samle de mange kræf-
ter, der informerer og kommunikerer 
i Gellerup-området: Udover beboer-
bladet Skræppebladet, er der begyndt 
et projekt med base på Tovshøjskolen 
med TV Basic, hvor de unge kan få 
en tv-uddannelse. Og Tovshøjskolens 
ungdomsskole starter et hold, der 
blandt andet skriver til http://www.
westcity.dk. Og så er der er der akti-
viteterne på den gamle borgerportal, 
som mangler at blive forankret. Der-
udover har den boligsociale indsats 
under Samvirket i Gellerup og Toves-
høj også netop indviet en hjemmeside 
http://www.samvirket.dk – og det 
nye kommunale HotSpotcentret plan-
lægger også at lave en hjemmeside, 
som skal være bydækkende.

nabro
i ÅrHUs festUge forbandt broen gellerUp Med naboerne Mod øst

foto af Bo Sigismund
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HolMstrUps afdelingsbUdgetMøde
adMinistrationsbidrag steget pÅ grUnd af nyansættelser i adMinistrationen

af Karen Hammer-Sørensen
arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Edvin Juhl startede med at berette 
om et par hængepartier angående fejl 
i varmeregnskaberne - der arbejdes 
fortsat med med at gennemgå dem. 
Desuden fortalte han om låneomlæg-
ning.
Afdelingen er også igang med ud-
skiftning af vinduer; der vil de værste 
blive taget først.
I vinters blev der foretaget termogra-
fering for at se, hvor varmen siver ud.
På et tidspunkt kommer der et nyt 
rådighedskatalog, og det forventes at 
blive meget lig det, de har i afdelin-
gerne 4 Gellerupparken og 5 Toves-
høj.
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.

stigning til administration
Heldigvis slipper vi for den store 
huslejestigning, den bliver på 1,85%, 
derimod er administrationsbidraget 
steget med 8,62%. Det skyldes, at der 
er ansat to nye medarbejdere,

en jurist og en kommunikationsmed-
arbejder.
Under debatten fortalte Keld Al-
brechtsen, at juristen kan spare det, 
man ellers ville skulle bruge på at be-
tale advokatfirmaer. Og foreningen er 
blevet pålaft nye opgaver af staten.
Budget blev enstemmigt godkendt.

Muskelhunde på liste
Under indkommende forslag havde 
bestyrelsen foreslået, at den liste, der 
var lavet over muskelhunde, blev æn-
dret, så de racer, der er nævnt, blev 
de samme, som der er nævnt i hun-
deloven. Det vil gøre det nemmere at 
administrere.
Det blev efter en livlig debat vedtaget 
med 57 stemmer for, ingen imod, og 5 
afholdt sig fra at stemme.

brug beboerrådgiverne
Under eventuelt spurgte Adam, hvor-
for autoklubben ikke eksisterer mere, 

svaret var det enkle, at der manglede 
medlemmer.
Ketty fortalte om en hændelse, hvor to 
piger havde samlet ind til Parkistan, 
og hun havde givet noget. Senere så 
hun, at pigerne tømte indsamlings-
bøtten ved at vende bunden i vejret 
på den og lirke mønterne ud.
Herman fortalte om at være bestyrel-
sesmedlem.
Abelone fra beboerrådgivning for-
talte om, hvad man blandt andet kan 
bruge Jens og hende til.
Edvin takkede Vagn for for hjælpen 
med computerne efter Lars Egs død. 

Mødet sluttede efter knap to timer 
med mad.

t
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Hyldest til afHoldt VarMeMester
Mogens rasMUssen HaVde 15. aUgUst Været VarMeMester i HolMstrUp i 25 År.

tekst og foto af Jens Skriver

I den anledning afholdt afdelingsbe-
styrelsen en reception, og beboerne 
strømmede til. Gavebordet blev hur-
tigt fyldt. På beboermøderne plejer 
der som regel at blive rettet en tak til 
driftspersonalet, ikke mindst fordi 
varmemesteren er afholdt og respek-
teret af alle. Det er også en meget stor 
fordel, at Mogens bor lige her ved og 
om nødvendigt dukker op uden for 
arbejdstid.
I sin tale til Mogens sagde Edvin Juhl 
fra afdelingsbestyrelsen bl.a.: ”Du har 
altid været beboernes ”mand”. Du 
kender dine beboere på travet. Unge 
som gamle. Skæve som lige. – Og det 
har krævet noget menneskeforståelse. 
Og Mogens, du har netop forstand 
på mennesker. Ikke fordi du snakker 
dem efter, men fordi du på din gode 
og venlige måde lytter, vejleder og 
påtaler i de rette doser og efter behov. 
Du er hjælpsom, når det er det, der 
skal til – og bussemand, når det er det, 
der skal til.”

Mogens med roser omgivet af beboere

Edvin taler
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kUltUrtilbUd og beboerdeMokrati: 1. lektion
et alternatiVt afdelingsMødereferat

af Uffe Adelørn

Flere og flere pensionister flytter til 
midtbyen for at nyde de mange kul-
turtilbud og det tætte samvær med 
andre pensionister og frem for alt: for 
at slippe for besværet og forpligtelser-
ne i forbindelse med eget hus. Bolig-
foreningernes tilbud om lejligheder er 
derfor attraktive muligheder. Det er i 
hvert fald, hvad medierne har fortalt 
os gennem den sidste tid – og så er det 
selvfølgelig rigtigt!

Når man så, som vi, er så heldige at 
bo midt i Århus i et byggeri beregnet 
for mennesker over 55, er det da klart, 
at vi også må yde vor del til det so-
ciale fællesskab og beboerdemokra-
tiet f..eks ved blot at møde op til afde-
lingsmøderne 2 gange årlig. Dermed 
har vi så smidt vor skærv i det store 
fællesskabs krukke og får til gengæld 
lov til at opleve det kulturtilbud, som 
et sådan møde er! Her er plads for alle 
til at boltre sig i kontrollerede, intel-
ligente, velunderbyggede og velfor-
mulerede meningsudvekslinger om 
sager af vital betydning. Man fornem-
mer, hvordan Verden rystes og grad-
vis forandres gennem den beslut-
ningsproces, som her rulles ud. Intet 
vil længere være det samme – og be-
slutningernes vigtighed afspejles i de 
alvorlige ansigtsudtryk, der ganske 
vist forsøges mildnet ved et indlæg, 
der helt tydeligt har stærke frankofile 
undertoner, men som i sin vældige 
dybde får os alle til at forstå nødven-
digheden af, at der bør sættes små 
humoristiske tegninger op på fælles-
husets toiletter, så de sjuskede mænd 
belæres om, hvordan et toilet benyt-
tes, eller indlæg med samme under-
tone, der fortæller, at demokratiet tri-
ves bedst under stærk og håndfast le-
delse. Intet øje er tørt, når takkelisten 
oplæses, for hvem kan vel være uenig 
i, at uden stærke og handlekraftige 
enere kan en afdelings fælles ejendom 

og faciliteter ikke udnyttes til fælles 
bedste? Ansigterne mildnes – ja direk-
te tilfredshed kan aflæses, når denne 
svada afsluttes med elegante håndbe-
vægelser og et lille diskret ”viola!”

Aftenens helt store clou er naturligvis 
regnskabet, som alle naturligvis har 
gennemlæst, så man med kyndig ind-
sigt kan kommentere, for det skulle da 
gerne vise, at der stadigvæk kan blive 
råd til de to årlige rejser til Syden, og 
at ikke alle pengene skal gå til husleje-
forhøjelser. På smuk og ophøjet pæda-
gogisk maner belæres forsamlingen 
om, at 2 + 2 sagtens kan blive 6. Alle 
har naturligvis inden regnskabs- eller 
budget fremlæggelsen taget stilling til 
de mange tal, der opstillet i smukke 
kolonner og gengivet på ”over-head” 
kun kan betage som et udtryk for det 
store og væsentlige ansvar, der nu 
lægges i hænderne på forsamlingen, 
og derfor er det da også en helt natur-
lig konsekvens, at et ekstraordinært 
afdrag på gæld konverteres til 30 kro-
ners besparelse på varslet huslejefor-
højelse. Hurra, endnu en flaske rød-
vin er hjemme, hvis der kan foretages 
fælles indkøb. Problemfrit vedtages 
budgetoplægget -  og så er der tid til 
pause, hvor det nødvendige rygefor-
bud i gæsteværelserne kan diskuteres 
ved en stille smøg i fri luft.

Pausen er heldigvis hurtigt forbi, og 
nu er tiden til diskussion om forskel-
lige forslag, der naturligvis alle er 
ment som bidrag til det fælles bed-
ste og derfor også argumenteres med 
megen og dyb indsigt i, hvordan man 
f.eks. kan sikre, at kun handlekraftige 
og rørige beboere kan lukkes ind i 
fællesskabet, så den fremtidige og fri-
villige arbejdskraft kan sikres.  Eller 
hvordan man sikrer sig, at rengøring 
foretages på netop de dage, hvor den 
enkelte har tænkt sig at benytte fæl-

leshuset! Sortering af affald må selv-
følgelig også have en grundig debat, 
for det kan vel ikke være meningen, at 
lige netop jeg skal slæbe skraldeposen 
fra fælleshuset ud? Eller kan det vir-
kelig være rigtigt, at naboens have el-
ler hæk ikke er bragt i forskriftmæssig 
stand? Det er afdelingens ve og vel, 
der står på spil, så det er tilladt at bru-
ge store ord, og en myndig ordstyrer 
sørger for, at meningsudvekslingerne 
aldrig bliver personlige!

Med megen spænding har forsamlin-
gen set hen til valg af bestyrelsesmed-
lemmer! Alle de, der er på valg, har 
accepteret genvalg, men sidder allige-
vel som på nåle. Naturligvis har for-
samlingen stor tiltro til den siddende 
bestyrelse, men en eller anden kunne 
måske finde på at stille op? Heldigvis 
for demokratiet er der ingen, der vo-
ver pelsen. Nu er det kun et spørgsmål 
om rækkefølge for de gamle medlem-
mer. Medens stemmetællerne finder 
frem til, hvem der skal have de for-
smædelige sidstepladser, der betyder 
degradering til henholdsvis 1. eller 2. 
suppleant, bløder bestyrelsen op ved 
at lade øllet komme på bordene. Re-
sultatet bliver snart offentliggjort, og 
forsamlingen kan nu slappe af efter 
hårdt, men betydningsfuldt arbejde.

For en ny eller lige tilflyttet pensionist 
er første lektion omkring kulturtilbud 
og beboerdemokrati overstået, og alle 
kan nu med ophøjet ro og god sam-
vittighed nyde en velfortjent øl eller 
måske to!

22 - Sonnesgården
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22 - Sonnesgården

afdelingsMøde sonnesgÅrden
HVeM tager lokUMsVagten?

af Hans Esmann Eriksen
foto af Marianne Stenberg

101 personer fra 98 lejligheder var 
mødt op, da Sonnesgården holdt af-
delingsmøde i det fyldte fælleshus. 
Bo Sigismund blev valgt til dirigent, 
som han er blevet valg, hver gang der 
har været afdelingsmøde i afdelings 
7-årige historie.

beretninger
Afdelings formand Steen Holgaard 
gennemgik bestyrelsens beretning for 
det sidste halve år. Herudover kom 
tovholderne for de fire udvalg, der 
styrer de daglige aktiviteter, med ud-
valgsberetningerne. De fire udvalg er 
husudvalget, aktivitets-/turudvalget, 
kælderudvalget og det grønne ud-
valg. Der kom også en beretning fra 
kulturforeningen.

Et af emnerne, der har særlig betyd-
ning for Skræppebladets læsere, var 
sagen om kloakkerne. Den bliver be-
skrevet nedenfor.
De mange beretninger med 20-25 en-
keltemner fortæller om det høje akti-
vitetsniveau, der er karakteristisk for 
afdelingen. Det er muligt på grund af 
mange ildsjæle, og fordi arbejdet er 
organiseret i flere udvalg.

budget 2011
Birthe Rasmussen der er bestyrelsens 
kasserer, gennemgik budgettet for 
2011. I Sonnesgården er der tradition 
for, at kassereren løbende gennemgår 
administrationens konteringer, derfor 
har Birthe et solidt kendskab til afde-
lingens økonomi.

I 2009 var overskuddet 192.000 kr. 
Bestyrelsen foreslog, at 110.000 heraf 
blev tilbageført til beboerne. Det be-
løb svarer til det ambi-beløb, der var 
krævet for meget op, og nu var tilba-
gebetalt.

kloaksagen - Hvem har lo-
kumsvagten?
Få dage efter at entreprenørens er-
statningsansvar udløb, blev der kon-
stateret en væsentlig fejl ved kloak-
afløbet fra lejlighederne. Årsagen er 
kort fortalt, at Sonnesgården er byg-
get på blød bund. Selve bygningen er 
fint funderet, men det er kloakrørene 
ikke. Det betyder, at kloakrørene ved 
forskydning kan blive klemt sammen. 
Så kan vand og fækalier ikke løbe 

ud, men vil opsamle sig i den neder-
ste lejlighed i en “opgang”. Der er 19 
“opgange”, og i nogle af dem er fejlen 
blevet rettet. Afdelingen har søgt byg-
geskadefonden om midler til at rette 
fejlen. Den samlede regning kan løbe 
op i flere millioner.
Byggeskadefonden har kun betalt en 
andel af regningen for de kloakstren-
ge, der er ødelagt. Den vil ikke give 
tilsagn om at reparere de øvrige for at 
sikre sig mod fremtidige skader. Den 
vil heller ikke garantere, at der kom-
mer støtte til eventuelle fremtidige 
forstopninger af kloakken.

Beboerne i Sonnesgården har været 
meget bekymrede for, at nye forstop-
pelser kan ødelægge de nederste lej-

ligheder. Boligforeningen har indført 
en form for vandlås så en skade ikke 
giver umiddelbare problemer. Det be-
tyder, at der er et varsel, før uhumsk-
hederne vælder op af toilettet. Bebo-
eren skal dog være hurtige og sikre, 
at alle 4 overboere standser med at 
bruge toilet og afløb, indtil kloakken 
er repareret.

En af beboerne udtrykte sin usik-
kerhed på følgende måde. “Skal jeg 
forstå det på den måde, at hver gang 
jeg tager på en ferie, skal jeg bede en 
nabo om at se efter mit lokum”.
Driftafdelingen kunne kun bekræfte, 
at hvis man ville sikre sin lejlighed 
mod oversvømmelse, skulle man fin-
de en lokumsvagt.

Ud over den økonomiske usikkerhed, 
som kloaksagen giver alle beboere i 
Sonnesgården, kan man roligt sige, 
at beboerne i stueetagen har en fækal 
usikkerhed.

Valg af  bestyrelsesmedlemmer
I Sonnesgården har der været tradi-
tion for, at der var en vis udskiftning 
i bestyrelsen hvert år. For første gang 
blev den samme bestyrelse genvalgt 
efter en afstemning.
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24 - Skovhøj

afdelingsMøde skoVHøJ 
flytteoMkostninger kan ødelægge regnskab

af Hans Esmann Eriksen
foto af Marianne Stenberg

Afdeling XXIV er en af de to to afde-
linger, der ligger på Skovhøj i Hassel-
ager. Afdelingen er på 80 lejligheder. 
Beboere fra 15 lejligheder var mødt op 
i beboerhuset for at høre om stort og 
småt fra afdelingen. Beboerhuset, som 
er bygget i samarbejde med Århus og 
Omegns Boligselskab, dannede ram-
men om afdelingsmødet.

Bo Sigismund, der selv bor i Has-
selager, blev valgt til dirigent. På en 
afslappet og dog myndig måde førte 
han forsamlingen gennem store og 
små beslutninger og informationer.

bestyrelsens beretning - rela-
tion til Åob ikke god
Claus Bech fortalte om de forbedrin-
ger, der havde været gennemført. To 
beboere i området havde taget ini-
tiativ til at skabe et aktivitetsudvalg, 
således at beboerne kunne lære hin-
anden bedre at kende. Claus Bech for-
talte med et stort suk, at samarbejdet 
med  boligforeningen Århus og Om-
egn kunne være bedre. Det betød, at 
det var umuligt at anvende hobby-
rummet, og at omkostninger ved leje 
af fælleshuset kunne hæmme aktivi-
tetsudvalgets arbejde.

omkostning ved rasering af en 
lejlighed
Under behandlingen af budgettet 
kom nogle spørgsmål, der har mere 
generel interesse for Skræppebladets 
læsere. En tidligere beboer, der gen-
nem et par år havde været syg, havde 
raseret sin lejlighed fuldstændigt, før 
han flyttede. 
En mødedeltager spurgte: Hvorfor 
havde driften ikke set problemet tidli-
gere? og Hvor meget ville renoverin-
gen komme til at koste afdelingen? 
Driften gav udtryk for, at man havde 
lært meget af sagsforløbet, og at man 
vil gøre meget for, at det ikke skete 
igen.
Omkostningerne ved renoveringen 
var ikke opgjort endnu, men det kan 
komme op på et trecifret antal tusind. 
Ved behandling af sagen har boligfor-
eningens advokat muligvis lavet en 
ansvarspådragende fejl, derfor vidste 
driften ikke endnu om sagen kommer 
til at koste foreningen penge. 
For en afdeling af Skovhøjs størrelse 
vil renoveringsomkostningen være 
rigtig mange penge, som der ikke er 
hensat midler til. Forsamlingen blev 
dog beroliget med, at når man er 
medlem af et stort solidarisk fælles-
skab gennem boligforeningen, kan 
dispositionsfonden træde til, således 

at afdelingen ikke komme til at betale 
hele omkostningen.

genvalg af bestyrelsesmedlem-
mer
Ved bestyrelsesvalget blev Anette 
Kjærsgård og Claus Bech genvalgt 
til bestyrelsen, og Jan Kjærsgård gen-
valgt til suppleant.

referater fra øVrige afdelinger

Referater fra øvrige afdelinger vil, hvor et redaktionsmedlem har været til 
stede for at dække det, blive bragt i næste nummer af Skræppebladet.
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8 - Drejergården

afdelingsMøde dreJergÅrden
afdelingen Uden bestyrelse

af Hans Esmann Eriksen

Drejergården er en lille afdeling med 
66 boliger, der er bygget i 1988. Afde-
lingen ligger midt på Brabrand Ho-
vedgade. På den ene side ligger en 
række ungdomsboliger, på den anden 
side af hovedgaden ligger nogle blok-
ke, der er indrettet med ældreboliger, 
som Århus kommune har indstil-
lingsretten til.
Den specielle sammensætning af be-
boere har medført, at det igennem 
flere år har været svært at sammen-
sætte en afdelingsbestyrelse. Det har 
heller ikke altid været muligt at have 
en kontaktperson i afdelingen. For-
eningsbestyrelsen har derfor i prin-
cippet ageret som bestyrelse.

Afdelingen har et godt fælleslokale, 
hvor der var dækket fint op til den 
efterfølgende middag. 15-20 beboere 

var mødt op til fællesmødet, der blev 
afholdt sidst på eftermiddagen.
Jesper Pedersen, der er formand for 
bestyrelsen, blev med akklamation 
valgt til dirigent.

beretninger og økonomi
Jesper Petersen berettede om de for-
bedringer, der var gennemført i årets 
løb. Beretningen blev godkendt, så 
derefter kunne Jesper gå over til at 
berette om udviklingen i Brabrand 
Boligforening.
Økonomichef Mogens Clingman gen-
nemgik regnskab for 2009 og budget 
2011 i hovedtræk. Regnskabet viste et 
overskud på 85.000. Det blev foreslå-
et, at overskuddet efter de nye regler 
anvendes til at nedsætte huslejen de 
følgende 3 år. Derfor bliver husleje-
stigningen lidt mindre en de bereg-
nede 2,57%. 

ingen blev valgt
I de seneste år havde afdelingen haft 
en kontaktperson, der kom fra ung-
domsboligerne. Vedkommende var 
flyttet, og der var ingen der havde lyst 
til at påtage sig et tillidshverv.
Traditionen tro blev foreningsbesty-
relsen derfor bemyndiget til at agere 
som afdelingsbestyrelse.
Datoen for julefrokosten blev fastlagt 
under eventuelt.

gellerUp MUseUM
opleV Historien oM gellerUp pÅ gellerUp MUseUM

Se hvordan en stue i Gellerup så ud i 
1970’erne og oplev et rigtigt kollekti-
vistværelse. Se filmen om dengang da 
Gjellerupplanen og Gellerupcentret 
blev bygget. Og nyd udsigten ud over 
hele Århusbugten.

nye åbningstider:
Tirsdag kl. 15.00 – 17.00
Søndag kl. 14.00 – 16.00

Gratis entré.

Gellerup Museum 
Gudrunsvej 16, 6. th.

Der er muligt at besøg museet uden 
for normal åbningstid efter aftale.
Entre: Medlemskab 50 kr. inkl. én 
gæst. - Større grupper kan besøge mu-
seet for 500 kr.

Kontakt museumsinspektør 
Doron Haahr – tlf. 61221468 og e-mail: 
doha@bbbo.dk

af Helle Hansen
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kostVeJledning for beboerene i toVesHøJ
en gang oM MÅned er der kostVeJledning i beboerHUset toVesgÅrds laden, 

edwin raHrs VeJ 6 b.

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 måned er der kostvejled-
ning i Beboerhuset Tovesgårds Laden, 
Edwin Rahrs vej 6 B.
Næste arrangement foregår tirsdag 
den 11.oktober  Kl. 16.00-17.30

Diætist Fariba Koosher fortæller om 
diabetes og kost.
Derefter er der fælles madlavning og 
fællesspisning fra kl.17.00

Arrangementet er gratis; men tilmel-
ding til fællesspisning er nødven-
digt. Hvis du vil tilmelde dig eller 
har spørgsmål angående arrange-
mentet, kan du kontakte huskvinde 

i Tousgårdsladen, Anja Raithel på 
telefon: 86259158 eller beboerrådgi-
ver Maryam Fereidanian på telefon 
20185424.

Arrangørerne er beboerrådgivningen 
i Toveshøj i samarbejde med beboer-
huset Laden.

af beboerrådgiver Maryam Fereidanian

Årsplan for kostvejledning og Fællesspisning for 2010 og 2011        

Tirsdag den 12.oktober 2010  Kl.16:00  Fariba Koosha   Diabetes og kost
Tirsdag den 9.november.2010  Kl.16:00  Ingrid Videbech  Søvn og stress
Tirsdag den 8.december 2010  Kl.16:00  Rikke Mathilde   Sunde fest måltider
Tirsdag den 11.januar 2011  Kl.16:00  Læge Inger Rabbel  D vitamin og kost
Tirsdag den 8.februar.2011  Kl.16:00  Rikke Mathilde og Anja  Sunde kager og brød
Tirsdag den 8.marts. 2011  Kl.16:00  Jytte Steengård   Små børn og kost
Tirsdag den12.april 2011  Kl.16:00  Ingrid Videbech og Mathilde Børn og kost
Tirsdag den10.maj 2011  Kl.16:00  Fysioterapeut    Motion og grillfest

det kreatiVe Værksted i yggdrasil
Værkstedet Har fÅet nye Åbningstider og indkalder til stiftende generalforsaMling

I Det kreative Værksted har vi fun-
det strikkepindene og symaskinerne 
frem efter en sygdomsperiode. Der 
er åbent mandag til torsdag kl.10-15 
indtil efterårsferien i uge 42. Efter ef-
terårsferien bliver Det kreative Værk-
sted til en forening. Se indkaldelse til 
stiftende generalforsamling. Og så 
flytter vi til Foreningernes Hus. Hvis 
du har lyst til at deltage som frivillig i 
at holde værkstedet åbent, så kontakt 
Lene Christensen på tlf.: 22 55 80 18 
eller kom forbi og besøg os i åbnings-
tiden.

Den 23. september skal vi på udflugt 
til Stof og Stil i Tilst. Vi tager af sted 
kl. 10.30. 
Hvis du har noget garn, stof eller an-
det til et kreativt værksted, modtager 
vi det med stor tak!
Indkaldelse til stiftende general-
forsamling i forening ”Det kreative 
Værksted” tirsdag d. 26.oktober kl.14-
16. Dagsorden kan hentes i Værkste-
dets åbningstid 14 dage før. Forenin-
gen stiftes med det formål at drive 
Det kreative Værksted videre med 
frivillige kræfter.
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UndergrUndkonCert i laden

Fredag d. 29. og lørdag d. 30. oktober
STED: Edwin Rahrs Vej 6 B
ARRANGØRER: Mange af de deltag-
ende bands 

fredag d. 29. oktober fra kl. 
20.00: 
war of destruction (old schoold hard-
core fra Århus), 
enola gay (old school hardcore fra 
København., sidst de spillede i Århus 
var i ’83 sammen med War of destruc-
tion), 
malum (grindcore fra Sverige), 
Erode (grindcore fra København), 
h1n1 (hardcore fra Horsens)

Dj’s fredag:
Dj Roger beattaker og Rip claw (ven-
der disco, dansk top og funk)

lørdag d. 30. oktober fra 
12.00-18.00
Workshops med bl.a.: vegansk mad-
lavning, perlepladesyndikatet (laver 
perlepladekunst), foreningen sorte 
fane (laver introduktion til gruppen 
og politisk debatforum), introduktion 
til feminisme og ligestillingskamp 
(lavet af mænd for mænd), hallo-
ween make-over (introduktion til at 
lave den fedeste zombie-sminke til 
aftenens halloween tema)

bands lørdag d. 30. oktober 
(fra kl. 20.00)
Sommerfuglebræk (punk fra Køben-
havn)
+++et surprise band+++ 

Dj’s lørdag (Zombie disco):
Dj BatLuder (horror, Århus)
+++surprise dj+++

Plus bloody-bone-bar og vegansk 
horror-kage bod.
RET TIL ÆNDRINGER 
FORBEHOLD ES

 BEBOERFORUM—mødestedet for almene beboere 

Inviterer til: 

Fyraftensmøde 
mandag den 11. oktober kl. 17.00-19.00 
i Beboerhuset Vest'n, Nyringen 1A, 8240 
Risskov. 

Kom og hør  
René Skau Björnsson 
tale om sin hverdag 
på Christiansborg 
 
René Skau Björnsson er en af de få politikere, som in-
teresserer sig oprigtigt for den almene sektor. Han er 
medlem af bestyrelsen i Brabrand Boligforening, og i 
folketinget sidder han i boligudvalget.  
 
På mødet vil han bl.a. fortælle om, hvorfor og hvordan 
han er med til at sætte de almene boligområder på 
dagsordenen. 
 
Beboerforum er et mødested for almene beboere. Bag 
Beboerforum står Det Boligsociale Fællessekretariat, 
som er etableret af alle boligorganisationer i Århus. 
Fællessekretariatet har som et af sine formål at styrke 
samarbejdet på tværs af boligområderne i Århus. 
 
Du kan tilmelde dig til Benedikte Erlykke på  
e-post: benedikte@fs-bydele.dk eller tlf.: 8734 0002. 
senest fredag den 8. oktober. 
 
Vi slutter af med lidt at spise.  
Det er gratis at deltage. 
 
 
Fyraftensmødet er støttet af   

Inviterer til:

Fyraftensmøde
mandag den 11. oktober kl. 17.00-19.00
i Beboerhuset Vest’n, Nyringen 1A, 8240 Risskov.
Kom og hør René Skau Björnsson 
tale om sin hverdag på Christiansborg

René Skau Björnsson er en af de få politikere, som interesserer
sig oprigtigt for den almene sektor. Han er medlem af bestyrelsen i Bra-
brand Boligforening, og i folketinget sidder han i boligudvalget.
På mødet vil han bl.a. fortælle om, hvorfor og hvordan han er med til at 
sætte de almene boligområder på dagsordenen.

Beboerforum er et mødested for almene beboere. Bag Beboerforum står 
Det Boligsociale Fællessekretariat, som er etableret af alle boligorgani-
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e-post: benedikte@fs-bydele.dk eller tlf.: 8734 0002.
senest fredag den 8. oktober.
Vi slutter af med lidt at spise.

Det er gratis at deltage.
Fyraftensmødet er støttet af Bikubefonden

 BEBOERFORUM—mødestedet for almene beboere 

Inviterer til: 

Fyraftensmøde 
mandag den 11. oktober kl. 17.00-19.00 
i Beboerhuset Vest'n, Nyringen 1A, 8240 
Risskov. 
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René Skau Björnsson er en af de få politikere, som in-
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dagsordenen. 
 
Beboerforum er et mødested for almene beboere. Bag 
Beboerforum står Det Boligsociale Fællessekretariat, 
som er etableret af alle boligorganisationer i Århus. 
Fællessekretariatet har som et af sine formål at styrke 
samarbejdet på tværs af boligområderne i Århus. 
 
Du kan tilmelde dig til Benedikte Erlykke på  
e-post: benedikte@fs-bydele.dk eller tlf.: 8734 0002. 
senest fredag den 8. oktober. 
 
Vi slutter af med lidt at spise.  
Det er gratis at deltage. 
 
 
Fyraftensmødet er støttet af   
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fritidspatrUlJen Udfordrer gellerUp 
og toVesHøJs børn til leg 

fritidspatrUlJens Unge legeinstrUktører kan Mødes efter skoletid MelleM blokkene 
i gellerUpparken og toVesHøJ. i efterÅrsferien stÅr fritidspatrUlJen for aktiViteter 

for de Mindste børn i globUs1

Siden foråret har børnene i Gellerup-
parken og Toveshøj fået en masse nye 
legekammerater, som efter skoletid al-
tid er parate til at lege, spille fodbold 
eller rundbold neden for blokkene.
De nye legekammerater kommer 
fra Fritidspatruljen, som består af 15 
unge mennesker fra Gellerup og To-
veshøj. De unge har fået fritidsjob 
som legeinstruktører og har desuden 
fået en uddannelse i at være med til at 
organisere lege blandt børn.

legepatruljens nye logo
I august fik Fritidspatruljen sit eget 
flotte logo, som nu er trykt på legein-
struktørernes T-shirts, som de har på, 
når de går ud for at lege med børnene. 
Med sig har instruktørerne en masse 
forskellige legeredskaber, som kan 
være med til at skabe aktiviteter for 
børnene.
Fritidspatruljen leger med alle børn 
mellem 4-12 år. Og den sidste tors-
dag i september havde de unge lege-
instruktører inviteret Cirkus Tværs 
med til for lave artisterier med bør-
nene i Gellerup, som både fik lært at 
jonglere, gå på linje og stylter og me-
get andet. 

Her kan du møde 
fritidspatrulj en
Mandag Kl. 16.30-18.30 - Toveshøj - 
Mødested ved asfaltboldbanen midt 
i Toveshøj 

Tirsdag Kl. 17.00 -19.00  - Gellerup-
parken – Mødested ved den nye grus-
bane midt i Gellerupparken 
Torsdag Kl. 16.30-18.00 - Toveshøj – 
Mødested ved asfaltboldbanen midt 
i Toveshøj 
Torsdag Kl. 18.00-19.30  - Gellerup-
parken – Mødested ved den nye grus-
bane midt i Gellerupparken  
  
efterårsferien med de mindste i 
globUs1
I efterårsferien midt i oktober går Fri-
tidspatruljen indenfor i GLOBUS1 og 
laver hver formiddag aktiviteter for 
de små 0-6-årige børn.

Vil du vide mere om Fritidspatruljen, 
så kan du kontakte projektleder Gor-
don Roberts på mobil 6122 3755 eller 
på mail goro@bbbo.dk

af Helle Hansen

Café perlen i yggdrasil
oktober 2010

Café Perlen er beboernes egen cafe i 
Gellerup. 
Her kan du kigge forbi og nyde en 
kop kaffe eller te og et stykke hjem-
mebagt kage og få dig en snak med 
dine naboer. 

normal åbningstid
Hver torsdag kl. 13.00-17.00

Café perlens og perlevennernes 
fællesspisning
Fredag den 15. oktober kl. 17-18
Pris 25 kr.

OBS - Nye priser: 
Børn fra 2-6 år 10 kr.
Børn fra 7-11 år 15 kr.
Tilmelding senest tirsdagen forinden 
til Jytte - mobil 2085 1904 - max. 50 
personer

Café perlen holder åben på 
godhedsdagen
Søndag den 3. oktober kl. 11-17
Café Perlen er basen for de alle frivil-
lige aktive i Godhedsdagen –

Det er muligt at kigge forbi og drikke 
kaffe og te og spise hjemmebagt kage 
hele dagen.
---

Café Perlen ligger i beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på 
www.cafe-perlen.dk
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systUen perlen Åbner i beboerHUset yggdrasils 
kreatiVe Værkssted

ny aktiVitet for kVinder i gellerUp, der Har lyst til at Være kreatiVe 
Med nÅl og trÅd og perler

Mandag den 4. oktober er første gang, 
den nye Systuen Perlen slår dørene 
op i det kreative værksted i stueeta-
gen i beboerhuset Yggdrasil midt i 
Gellerup.
Tilbuddet, som er en ny aktivitet 
under foreningen Perlevennerne, er 
rettet mod kvinder, der har lyst til at 
være med til at lave sy- og håndar-
bejdsaktiviteter.
”Du kan komme og sy og reparere dit 
eget tøj, eller være med til at lave ta-
sker, puder og sjove andre ting enten 
til dig selv eller til en basar, hvor vi 
sælger tingene og lader overskuddet 
gå til velgørende formål,” fortæller 
Anne Jakobsen, der sammen med sin 
datter Cathrine er aktiv frivillige i Sy-
stuen Perlen.

fællesskab med andre kvinder
Mor og datter kommer fra Tilst. De 
henvendte sig i sommers til forenin-
gen Perlevennerne, fordi de gerne vil 
være med til at lave frivilligt arbejde 
i Gellerup. Anne arbejder til daglig 

som ernæringsassistent i Tilst, mens 
Cathrine læser fransk og spansk på 
universitetet.
”Vi kunne rigtig godt tænke os at 
være med til at lave et syværksted for 
kvinder, hvor de kan komme og sy og 
lave kreative ting og samtidig have 
et fællesskab med andre kvinder,” si-
ger de to og lover, at de har en masse 
sjove ting med, som kan inspirere 
kvinderne til at fremstille både tøj, ta-
sker, puder, smykker og perler. Og de 
har også flere veninder, der gerne vil 
komme forbi systuen med forskellige 
ideer.
”I Systuen Perlen kan du sagtens have 
dine børn med. Vi skal nok sørge for, 
at der også bliver aktiviteter, som de 
kan gå i gang med,” siger Cathrine, 
som også har erfaring med at passe 
børn.

systuen er åben 
hver mandag aften
Så har du brug for hjælp til at reparere 
eller sy tøj, eller har du lyst til at være 

kreativ med nål og tråd? Så kig forbi 
Systuen Perlen, som holder åben hver 
mandag aften kl. 17.00 – 19.00 i det 
kreative værksted i stueetagen i bebo-
erhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.

af Helle Hansen

”HJælp – Mit barn er bleVet teenager!”
saMVirket i gellerUp og toVesHøJs forældre debatforUM inViterer til foredraget

Søndag den 10. oktober 
kl. 13.00 – 16.00 
I Foreningernes Hus, tidligere Nordgård-
skolen (for enden af Jettesvej) 
Samvirkets i Gellerup og Toveshøjs 
ad hoc-gruppe ”Forældre Debatfo-
rum” har hermed det store glæde at 
invitere dig og din forenings mødre 
og fædre til endnu et spændende ar-
rangement – den gang med fokus på 
teenageren i familien. 

eftermiddagens program:
• 13.00 – 13.30 Indskrivning
• 13.30 – 14.30 Oplægget ”Hjælp mit 
barn er blevet teenager”
v/ Psykolog Helge Hallmann, psyko-
log Familieteam1.
• 14.30– 15.00 Pause
• 15.00 – 16.00 Debat og spørgsmål
• Farvel og tak for i dag

Det er gratis at deltage i mødet.
Det vil være en let forplejning med 
kaffe, te og frugt.

Der er mulighed for børnepasning - 
Husk at oplyse ved tilmelding, hvor 
mange børn du medbringer samt de-
res alder.
 
tilmelding 
senest mandag den 4. oktober 2010 
kl. 12.00til Helle Hansen, sekretær for 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj. 
Ring eller skriv - mobil 2920 8978 / 
helhan@aarhus.dk

Helle Hansen, Samvirkesekretær
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bloMster og VeJledning til nyindflyttere

Meyer-proJektet i gellerUpparken og i toVesHøJ

Ramadanen sluttede i september. På 
denne festdag var der mange, som 
mødte Otto foran Globus1, og i tivo-
liet var affaldsplakater og skralde-
spande ekstra synlige i år.
September har også været en måned, 
hvor der er kommet mange nye bebo-
ere til Gellerupparken og Toveshøj. 
Meyerne tager godt imod tilflytterne 
med en lille blomst, og samtidig får 
tilflytterne at vide, hvor de skal gøre 
af deres affald.

Meyerne var i år med ved eid-festen 
på Globus1’s parkeringsplads.
Hvert år fejres Ramadanens afslut-
ning med et lille tivoli og masser af 
sjove forlystelser.
Dette år var en lille bitte smule an-
derledes, da der nu var ekstra man-
ge skraldespande og opfordringer 
til brugen heraf på flere forskellige 
sprog.
I løbet af lørdagen var et par friske 
meyere forbi pladsen og sørgede for, 
at spandene var klar til nye bunker af-
fald. Der blev indsamlet store mæng-
der, og det var en ide, der vil blive 
brugt fremover.

nye bebeoere
Når universitetet starter i september, 
strømmer der nye studerende til År-
hus fra hele Jylland. Mange flytter ind 

i tomme lejligheder i vores lokalom-
råde. Nogen flytter ud igen, når de 
finder noget mere centralt at bo i, men 
der er også mange, som bliver boen-
de, når de opdager Gellerups charme. 
Vi ser også, at der kommer flere øst-
europæere til området, især polakker 
og rumænere. Da de ikke taler dansk, 
er det en vigtig opgave at forklare 
dem grundigt, hvordan de skal sor-
tere deres affald.

Meyerne har derfor haft travlt med at 
besøge indflyttere. Indflytterne får en 
blomst og hører om, hvor man gør af 
sit affald, især om sortering på sorte-
ringspladserne.

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

tekst af Ulla Bording Jørgensen og Jonas Slyngbom Jørgensen, Meyer-projektet.
fotos af Abdallah Ismael og Jonas Slyngbom Jørgensen, Meyer-projektet.

Glade studerende modtager indflytterblomst

Otto Plakat i Tivoli Plakater på flere sprog
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Hej med dig 
Klovn er en dag ude at gå en tur i det 
dejlige efterårsvejr.  På turen drikker han 
en cola. Men hvad gør han med den 
tomme coladåse? Og hvad siger jeg til 
det? 
Prøv at løse rebussen. Så får du svaret. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          - se +  +r       i             +k 

-----  ------  --------  -  --  ---- 

      +ger:  -ør + et -l  du  Rikke –R 

----  -----: ---  --  -- ---- 
 
 

Og så viser Otto Klovnen, at coladåsen og 
andet skrald skal i skraldespanden 
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HAAnDbryGGerlAUGet

...holder laugsaftner på tirsdage i lige uger og tors-
dage i ulige uger fra kl. 19.00 se også  www.haand-
bryggerlauget.dk

Mvh. Haandbryggerlauget, 
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

CAFÉ VITA

I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand, 

smørrebrød, lune retter og varm mad.

 
Caféen holder åbent:

Mandag fra kl. 10.00 til 18.30

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, 

Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

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 pensionist 

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. Til-

meldning i Laden senest samme dag kl. 12.

Hvis du har idéer til aktiviteter i Laden, er du vel-

kommen til at komme og tage en snak med hus-

manden om det.

Frivillig hjælp er altid velkommen.

GellerUp bADet er et SteD HVor tInGene Sker 
Der kan findes mere information på http://www.by-bevaegelse.dk 

Med venlig hilsenPersonalet i Gellerup Badet
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Vær frivillig i folkekøkkenet
- Gør sultne mennesker mætte og 
glade
Vi har brug for nye frivillige i 
Ladens folkekøkken. Du bestemmer 
selv menuen. Helt praktisk er det 
husmanden, der køber ind. Til 
hverdag er der ca. 8-15 personer, der 
spiser, og der kommer en praktikant 
efter sommer, som kan hjælpe til i 
køkkenet. Som regel kan man gå i 
gang kl. 14-15 og være færdig m. 
maden kl. 17. Der er spisning fra 
kl. 17-18. Og så er der opvask og 
oprydning bagefter. (Men hvis man 
er vikar enkelte dage, kan man 
måske finde en anden, der kan tage 
opvasken). Man får selvfølgelig selv 
sin mad gratis og kan tage eventuelle 
rester med hjem. Hvis man har 
familie, er de også velkomne til 
at spise med. Det er rent frivilligt 
arbejde. Med tiden kræver det et 
køkkenhygeijnebevis - men det 
betaler Laden gerne, hvis du har 
mod på at tage det.

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

ladens folkekøkken

Madplan september

Mandag 4 Hønsekødssuppe m. tarteletter
Tirsdag 5 Fiskefrikadeller m. kartofler
Onsdag 6 Lasagne
Torsdag 7 Farsbrød med bacon og porrer

Mandag 11 Millionbøf med kartoffelmos
Tirsdag 12 Sund kost arrangement
Onsdag 13 Kalvelever med kartofler
Torsdag 14 Svinemørbradbøf m. bløde løg og 
kartofler

Mandag 18 Hjerter i flødesovs
Tirsdag 19 Lune retter
Onsdag 20 Månedens overraskelse
Torsdag 21 Møllerens gule ærter med kogt   
   flæsk og medister

Mandag 25 Kylling med ris
Tirsdag 26 Iransk inspireret mad
Onsdag 27 Dansk bøf m. bløde løg og kartofler
Torsdag 28 Biksemad

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.
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gellerUp badet
din lokale sVøMMeHal

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

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

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

Svømning med AGF: 
www.agf-swimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse: 
www.Gellerupbadet.dk

Priser  
Voksne:    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

Kære badegæst
Gellerupbadet er lukket i uge 42 og uge 43.

Vi skal have installeret nyt ovenlys 
i svømmehallen, hvilket betyder, at 
badet er lukket fra og med 
den 18. oktober 2010 til og med den 
31. oktober 2010.

I lukkeperioden henviser vi vore gæ-
ster til Lyseng Svømmebad og Århus 
Svømmestadion.

Lyseng Svømmebad /www.lysengbadet.dk 
Århus Svømmestadion / www.svst.dk
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i september var

”SVærDklInGe”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Mirna Abde
Janesvej 21, st. mf.
8220 Brabrand
 

Isabella Winther
Gudrunsvej 10a
8220 Brabrand 

Magnus Holm
Hans Brogesvej 29, st. th.
8220 Brabrand

Anna louiza Hofman
Skovhøj 223, 1. th.
8361 Hasselager

Jonas Hansen
Karensvej 31, st.
8220 Brabrand

Sara Spalding
Bentesvej 51, st. th.
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 14. oktober kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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U G E H V I D K Å L V R Å B E N E 
E A G E B O L L E R I M E R S U B 
G R A P E N H O L M S T R U P T A 
F A S T E L A V N S T Ø N D E U N 
L N E M Æ T S N E M A N D K U L A 
A T L E T I S K J A P P E L S I N 
G I L R Ø D E L E G E Å B Æ B R E 
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B E V I N T E R G Æ K Å L N I U B 
S U P P E U R T E R S T E G E L Y 
 

I kassen nedenfor er der gemt mindst 62 ord, prøv om du kan finde dem alle,
og måske nogle flere, som der ikke var blevet tænkt på - de er gemt lodret (oppefra og ned)
og vandret (fra venstre til øhjre); men måske, der også findes nogle på andre leder?
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Lø

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: 
Jacob  Christiansen, tlf. 31 77 18 90
jacec@stofanet.dk

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
otagra@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

aktiviteter i oktober
Sø. 3. 1100: Godhedsdag Café Perlen    side  36
Ma. 11. 17.00: Fyraftensmøde Beboerforum   side  35
Ti. 12. 16.00: Kostvejledning Toveshøj    side  34
Fr. 15. 1700: Fællesspisning Café Perlen   side  36
Fr. 29. 20.00: Undergrundskoncert i Laden   side  35
Lø 30. 20.00: Undergrundskoncert i Laden   side  35


