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lederen

af Kirsten Hermansen

de  nye og miljøbevidste projekter 
i boligforeningen

Man skal være rigtig meget optimist for at tro på, at 
internationale bindende aftaler omkring  miljø- og 
klimatiltag, vil pålægge os en hurtig udbygning af 
alternative og grønne energiformer.  Selv om regeringens 
klimakommission nu har barslet med flere grønne tiltag, er 
det på tide, at man erkender, at muligheden for handling 
også ligger i egne hænder. Vi kan gå i gang nu. I dag, og det 
gøres der mange steder, også i vores boligforening. 

Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger 
udgør næsten halvdelen af Danmarks samlede energifor-
brug og koster over 50 mia kr. årligt. I de eksisterende 
bygninger kan der spares mindst en tredjedel af 
energiforbruget alene ved at udskifte vinduer og efterisolere 
de dårligste ydervægge, gulve og tage.

Interessen for at prioritere miljøet er der, blandt vore 
beboere, og det ses blandt andet i det renoveringsprojekt, 
som afdeling 3 er ved at få sat på skinner. At der så også 
i fremtiden sikkert er en økonomisk gevinst ved de 
besparelser, der opnås på energiforbruget, skal ikke skjules.

Boligforeningen har igangsat deres første nybyggeri, hvor 
man med baggrund i udenlandske forbilleder og sammen 
med et rådgivningsfirma er på forkant på det energimæssige 
område og har projekteret boliger til en grøn fremtid. Det er 
flot.

Boligorganisationerne har en enestående mulighed for at gå 
forrest på det energi-rigtige område.
Det er dog store og meget dyre projekter. Spørgsmålet 
er, om der er nogle afdelinger/boligforeninger, der får 
fordele frem for andre ved at de kommer først med mega-
dyre (energi)renoveringer finansieret af blandt andet 
Landsbyggefonden. Inden for den nærmeste fremtid vil der 
måske ikke være penge til alle, der har behov.

På den anden side kan man frygte, om det i det hele 
taget lader sig gøre inden for de kommende år at ændre 
på nuværende boligopvarmningsformer, hvis man ikke 
allerede nu igangsætter en udvikling, der er båret af massive 
investeringer inden for grønne energiformer/renoveringer 
og underbygger innovationen af større demo-projekter. 
De første projekters erfaringer, kan  efterfølgende energi-
renoveringer få fordele af. Fremtidens boliger kan ikke kun 
skabes i et laboratorium. 
 
Det bliver spændende at følge nye og kommende projekter 
fremover.
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parabolerne mÅ godt 
blive Hængende

af Poul Erik Kjæge

I Skovgårdsparken må 
parabolerne blive hængende - 
ihvertfald lidt endnu.

  5 gellerup museum... 
 Nu med bedre åbningstider.

  6 et levende foredrag... 
 Et oplysende foredrag om stress og søvn.

  7 Husk at... 
 Fortælle ÅrhusBolig om din adresse..

  8 julen er hjerternes fest, men... 
 Gode råd om brandsikkerhed.

   9 lunte ned til sonnesgården 
 På tur med vandreklubben.

11 e bindstouw 
 Strik og snak som i gamle dage i Holmstrup.

14 på besøg i danmarks bedste ghetto
 Hvad kan vi lære af Sønderbro?

16 den store nytårs-quiz
 Test din viden om 2010 ifølge Skræppebladet.

18 sig mig, hvem på himlen klarest er?
 Lidt viden om planeterne Jupiter og Sirius.

19 vær med til at danne mediehus
 Vær med til at styrke dine egne medier
  i Gellerup-området..

20 kommentaren
 2 indlæg om boligpolitikken.

22 foreningen
 Helhedsplanen og 25 års jubilæum.

24 debatsiden
 Om dokumentation og god forvaltningspraksis.

26 klummerne
 Om Gellerup og Julen og nye svære ord.

33 aktiviteter
 Lektiecafé, Julehygge, Familievejledning mm..

12
livet i den vilde natur

af Mette Marie Karlberg

35 deltagere tilbragte 
efterårsferien med Naturuge på 
Gellerup Højskole

10
endelig liv 
i nordgårdskolen

af Elsebeth Frederiksen

Efter at bygningen har stået tom 
og grå åbnede Foreningernes 
Hus endelig i den gamle skole.

13
energi-neutrale boliger...

af Kirsten Hermansen

Brabrand Boligforening godt 
på vej med de første energi-
neutrale boliger i Solbjerg

Forside: Naturuge på Gellerup Højskole
foto:  Elsebeth Frederiksen
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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En række steder er der blevet placeret 
paraboler på altanerne, så der kan op-
fanges udenlandske tv-programmer 
langt ude fra himmelrummet. Og nu 
kommer meddelelsen så, at parabo-
lerne fortsat kan blive hængende, 
indtil renoveringen af Skovgårdspar-
ken starter.
Sidste år, lige før sommerferien, blev 
afdelingsbestyrelsen for afdeling 3, 
Skovgårdsparken, ellers enige om, at 
de ville have at beboerne skulle over-
holde ordensreglementet for afdeling-
en.
I ordensreglementet for Skov-
gårdsparken står der:
Antenner: Det anbefales, at du benytter 
ejendommens fællesantenneanlæg, men 
udvendige TV- og parabolantenner må 
opsættes inden for brystningen.

personalet greb ikke ind
Men da personalet ved Brabrand 
Boligforening ikke greb ind over for 
overtrædelserne af ordensreglemen-
tet, valgte bestyrelsen at bruge 5.500 

kr. på at udsende en række anbefa-
lede breve til de beboere, der havde 
placeret parabolantenner i strid med 
ordensreglementet.
Der blev udsendt 73 enslydende bre-
ve, men kun yderst få beboere reage-
rede i overensstemmelse med kravet, 
og hurtigt kom der så svarbreve fra 
blandt andet Gellerupparkens Rets-
hjælp på vegne af en beboer, og admi-
nistrationen fik også en række direkte 
henvendelser.
En række beboere ønskede at få or-
densreglementet ændret og bad der-
for afdelingsbestyrelsen om at lave 
et ændringsforslag, men afdelingsbe-
styrelsen ville ikke selv fremkomme 
med et forslag, men ville gerne være 
behjælpelig.
Juristen: Nu afventer vi facadereno-
veringen
Derefter blev sagerne overgivet til 
juristen ved Brabrand Boligforening, 
Tanja Staal, og derfra kommer beske-
den nu:
”Parabolerne kan blive hængende, 
indtil renoveringen starter, for så skal 
de ned i forbindelse med facadereno-
veringen,” fortæller Tanja Staal, som 
derfor ikke aktivt sagsbehandler de 
mange sager med parabolerne mere.
”Når renoveringen er færdig, bliver 
der mulighed for at placere parabo-
lerne på boligblokkenes tage, og så 
vil der blive udarbejdet retningslinier 
for, hvordan placeringen skal ske, 
hvem der skal opsætte parabolerne 
og så et eventuelt depositum.” fortæl-
ler Tanja Staal.

formanden undrer sig over 
overtrædelserne af reglerne
I en kommentar til forløbet af sager-
ne omkring parabolerne siger Jesper 
Fræer Nielsen, formand for afdelings-
bestyrelsen i Skovgårdsparken: ”Der 
er ingen i bestyrelsen, der har ansvar 
for kontakt med beboerne angående 
paraboler. Kontakt til beboere i for-
bindelse med overtrædelse af diverse 
regler er ene og alene et administrati-
onsanliggende”

Samtidig undrer afdelingsformanden 
sig over overtrædelserne af ordens-
reglementet: ”Jeg kan ikke forstå, at 
man ikke følger reglerne, for hvor 
mange mennesker er samlet på lidt 
plads, er det almindelig anstændig-
hed og hensyntagen, at man følger 
reglerne. Når der skrives under på 
en lejekontrakt, kan man naturlig for-
vente, at beboerne kender og handler 
ud fra reglerne,” siger Jesper Fræer 
Nielsen.
Men nu ser det altså ud til, at Bra-
brand Boligforening har valgt løsnin-
gen med at stille sagerne i bero, og 
så afvente nye tider med et nyt reg-
lement og andre retningslinier, når 
Skovgårdsparken står som en ny af-
deling efter en facaderenovering.

sådan kan fremtiden blive
I Kjærslund, en afdeling under Viby 
Andelsboligforening, med 382 lejlig-
heder, har man allerede i en årrække 
haft muligheden for, at beboerne kun-
ne installere paraboler på tagene af 
blokken.

parabolerne mÅ godt blive Hængende
i det mindste indtil renoverigen af afdelingen

tekst og foto af Poul Erik Kjøge

Paraboler set fra gavlen af Karensvej 1

Varmemester Bo Jespersen, Kjærslund 
foran en blok uden paraboler
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Afdelingen har lejligheder fra 1 - 5 
værelser og en meget blandet bebo-
ersammensætning og er blevet taget i 
brug i 1968.
Varmemester Bo Jespersen, der haft 
arbejdet i tre år, og hvor der er fire 
fuldtidsansatte, fortæller om løsnin-
gen med antennebøjler på blokkene 
af tagene: ”Afdelingen har bekostet 
opsætningen af fastgøringsbøjlerne 
på taget. Der er en placering midt på 
hver af blokkene, og beboerne skal 
ansøge administrationen om tilladel-
se til at montere en parabol der, og det 
koster 2.000 kroner.

parabol efter ansøgning
Hvis tv kanalen kan modtages via 
antenneforeningen, får beboeren ikke 
tilladelse.
I ansøgningen skal beboeren begrun-
de, hvorfor vedkommende ønsker at 
opsætte en parabol, og hvis kanalen 

kan ses via den lokale antennefor-
ening, bliver tilladelsen ikke givet. Og 
det uanset om beboeren får ekstra ud-
gifter for eksempel til anskaffelse af 
en ekstra boks fra antenneforeningen. 
I Kjærslund er man tilknyttet Stofa, 
og der er mulighed for at anskaffe en 
Zaptorboks med en række mulighe-
der for tv fra fjerne lande. I øvrigt lige 

som beboerne i Skovgårdsparken har 
mulighed for det.
Og samtidig vil afdelingen heller ikke 
tillade en opsætning af paraboler an-
dre steder, og det håndhæves omgå-
ende.

professionelle installerer
”Parabolantennerne på taget skal op-
sættes af autoriserede installatører, 
og den udgift påhviler den enkelte 
lejer,” fortæller Bo Jespersen, der af 
forsikringsmæssige grunde ikke kan 
have privatpersoner til at løbe rundt 
på tagene, og derfor er opgangene til 
tagene blevet aflåste.
Nede fra jorden er parabolerne næ-
sten ikke synlige, men når man kom-
mer tæt på - for eksempel i blokken 
ved siden af - kan parabolløsningen 
på tagene ses.

Parabolerne i Kjærslund i Viby 
er placeret på taget

Når disse ord læses, har Gellerup Mu-
seum formentlig rundet gæst num-
mer 1.000. Det er naturligvis dejligt 
med den store interesse. For at imø-
dekomme ønsket om at se museet, har 
vi nu valgt at gøre vores åbningstider 
mere fleksible.
 
Hver tirsdag har vi fast åbent kl. 15 til 
17. Her vil museets inspektør, Doron 
Haahr, være til stede. Der er gratis en-
tré hver tirsdag.
 
I weekenderne giver vi nu mulighed 
for, at museet kan besøges på det tids-
punkt, der passer dig som museums-
gæst. I stedet for at møde op i en fast 
åbningstid, kan du nu få en aftale i 
stand, der passer dig. Det eneste, det 
kræver, er, at du kontakter museet – 
gerne en uge i forvejen – og aftaler et 
tidspunkt. Der er også fri entré ved 
weekendbesøg på Gellerup Museum.

Derudover holder museet åbent i 
hverdagene for fx skoleklasser heller 
kursushold. Disse besøg aftales på 
forhånd, og der betales entré. En klas-
se/et hold med 12 elever eller derun-
der koster 300 kr. En klasse/et hold 
med mere end 12 elever koster 500 kr.
 
bliv frivillig 
på gellerup museum
Gellerup Museum har stor gavn af de 
frivillige, der støtter museet. De frivil-
lige bor selv i området og véd derfor 
en masse om, hvad der sker. Museets 
frivillige kender andre i området, og 
på den måde kan de frivillige være 
med til at øge kendskabet til museet. 
Som frivillig på Gellerup Museum får 
man lov til at præge museets udvik-
ling, komme med idéer til udstillinger 
og arrangementer, og man kan få lov 
at vise museet frem for gæster fx ved 
weekendbesøg. Kunne du tænke dig 

at være frivillig på Gellerup Museum, 
skal du blot kontakte museet.
 
INFO: Gellerup Museum. Gudruns-
vej 16, 6. th. 8220 Brabrand
Kontakt museumsinspektør Doron 
Haahr: tlf. 61 22 17 68 eller email: 
dona@bbbo.dk
Find Gellerup Museums gruppe på 
Facebook: søge efter ’Gellerup Mu-
seum’

gellerup museum - nu med bedre Åbningstider
gellerup museum Åbner nu for besøg Hele weekenden – Hver weekend 

– med gratis entré. dog skal man blot lave en aftale pÅ forHÅnd

af Doron Haahr, museumsinspektør Gellerup Museum
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et levende foredrag om stress og søvn
laden lagde lokaler til det oplysende foredrag

tekst og foto af Poul Erik Kjøge

En veloplagt foredragsholder, et 
imødekommende miljø, et emne der 
kunne sætte deltagerne i gang med at 
kommentere, fortælle og reflektere, 
et smil eller to i ny og næ, og ikke 
mindst latter og humor var ingredi-
enserne ved foredraget ”Sund kost i 
forbindelse med søvn og stress” i Be-
boerhuset Laden.

den rette form
Og som I nok kan fornemme, så blev 
jeg virkelig overrasket over denne 
sene eftermiddags foredrag og forløb, 
der havde deltagelse af omkring 14-16 
kvinder - men som rettelig burde have 
deltagelse af mange flere. For dels var 
der mange nyttige informationer, dels 
hvis alle foredrag afvikles på denne 
måde med en passende mængde 
teori, hvor der så blev åbnet op for 
mødedeltagernes egne erfaring er og 
spørgsmål, så er formen den helt rette.
Foredragsholder var Ingrid Videbech, 
der arbejder som livsstilskonsulent 
ved Århus Kommune, og som er 
kendt i vores område, blandt andet 
i Livia - et projekt for flygtninge- og 
indvandrerkvinder. Ingrid Videbech 
har også skrevet to bøger, ”Jeg begyn-
der på mandag” og ”Lever du, eller 
overlever du?”, der begge inddrager 
emnerne usunde vaner og manglende 
respekt for sig selv og sit liv.

forkæl dig selv
Foredraget, der blev afviklet i starten 
af november, blev afviklet ved, at Ing-
rid Videbech kom med små input med 
teoretiske vinkler på både det at have 
stress og søvnproblemer, og hvordan 
man med nogle få enkle midler, kun-
ne forsøge at forandre hverdagen.
Husk at bryde vaner og forkæl dig 
selv
”Det at bryde vaner er nok blandt det 
mest vigtige, at gøre noget anderledes 
og noget, man har lyst til, er meget 
vigtigt,” fortalte Ingrid Videbech for 
man glemmer ofte sig selv og det man 
kan lide, når der er problemer:

”Husk også, at kroppen har brug for 
hvile, så måske skal pudsningen af 
vinduer glemmes i en periode” fort-

satte Ingrid Videbech, der opfordrede 
deltagerne til at huske at bede om 
hjælp.
Der var så mange gode råd og vinkler 
på hverdagen, så en yderligere beskri-
velse her slet ikke vil være det samme 
som at deltage i selve foredraget, så 
hvis Ingrid Videbech en anden gang 
er på plakaten, opfordres herfra til 
deltagelse.

skriv tankerne ned
Jeg vil dog lige referere to gode råd, 
nemlig et kladdehæfte ved siden af 
sengen, så man hurtigt kan parkere 
tankerne på papiret, når man skal 
sove. Desuden lave en lykkebog for 
sig selv, hvor man kan skrive tre gode 
ting fra dagligdagen ned, så man der-
ved går positiv i seng.

det er jo mig du fortæller om
”Det er jo mig du fortæller om,” lød 
det pludseligt fra en af deltagerne i 
foredraget, Fahmu Ismael, mens for-

samlingen tog imod hendes pludse-
lige kommentar med et stort smil.
Fahmu Ismael, der nu er på barselsor-
lov efter at have fået en datter for to 
måneder siden, kunne genkende sig 
selv i nogle af de billeder, som fore-
dragsholderen formåede at skabe så 
levende.
”Jeg skal nemlig altid lave noget, selv-
om jeg er træt. Også sent om aftenen 
og så skal jeg lige have en kop kaffe, 
godtnok kofferinfri, men det stresser 
mig deroppe, at jeg skal være i sving 
hele tiden,” fortalte Fahmu Ismael, 
der netop havde valgt dette foredrag, 
da hun følte at dagligdagen skulle 
ændres.
”Det er i hvert fald helt sikkert, at jeg 
efter dette foredrag igen skal i gang 
med at træne,” sagde Fahmu Ismael, 
samtidig med at hun ville prøve at 
inddrage nogle af de mange andre 
gode råd, som der blevet givet.
foredraget indgik i projektet 
sundhed
Foredraget var arrangeret af Beboer-
rådgivningen i Toveshøj på vegne af 
afdeling 5 i samarbejde med beboer-

Tovholder på projektet er beboerrådgiver 
Maryam Fereidanian

Foredragsholder Ingrid Videbech 
holdt et levende foredrag



Skræppebladet december 2010 - 7

huset Laden, og er et led i et projekt, 
som støttes af Bikuben Fonden. Over-
ordnet er Sundhed i fokus, og projek-
tet har blandt andet opstartet Moti-
onslegepladsen i Toveshøj, og har så 
en foredragsrække, der afvikles den 
anden tirsdag i hver måned frem til 
maj 2011.

de næste arrangementer
Maryam Fereidanian er beboerrådgi-
ver og tovholder på projektet, og hun 
kunne løfte sløret for de kommende 
måneders arrangementer: Januar 2011 
kommer en læge og fortæller om D-
vitaminer, i februar er temaet ”Sunde 
brød og kager”, så følger ”Børn og 
kost og madpakker”, som kommer til 
at optage to foredrag. I maj 2011 slut-
tes af med et arrangement ude på Mo-
tionslegepladsen med grill og besøg 
af en fysioterapeut.
”Der er normalt mellem 12 og 20 del-
tagere til disse arrangementer.” for-

tæller Maryam Fereidanian, der glæ-
der sig over, at en sidegevinst er, at 
deltagerne får nogle gode oplevelser 
sammen med andre, og de kan ud-
vide deres netværk.
Og ved dagens arrangement havde 
Maryam Fereidanian fået Fritidspa-
truljen medinddraget, så de passede 
børnene på loftet i Laden, mens mød-
rene kunne have et par timers fore-

drag, nyde samværet og derefter lave 
denne måneds sunde kostforslag, en 
kyllingesharwama.
Der er nemlig altid fælles gratis spis-
ning efter foredragene.
”Det giver nemlig deltagerne inspi-
ration at lave mad som de ikke ken-
der eller bare at lave det på en anden 
måde,” fortæller Maryam Fereida-
nian, og mange af de nye og sunde 
madvaner, de lærer her, tages så med 
hjem og indgår naturligt fremover i 
opskriftssamlingen.

Fahmu Ismael deltog i foredraget, da hun 
havde brug for gode råd
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

Hvis du vil bevare din anciennitet 
i boligkøen og inden den 1. juni har 
givet besked til Århusbolig, skal du 
også huske at få opdateret dine adres-
seinformationer.

Hvis ikke adresse-oplysningerne ikke 
er rigtige hos Århusbolig, bør du hur-
tigst muligt kontakte Århusbolig, så 
du kan modtage girokortet til ind-
betaling af det årlige gebyr, der nu 

opkræves for at du kan beholde din 
plads i køen til en evt. ny bolig.

Se mere på www.aarhusbolig.dk

Husk at fortælle ÅrHusbolig om din adresse
du skal kunne træffes for at beHolde din plads i køen

af Ulrik Ricco Hansen
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Her i december glædes såvel unge 
som gamle over, at vi går en dejlig 
tid i møde, hvor familien bliver midt-
punktet for hjerternes fest, julen – 
hvor vi samles omkring træet og mø-
des til julefrokoster.
Men samtidig er julemåneden også 
den periode set over hele året, hvor 
der opstår flest brande. En prognose 
fra forsikringsselskaberne fortæller 
nemlig, at antallet af boligbrande sti-
ger fra knap 700 i de første to uger af 
december til godt 2.000 i de to uger 
omkring jul og nytår.

beredskabsstyrelsens pjece
Og når man bor i etageejendomme 
fortæller pjecen, ”Brandsikkerheden 
i almene boliger”, udgivet af Bered-
skabsstyrelsen, at det brænder oftere i 
etageejendomme end i enfamilieshu-
se, at der omkommer relativt set 1,40 
gange så mange personer ved brande 
i etageejendomme, og at den laveste 
forekomst af røgalarmer ses i etage-
ejendomme og lejeboliger.
Det er først og fremmest de mange le-
vende lys, vi omgiver os med i juleti-
den, der er årsag til de ekstraordinært 
mange brande.

enkle råd
Dansk Brand- og sikringsteknisk In-
stitut kommer med en række gode 
råd til, hvordan man kan undgå en 
række af ulykkerne:
Sæt de levende lys i stabile, ubrænd-
bare stager.

Pas især på adventskranse, juledeko-
rationer og juletræer. Sæt lysene, så 
flammen ikke kan antænde grene og 
pynt, når de brænder ned – men sluk 
alligevel lysene, før de brænder helt 
ned. Man kan evt. behandle brænd-
bare dekorationer med et brandhæm-
mende middel.
Brug lysmanchetter af stanniol – og 
helst selvslukkende lys.
Gå aldrig fra tændte lys – hold dem 
løbende under opsyn. 
Placer lysene på sikre steder: fx ikke i 
nærheden af gardiner og lignende, el-
ler hvor mindre børn, hunde og katte 
kan nå dem. 
Sørg for at juletræet er så friskfældet 
som muligt. Skær et par centimeter af 
stammen, når du kommer hjem med 
træet og sæt det straks i en spand med 
vand. Opbevar juletræet udendørs, 
indtil det skal bruges. 
Brug en juletræsfod, der kan fyldes 
med vand. Tjek vandstanden dagligt 
– og fyld efter. 

brandslukningsmidler
Især i juletiden bør man have brand-
slukningsmidler stående klar. For ek-
sempel er det en god idé at sørge for, 
at der er vand i blomstervandkander 
og eventuelle vandforstøvere. Placer 
dem i rum, hvor der er levende lys og 
juledekorationer, så de er klar til hur-
tig indsats. Når juletræet tændes, kan 
man supplere med en spand vand og 
en gulvklud. Endnu bedre er det at 
have en tilkoblet haveslange hængen-
de klar – eller fx en 6 kg pulverslukker 
stående parat.
Hvis man ikke kan slukke en brand i 
juletræet eller i en juledekoration, kan 
man prøve at fjerne brændbare ting i 
nærheden. Hvis det kan ske sikkert, 
kan man også flytte det brændende til 
et mere sikkert sted – helst udendørs. 
Men det kræver stor forsigtighed.
Luk døre og vinduer, forlad stuen og 
ring 1-1-2, hvis branden ikke bliver 
slukket sikkert.
Når der opstår en brand er de første 
minutter afgørende. Det er derfor 
vigtigt, at én eller flere personer er i 
stand til at tackle situationen hurtigt 

og sikkert, så der ikke opstår unødig 
skade og panik, før professionel hjælp 
når frem.

få vigtige minutter
Brug derfor nogle minutter ved mid-
dagsbordet til at tale med børnene 
om, hvordan de skal reagere, og ikke 
mindst, hvordan de skal sørge for at 
komme ud af lejligheden – og hvor de 
så skal gå hen.
Husk også det er vigtigt, at døre og 
vinduer ind til brandstedet bliver luk-
ket til, så branden ikke udvikler sig 
yderligere.
Når du så kontakter brandvæsenet på 
112 skal du fortælle:
- Hvor brænder det
- Er der personer og dyr i fare
- Dit navn, og
- Dit telefonnummer.

På skemaet herunder er der en ræk-
ke spørgsmål som kan bruges, når I 
snakker ved middagsbordet. Skemaet 
er lavet af Dansk Brand- og Sikrings-
teknisk Institut og er en god inspira-
tionskilde til at gøre hjemmet mere 
brandsikkert.

julen er Hjerternes fest, men branden lurer!
brandsikkerHed og enkle rÅd

af Poul Erik Kjøge

På hjemmesiden DitBrandblad.dk kan 
børn finde opgaver omkring spørgsmålet 
brand og sikkerhed
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I Hasselager er der flere aktiviteter, 
som samler deltagere fra de 5 afdelin-
ger, der er i området. Hasselhøj, Has-
selengen, Hasselager og de 2 afdeling-
er på Skovhøj.
Ud over Bankokluppen er der Lun-
terne og Petanquekluppen.

Hvad er lunterne
Lunterne er en vandreklub, hvor del-
tagerne hver mandag finder et ud-
flugtsmål, som de sammen besøger.
Der er mange forklaringer på årsa-
gen til navnet. Nogle mener, det er 
vandrefugle opkaldt efter den færø-
ske fugl lunden. Andre, at deltagerne 
har en særlig luntende gang, når de i 
fællesskab oplever verden. Endelig er 
der lokale iagttagere, der anfører, at 
navnet stammer fra den særligt korte 
lunte medlemmerne kan have, når de 
diskuterer med andre fra området.

lunterne i sonnesgården
På en solklar efterårsdag var målet 
for udflugten Sonnesgården, hvor for-
manden Steen Holgaard modtog van-
drefuglene. Have, kælder fælleshus 
og tagterrasse blev besøgt kommen-
teret og beundret. I fælleshuset blev 
der budt på kaffe, der blev spurgt 
om, hvordan reglerne for medejerbo-
liger er, hvordan det lykkes Sonnes-
gården at afholde 120 store og små 

arrangementer om året, og hvordan 
samarbejdet mellem i Hasselageraf-
delingerne foregår. Flere af lunterne 
gav udtryk for, at det var spændende 
at se, hvordan en anden afdeling, som 
de ellers kun kendte fra Skræppebla-
det, fungerede.

vandrefugle skal videre
Der kunne sikkert udveksles mange 
erfaringer og snakkes længe. Vandre-
fugle skal videre.
Som en af dem udtrykte fyndigt. “Vi 
er ikke kommet her for at sidde på vo-
res bag og drikke kaffe”. Vandrefug-
lene kom, så og fløj videre.

lunte ned til sonnesgÅrden
et anderledes afdelingsmøde

af Hans Esmann Eriksen
foto af Torben Malmstrup

Lunterne flokkes ved porten til Sonnesgården

Ekstranummer
Midt i december udkommer et ekstraordinært Skræppeblad til dig.

Emnet for det nummer bliver Helhedsplanen, og da emnet i forskellig grad berører alle beboere i 
Brabrand Boligforening, udgiver vi et ekstranummer med orienteringsmateriale op til de møder, der 
blandt andet skal afholdes i december.
Glæd dig derfor til 2 Skræppeblade på kort tid.

/Redaktøren
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Nordgårdskolen er lukket for 
længe siden og længe har de 
tomme bygninger stået tomme 
og grå. Der har i den ene bygning 
været børneinstitution, mens de 
to andre har været ubeboede. Det 
er der imidlertid lavet om på nu.
Foreningernes Hus har nu ind-
taget en del af Nordgårdskolen, 
og åbningen skulle fejres med 
manér, da huset slog dørene op 
til festivitas i form af dans, taler 
og akrobatik.  
Ouafa Rian var inviteret til at 
være konferencier, og hun sty-
rede dagens program med hård 
hånd. ”Ikke et ord om ghetto”, 
sagde hun, og det holdt hun un-
der hele arrangementet. Heller 
ingen andre deltagere i løbet af 
dagen nævnte det upopulære g-
ord.
Denne dag handlede nemlig ikke 
om de problemer, der er i områ-
det, men om de ting, som man 
kan forenes om. Næstformanden 
for Brabrand Boligforening Kjeld 
Albrechtsen peger på, ”at vi er 
mennesker, uanset forskellige 
religioner og så videre, vi kan 
mødes og samarbejde, og det er 
netop den model, vi kan bruge 
i Foreningernes Hus”. Nicolai 
Wammen istemte nærmest ved 
sin tale og hyldede demokratiet.

taler var der nok af
Per Thomsen, som er husets leder, 
viceborgmester og beboer Rabih 
Azad-Ahmad, fritidspatruljens 
leder Gordon Roberts og børn og 
ungechef Jes Jørgensen var mødt 
op og holdt taler. De talte alle om, 
at dette er stedet, hvor både den 
enkelte og forskellige foreninger 
kan mødes og samarbejde om at 
være glade, hygge sig, feste og 
skabe liv i området. De var nær-
mest ved at falde over hinanden 
med superlativer og ros af stedet. 
Og med al den ros, det har fået, 
håber man virkeligt, at stedet bli-

ver ligeså godt som talernes vi-
sioner om det.
Det var ikke alle, der var lige kon-
centrerede om talernes indhold, 
for der var kontakter, der skulle 
skabes, venskaber, der skulle hol-
des ved lige, og en kæmpe bunke 
af mad, der skulle indtages. Den 
var lavet af kvinder fra de for-
skellige foreninger, som holder 
til i huset. Ouafa Rian forsøgte 
ihærdigt, at fastholde folks op-
mærksomhed på hvad, der skete 
på scenen og talerne, men maden 
så bare for indbydende ud til, at 
folk kunne lade den være. Den 
var også utroligt velsmagende, 
kan jeres udsendte bekræfte.
Masser af underholdning
Imellem talerne og debatterne 
var der underholdning af for-
skellig slags. Der var palæstinen-
sisk dans med gruppen Frihe-
dens Trin, der gav eksempler på 
traditionel palæstinensisk folke-
dans. Bollywooddans med grup-
pen Apsaras, som introducerede 
os for deres yndefulde dans.
Man kan næsten ikke lave et ar-
rangement i Gellerupparken 
uden også at invitere Cirkus 
Tværs til at komme og optræde. 
Det er et lokalt cirkus, hvor unge 
fra området kan komme og lave 
cirkus – både at lege akrobatik 
og jonglering. De viste også her 
et eksempel på deres kunnen.
De sidste optrædende var grup-
pen 8210, som de fleste nok ken-
der fra programmet X Faktor. 
Gruppen består nu af Daniella, 
Tamam, Tatou og Sara. De luk-
kede en god begivenhedsrig ef-
termiddag i Foreningernes Hus. 
Et sted hvor der forhåbentligt i 
fremtiden bliver lige så meget liv 
som ved åbningen.
Hvis man har lyst til at læse 
mere om Foreningerns Hus kan 
man kigge på deres hjemmeside: 
www.foreningernes-hus.dk

endelig liv i nordgÅrdskolen 
foreningernes Hus Åbnede endelig i den gamle skole

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Smuk dans fra gruppen Apsaras

Borgmester Nicolai Wammen og Khadija 
klippede sammen snoren over.

Palæstinensisk dan: Frihedens Trin 
underholder med både voksne og børn.
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

Hver 14. dag mødes henvend otte 
kvinder i strikkeklubben i Holmstrup, 
som har til huse i Pensionistklubbens 
lokaler. De sidder ved et aflangt bord, 
og tanken ledes tilbage til tidligere 
tiders sysler i de lange vinteraftener. 
Snakken og selvunderholdningen 
går, mens der strikkes. ”Vi hygger os 
enormt”, siger de. Alt muligt strikkes: 
Huer, trøjer, halstørklæder og bør-
netøj. Produkterne sælges for billige 

penge til dem, der kommer forbi. Der 
er ingen fortjeneste. Pengene, som 
kommer ind, går til anskaffelse af ma-
terialer. Der præsenteres en trøje, som 
er til salg for 175 kr.
Formålet er samvær og hygge. ”Det 
er bedre end at sidde og strikke alene, 
og det er ikke nødvendigt at komme 
uden for bebyggelsen”, siger med-
lemmerne, og en føjer til: ”Vi ordner 
verdenssituationen”.

Medlemmerne skiftes til at give kage.
Afslutning 14/12 med smørrebrød og 
genstart 11/1.
Ellers hver tirsdag i lige uger.

e bindstouw
strik og snak som i gamle dage

tekst og foto af Jens Skriver

 Det lange bord Trøje til 175 Kr.
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Læg 12 tændstiker som vist. 
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Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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Hvor gemmer dyrene sig – og hvor-
dan finder jeg dem? Hvor bor musvit-
terne – og kan jeg få dem til bo på min 
altan? Hvad spiser ulvene i Skandi-
navisk Dyrepark? ... Og hvad hedder 
jægerens jagthund egentlig?
Svarene kender 35 deltagere, der til-
bragte efterårsferien på Gellerup Høj-
skole. Her handlede ugen nemlig om 
deltagerne og naturen og om, hvad vi 
sammen bruger naturen til.

De første tre dage blev tilbragt sam-
men med jægerne og deres univers. 
Den fjerde dag var vi i Skandinavisk 
Dyrepark, hvor vi udvidede vores dy-
rehorisont. Og den sidste dag, fredag, 
lavede vi mad sammen: krydderier 
blev knust og rørt godt ud i den hjem-

melavede fars, inden det hele blev sat 
til livs i en hyggelig afslutningsfro-
kost.
 
I løbet af ugen slog både børn og 
voksne hjernemasse og pillede øjnene 
ud på andekranier, de bar en død ræv, 
flåede skindet af en and og stegte den 
over bål og hakkede grøntsager og råt 
kød. 
 
Der var mange udbrud og forbehold 
over for de døde dyr – men stort set 
alle endte med at kaste sig over opga-
verne med en ildhu, der voksede hen 
ad vejen, når man fandt ud af, at de 
døde dyr ikke bed tilbage.

livet i den vilde natur
naturuge i efterÅrsferien pÅ gelllerup Højskole

af Mette Marie Karlberg, Gellerup Højskole
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Det har i en række år ikke været mu-
ligt for Brabrand Boligforening at 
bygge nye boliger, fordi der ikke har 
været tilgængelige kvoter, og fordi 
byggepriserne gjorde det svært at lave 
gode boliger inden for rammebeløbet.
Den økonomiske krise har nu bevirket 
faldende priser på både materialer og 
lønninger inden for byggebranchen, 
og det har sammen med et højere 
rammebeløb givet boligorganisatio-
nerne større råderum og muligheder.
Den chance har boligforeningen be-
nyttet sig af ved at satse på et nyt kva-
litetsbyggeri og at være på forkant 
med et energineutralt byggeri.

det første spadestik blev taget i 
det tidlige forår
Og boligforeningens formand kunne 
nu  her en efterårsdag sidst i oktober 
byde velkommen til rejsegilde for 
håndværkere, arkitekt,  rådgivere og 
entreprenør.
Formanden udtrykte  sin glæde over 
de muligheder, boligforeningen nu 
havde fået med så god en entreprise. 
Det gav råd til dette byggeri i gode 
materialer, og man var stolt over at 
kunne byde ind med et kvalitetsbe-

vidst lavenergi-byggeri i den almene 
sektor.
Han takkede håndværkerne for deres 
arbejde indtil nu og gav ordet videre 
til bygherrerådgiver, hvor chefarki-
tekten også takkede alle for et godt 
samarbejde under denne del af byg-
geriet.

solbjerg er et af Århus kommu-
nes vækstområder
Her er ikke meget alment byggeri i 
forvejen, men en stor mængde par-
celhuse, der er 20-30 år gamle og flere 
ældrebyggerier. I de senere år er der 
ad Solbjerg Hedevej bygget nye huse, 
og flere er på vej. 
Solbjerg ligger ca. 16 km syd for År-
hus. Byen har alle de faciliteter, som 
moderne mennesker har behov for 
i hverdagen, og der er gode bus- og 
trafikforbindelser fra byen til Århus 
og oplandet.

byggeriet og første indtryk
Man kan på nuværende tidspunkt 
kun se, hvordan husene kommer til at 
se ud udvendigt.
Bebyggelsen består af 9 enheder, alle 
opført i 2 plan. Hver enhed indehol-
der henholdsvis 4 og 5 boliger, en en-
kelt indeholder 9 boliger.
Der udføres 4 typer boliger, 2-, 3-, 4- 
og 5-rums boliger fra 80 til 114 m2.
Entré, toilet, køkken-alrum og stue i 
stueplan og med bad og værelser på 
1.sal.
De er opført som skalmurede i lysegrå 
tegl, med lette partier udført med træ-
beklædning. Glaspartier med udven-
dig overflade i sort aluminium.
Enhederne, blokkene ligger forskudt i 
forhold til  hinanden på en sydvendt 
skråning og det giver et godt helheds-
indtryk.

43 passiv boliger, 
uden  fjernvarmeløsning
Ud over æstetiske kvaliteter og et for-
håbentlig godt indeklima forventes 

det, at udgiften til varme bliver meget 
mindre end til et almindeligt hus.
Husene er såkaldt energineutrale 
(lavenergiklasse 1+) Beregningsmæs-
sigt er de energiklasse 0, men det kan 
først dokumenteres efter 1 års for-
brug.

De installeres med varmepumpe i 
hver bolig. Varmepumpe indeholder 
et ventilationsanlæg med varmegen-
indvinding. Varmepumpen laver 
varmt brugsvand ud af udsugnings-
luften fra vådrummene.
Luftindtag til boligen sker via en jord-
kanal. Kanalen vil sørge for  forvarm-
ning af luften om vinteren og en ned-
køling om sommeren.
Materialer er af højeste kvalitet: Peter-
sen TeglD91-mursten, Schmidt køk-
ken, Vola armaturer, Danvoss varme-
pumper m.m.

brabrand boligforening godt pÅ vej med 
de første energi-neutrale boliger

rejsegilde pÅ lav-energi byggeriet pilevangen i solbjerg

tekst af Kirsten Hermansen
foto af Bo Sigismund

Boligforeningens formand Jesper Peder-
sen var glad for, at man nu kunne byde 

ind med dette kvalitetsbyggeri
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Danmarks bedste ghetto ligger i Hor-
sens.  Den hedder Sønderbro og huser 
ca. 7.500 mennesker. De har fået vendt 
den dårlige udvikling i området, og 
derfor tog en flok mennesker fra Gel-
lerupparken til Horsens for at høre 

om der, var noget de kunne lære.
”Sønderbro er ikke blandt de hellige 
50, som er udråbt som ghettoer, men 
kun blandt boblerne”. Det mener 
skoleleder Mogens Falk. Han byder 
stolt velkommen til skolen, som ef-
terhånden er blevet en integreret del 
af Sønderbroområdet.  Tidligere var 
området præget af kriminalitet og 
hærværk fra utilpassede unge, som 
gik rundt i området og kedede sig. I 
dag er der stort set ingen kriminalitet 
og området er rent og pænt.
Området er præget af arbejdsløshed. 
Ca. 75% af beboerne er på overførsels-
indkomst, og 45% af befolkningen er 
af anden etnisk herkomst end dansk. 
Så bydelen har ingredienserne til at 
være en ghetto. Men hvorfor er det så 
Danmarks bedste? Da Sønderbro i sin 
tid kom på ”ghettolisten”, var der en 

af beboerne der sagde at ”hvis dette er 
en ghetto, er det Danmarks bedste”. 
Så nu er det blevet et slags slogan.
Sønderbrogruppen
”Sønderbrogruppen” er et netværk 
af 50 personer fra bydelen. Det har 

udviklet sig til 4 afdelinger – eller mi-
nisterier ”Sønderbro Kultur”, ”Søn-
derbro Information”, ”Sønderbro 
Aktivitet” og ”Sønderbro Erhverv og 
Uddannelse”.  Der bliver støttet op 
om dem fra lokale arbejdspladser og 
institutioner, hvor de bidrager til vi-
sionen om, at gøre Sønderbro til den 
bedste bydel i kommunen.
Mogens Falk fortæller, at et af grund-
principperne for bydelens udvikling 
er brugernes behov, og ikke hvad 
kommunen og andre myndigheder 
tror, brugerne har behov for. Hvis 
man spørger til beboernes behov, får 
man gladere beboere og mindre bal-
lade. Det er en af grundene til, at om-
rådet i dag ikke længere er på ghetto-
listen og ikke er betegnet som et udsat 
boligområdet, selvom det passer ind i 
mange af kategorierne.

digital Center for immunologi
Digital Center for immunologi (Lo-
kalsamfundets modstandskraft på 
dansk) er et spændende projekt, som 
forsker i, hvordan den sociale status 
kan have indvirkning på den gene-
relle sundhedstilstand.
Journalist Flemming Holm redegør 
for nogle af de ting, som de har kon-
kluderet med forskningen. Først og 
fremmest har de lavet diverse stati-
stikker over befolkningsfordelingen i 
Sønderbro. 
I forhold til resten af Horsens har Søn-
derbro 3 gange så mange enlige for-
sørgere, der er halvanden gang flere 
førtidspensionister og halvanden 
gang så mange indvandrere som i re-
sten af Horsens. Når der f. eks findes 
så mange førtidspensionister på sam-
me sted, medfører det ofte også flere 
sundhedsmæssige problemer. Det har 
blandt andet medført, at der er blevet 
oprettet aftenkonsultationen ”Fælles 
Hjælp”, hvor frivilligt sundhedsper-
sonale sidder klar til at hjælpe bebo-
erne med daglige og sundhedsmæs-
sige problemer.
Det betyder også rent praktisk, at der 
er mange initiativer for at give bebo-
erne en bedre livskvalitet. Mogens 
Falk fortæller, at alle børn i området 
bliver tilbudt en gratis tur på ferieko-
loni, fordi der er en del i området, der 
ikke har råd til at sende deres børn af 
sted på ferie. Det kan også betyde no-
get for alles velfærd at komme af sted 
på ferie og opleve nye ting og møde 
mennesker.

Hvad gør de ellers?
Der er flere indsatsområder i Søn-
derbro. Et af de mest spændende og 
betydningsfulde er ” IT løftet”. Det 
kom i stand efter en rundspørge på 
Søndermarkskolen, hvor de fandt ud 
af, at kun ca. halvdelen af beboerne 
havde mulighed for at komme på 
nettet derhjemme. De fik derfor, efter 
lang tids forhandlinger, lavet en aftale 
mellem Sønderbrogruppen, Micro-
soft og BRFkredit. De har fået doneret 

pÅ besøg i danmarks bedste gHetto
i Horsens blev en uHeldig udvikling vendt. Hvad kan vi lære af det?

af Elsebeth Frederiksen

Sønderbro kulturhus - hvor en masse spændende foregår.
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computere og licenser til Microsofts 
produkter.
Nu er der blevet oprette små compu-
terøer på skolen, hvor børnene kan 
komme på nettet i skoletiden, og for-
ældrene kan komme på, når de henter 
deres børn. Derudover er der opstillet 
computere i Sønderbro kulturhus og 
Sønderbro sekretariatet.
Andre steder og forskellige forenin-
ger har også fået stillet computere 
gratis til rådighed, så man kan sige, 
at der ikke er mangel på computere i 
området mere.
For dem, der ikke er interesserede i 
computere, er der blandt andet kvin-
de-universitetet, som sørger for akti-
viteter for kvinder i området. Det kan 
være syning, madlavning og ekskur-
sioner.  Det hele bliver koordineret fra 
Sønderbrosekretariatet.

resultaterne tager tid.
Flemming Holm mener, man skal 
være tålmodig for at komme til re-
sultater. Dette projekt har 20-årsjubi-
læum, og så lang tid har det taget at 
få tingene til at fungere i området. ”Så 
når politikerne vil lave en hurtig ind-
sats for at løse problemer, så tror jeg 
ikke, man kan, man skal være tålmo-
dig”, mener han.

Han er træt af, at an-
dre siger, at der in-
gen resurser er i ud-
satte boligområder. 
”Der er resurser alle 
vegne, man skal bare 
lære at forbinde dem 
på mere kreative må-
der, for her i området 
skal beboerne ikke 
være problemet, men 
resursen”, slutter 
Flemming Holm.
Vil man se mere 
om projekterne 
se: http://www.
community-immu-
nology.com/dansk/ 
og http://www.
soenderbro-horsens.
dk/

IT løft: Frivillig fra IT løft fortæller om projektet

Sønderbro set fra oven
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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Gæt med eller find svarene i årets ud-
gaver af Skræppebladet, som du kan 
også kan læse på hjemmesiden skra-
eppebladet.dk.

FEBRUAR
1: En større brand i juleferien i Holm-
strup startede i carportanlægget. 
Hvor mange biler blev totalskadet af 
ilden, der sandsynligvis var påsat?
A: 1, B:3, C:8

2: Borgerportalsprojektet Aarhus-
vest.dk fik en ungdomsafdeling med 
juniorjournalister, der bl.a. skriver i 
Skræppebladet. Hvilken skole er ba-
sis for Westcity?
A: Ellekærskolen, B: Sødalskolen, C: 
Toveshøjskolen

3: Shaqo Junior er et projekt, der især 
hjælper:
A: Unge med job, B: Piger i Gellerup 
Badet, C: Drenge ind i foreningslivet

MARTS
4: Med Google Streetview kan du op-
leve vejene til næsten alle afdelinger. 
Hvilke har ikke haft besøg af fotovog-
nen?
A:Thorsbjerg og Odinsgård,  
B:Voldbækhave og Lyngby, C: Skov-
høj 23 og Skovhøj 24

5: Ny aktivitet for bedsteforældre og 
børnebørn, forældre og børn. Den 21. 
marts inviterede Laden til:
A: Teater på en husgavl, B: Madlav-
ning og kostvejledning, C: Computer-
spil med Wii

6: Doron Haar fik et studenterjob med 
inspektør-titel. Hvor henne?
A: Boligforeningens Totalservice, B: 
Privatskolen Lykkeskolen, C: Gelle-
rup Museum 

APRIL
7: Boligforeningens årsregnskab for 
2008 blev ikke umiddelbart godkendt 
af repræsentantskabet. Hvilke proble-
mer lå især bag forbeholdet?

A: Varmeregnskaber, B: Regnskabs-
sjusk i administration, C: Forhold 
vedr. Helhedsplan

8: Tidligere børnehaveleder i Gellerup 
er kendt byrådspolitiker, der bl.a. an-
befaler Sunhedscenter i Toveshøj.
A: Laura Hay, B: Dorthe Laustsen, C: 
Hans Halvorsen

9: To afdelinger lagde i et par måne-
der bygninger, mure og bro til lys-
kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansens 
lysinstallation. I hvilken anledning?
A: Høringsfase for helhedsplan, B: 
Boligforenigens jubilæum, C: Århus 
som kulturby 2017

MAJ
10: Beboere i Gellerup vil gerne an-
læggen en såkaldt ”sansehave”. Hvil-
ken lidelse menes sansehaven bl.a. at 
have en lindrende effekt på?
A:Posttraumatisk Stressyndrom, B: 
Forkølelse, C: Demens

11: Efter syv års pause blev boligfor-
eningens forsølvede spade brugt til 
”første spadestik”. Hvor ligger den 
nye afdeling?
A: Århus havn, B: Tranbjerg, C: Sol-
bjerg

12: Den 31. maj var beboeres frist for 
at henvende sig til Århusbolig. Hvad 
handlede det om?
A: Anciennitet i boligkøen, B: Varme-
penge retur, C: ÅrhusBoligs interne 
”bølle-register”

JUNI
13: Genbrugsen bugner af tøj. Hvad er 
den typiske pris på f.eks. en trøje?
A: gratis, B:10,- kr., C:50,- kr.

14: Den nye aktivitet AEPK har stor 
tilslutning. Bl.a. har de besøgt Stadi-
onsøen. Hvad lavede de der?
A: Forberedte sig til maraton, B: Fo-
tograferede regnvejr, C: Roede i kajak

15: 1776 lejemål i Gellerupparken/To-
veshøj er blevet spurgt om holdning 
til nedrivning. Hvor mange har sagt 
nej og skrevet under på protest?
A: 77 (4 %), B: 890 (50 %), 1155 (65 %)

AUGUST
16: Repræsentantskabet stemte om 
Skræppebladets fremtid. Hvad sker 
der i løbet af 2011?
A: Bladet nedlægges. Lokale udgaver 
i enkelte afdelinger

den store nytÅrs-quiz 
test din viden om 2010 ifølge skræppebladet

af Ulrik Ricco Hansen
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B: Bladets indhold og redaktion æn-
dres radikalt. Flere forskellige udga-
ver
C: Stort set ingen ændringer

17: Foreningernes Hus er under op-
bygning og arrangerede konference i 
juni med 19 foreninger. Hvor kan man 
finde Foreningernes Hus?
A: Globus1, B: Nordgårdskolen, C: 
Ny bygning opføres som del af hel-
hedsplanen

18: Hvad kunne man opleve, da Kej-
ser A lovede ”den vildeste combo” en 
lørdag i Hasle Bakker?
A: Gourmet-mad over åben ild, B: Cy-
kel-stafet, C: Rap til jazzmusik

SEPTEMBER
19: Direktør i Brabrand Boligforening 
Torben Overgaard fejrede 40-årsjubi-
læum. I hvilken af følgende boligaf-
delinger har direktøren ikke prøvet at 
have bopæl?
A: Holmstrup, B: Søvangen, C: Udsig-
ten

20: Rollemodeller i Klubberne i Gelle-
rup blev i sommerferien belønnet for 
forbilledlig væremåde. Hvad fik de?
A: Chokoladebar på 2½ kg, B: Kon-
certbilletter til Friheden, C: Tur med 
luftballon

21: Ny fitness-legeplads i Toveshøj 
blev indviet af borgmester Nicolai 
Wammen to gange. Hvad gik der galt 
den første gang?
A: Borgmesteren var blevet syg, B: 
Silende regnvejr, C: Ildspåsættelse i 
nærliggende skur

OKTOBER
22: Efter 14 år i afdelingsbestyrelsen 
takker Birthe Wisén af og vil koncen-
trere sig om Beboerhuset. I hvilken 
boligafdeling?
A:Skovgårdsparken, B:Søvangen C: 
Hasselengen

23: To ministre og Århus’ borgme-
ster besøgte Gellerup 9. september 
på ”studietur” før ghettoplanens be-
handling i Folketinget. Hvilken af føl-
gende ministre var ikke med?

A: Birthe Rønn Hornbech, B: Benedik-
te Kiær, C: Karen Ellemann

24: René Skau Björnsson fortæller om 
sin hverdag på Christiansborg i et 
foredrag arrangeret af det, der tidli-
gere hed ”Beboeraktive på Tværs”. 
Hvad er arrangørens nye navn?
A: Foreningernes Hus, B: Borgerpor-
talen, C: Beboerforum

NOVEMBER:
25: Allan Fisker mangler penge til at 
sende tøj til børnehjem i Riga. Støtte-
foreningens medlemmer har doneret 
ting til salg. Hvad har Connie Perlt 
Mathiasen doneret?
A: Kunstplakater, B: Foredrag, C: Ud-
færdigelse af pressemeddelelser

26: Varmemester Henning Gissel går 
på pension efter 41 år. Hvorfor er han 
boligforeningens ”rigtige” varmeme-
ster?
A: Den først ansatte varmemester, B: 
Arbejdede på varmecentralen, C: Har 
fået kongelig medalje 

27: Skovgårdsparken har kon-
krete planer om grøn energi. 
Hvad satses på i første omgang? 
A: El-biler som delebiler, B: Solceller 
på tagene, C: Jordvarme 250 m nede

se svar nederst på side 29

skræppebladet holder en lille juleferie
vi vender tilbage igen med et nyt nummer til februar 

deadline hertil er den 13. januar 2011

BEMÆRK dog - ekstranummer om Helhedsplanen midt i december

vi ønsker alle læsere og beboere 
en glædelig jul samt et godt nytår
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I den seneste tid har planeten Jupiter 
lyst meget klart på østhimlen om afte-
nen, nu på himlen i sydøst. Det skyl-
des, at den for et par måneder siden 
var så tæt på Jorden som tænkeligt. 
Flere har spurgt om den, og nogle har 
spurgt, om det ikke var planeten Ve-
nus. Den befinder sig imidlertid tæt-
tere på Jorden end Solen og ses kun 
som aftenstjerne i vest eller morgen-
stjerne i øst. Men Venus er det klareste 
objekt på himlen næst efter Solen og 
Månen. Om Jupiter er nummer fire, 
eller det er stjernen Sirius, bliver nok 
svært at afgøre, men Sirius er den kla-
reste stjerne næst efter Solen. I løbet 
af kort tid vil Sirius også kunne ses på 
østhimlen. Nu kan Orion ses, og hvis 
man går skråt ned til venstre fra hans 
bælte, vil Sirius snart kunne ses.

jupiter
Jupiter er den største planet i vort 
solsystem og meget større end Jor-
den, men den består for en stor del 
af gasser. På dens overflade findes et 
tæt skydække, der selv i mindre astro-
nomiske kikkerter kan betragtes som 
bælter. I en hånd- eller prismekikkert 
kan man se dens fire store måner. De 
tre af dem er større end Jordens måne. 
Ganymedes er som den største måne i 
solsystemet større end planeten Mer-
kur. Deres omløbstid er kortere end 
vores månes, så deres bevægelser 
kan følges dag for dag. Somme tider 
ligger de alle fire på linie på den ene 
side af planeten. Galilei var den før-
ste, som opdagede Jupiters store må-
ner, og hans kikkert forstørrede også 
kun syv gange.  Desuden har den et 
utal af mindre måner. Nogen mener 
den nærmest er sit eget solsystem, 
men den udvikler ikke energi lige-
som Solen og lyser kun, fordi Solen 
skinner på den. Jupiter har navn efter 
den græsk-romerske fader- eller ho-
vedgud.

sirius
Sirius er en meget klartlysende hvid 
stjerne, men den er i virkeligheden 

ikke særlig stor. Derimod er den af 
de stjerner, der er nærmest Jorden. 
Den er kun godt fire lysår borte. Den 
kaldes også Hundestjernen, fordi den 
dominerer stjernebilledet Den store 
Hund. Det mest interessante ved den 
er næsten det, man ikke kan se. Den er 
nemlig ligesom over halvdelen af alle 
stjerner en dobbeltstjerne, men Sirius 
B eller Hvalpen, som den også kaldes, 
kan kun ses i store astronomiske kik-
kerter og blev først opdaget i 1862. 
Den er en såkaldt hvid dværg, som er 

efterladt efter, at en rød kæmpestjerne 
er eksploderet. Det er således ikke  
forundt menneskeheden at kunne se 
en ægte dobbeltstjerne med det blotte. 
Det drejer sig ofte om en hvid og rød 
stjerne, som danner par. Mizar, der 
befinder sig der, hvor Karlsvognens 
stjært knækker, kan ses som to stjer-
ner, men skyldes kun, at to stjerner 
befinder sig på samme position på 
himlen. Set i kikkert er den ene af dem 
for øvrigt en ægte dobbeltstjerne. 

sig mig, Hvem pÅ Himlen klarest er ?
jupiter eller sirius?

af Jens Skriver
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Torsdag den 9. december kan du være 
med til at styrke dine egne medier i 
Gellerup-området. Vi stifter Forenin-
gen Mediehus Gellerup ved en gene-
ralforsamling kl. 19 i Foreningernes 
Hus på Nordgårdskolen, og alle er 
velkomne.
Gennem et stykke tid har fire medier 
holdt møder om at samarbejde mere. 
Det er Filmprojekt Gellerup, Indvan-
drerTV, borgerportalen gellerup.nu 
og redaktionsmedlemmer fra Skræp-
pebladet. 
Det er blandt andet beboerne og for-
eningerne i Gellerup, som mediehu-
set skal hjælpe. Ved at gå sammen kan 

vi styrke mediesituationen i Gellerup 
- det kan der vist godt være behov for 
i denne tid, hvor der blæser så negati-
ve vinde omkring udsatte bydele som 
vores. Mediehuset vil holde kurser 
for beboerne og hjælpe foreningerne 
med at komme igennem med deres 
historier. Der skal være mulighed for 
at lave brochurer, lave hjemmesider, 
redigere fotos og så videre. 
Hver af de fire medier fungerer selv-
stændigt, men ved at gå sammen får 
de mere slagkraft, og måske kan dette 
være med til at vende de negative vin-
de, der blæser. 

Mediehuset har allerede fået tilbudt 
lokaler - nemlig i samme bygning 
som Foreningernes Hus. Her kan der 
indrettes tv-studie, radiostudie, un-
dervisning, kontorer og så videre. 
Vi skal rejse ganske mange penge for 
at realisere mediehuset – og derfor er 
det vigtigt med stor opbakning fra be-
boere, foreninger og lokale virksom-
heder. Det skal være billigt at blive 
medlem, så vi kan få opbakning fra så 
mange som muligt. 
Billedtekster:
Mediehuset kommer til at ligge på 
samme gang som Foreningernes Hus 
på Nordgårdskolen. 
Der skal rejses ganske mange penge 
for at realisere mediehuset...

Torsdag den 9. december kl. 19
Foreningernes Hus (cafeen)
Sigridsvej 46
Stiftende generalforsamling 
i Foreningen Mediehus Gellerup

vær med til at danne medieHus gellerup
mÅske et fælles udgangspunkt for medierne

af Birger Agergaard, gellerup.nu

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk



20 - Skræppebladet december 2010

Århus kommune planlægger for ti-
den, hvordan byen skal udvikle sig, 
når der i de næste 20 år bliver 75.000 
nye borgere i byen. Det fortalte Stads-
arkitekt Gøsta Knudsen og rådmand 
Laura Hay om på et velbesøgt møde 
på Arkitektskolen i sidste måned.
Regeringspartierne, Radikale og 
Dansk Folkeparti har indgået et nyt 
boligforlig, som de i tidens (fremmed-
fjendske) ånd kalder en styrkelse af 
indsatsen i ghettoområderne.

Boligpolitikken hænger ikke sammen
Hvis man sammenholder kommu-
nens planer og regeringens mål for 
at halvere antallet af Ghettoer, vil 
man se, at det ikke hænger sammen, 
samt at dem, der skal betale, og dem, 
det går ud over, er de ressourcesvage 
i Danmark. Det vil jeg beskrive i de 
kommende afsnit.

flere ressourcestærke beboere 
til gellerup/toveshøj
Århus Kommune og Brabrand Bolig-
forening er enige om, at der skal være 
flere ressourcestærke i området, hvis 
en helhedsplan skal blive en succes, 
og et attraktivt boligområde skal ska-
bes. Det skal ske ved kombination af 
en social/uddannelses- indsats i om-
rådet og ved at tiltrække af flere res-
sourcestærke til området.

antallet af socialt udsatte er 
problemet.
Vi har konstateret, at Gellerup/To-
veshøj er et udsat boligområde, fordi 
der er for få ressourcestærke. Mange 
af dem, der bor i området, er udenfor 
arbejdsmarkedet eller af anden etnisk 
herkomst, men her falder kæden af. 
Det, at man er uden for arbejdsmar-
kedet eller af anden etnisk herkomst, 
betyder ikke i sig selv, at man er res-
sourcesvag.
Det kan godt være, at politikerne på 
Christiansborg og mange andre me-
ner, at årsagen til problemerne i de så-

kaldte ghettoer, er de mange beboere 
af anden etnisk herkomst, men pro-
blemet er socialt armod og fattigdom. 
Det problem løser man ikke ved at 
rive boliger ned og flytte de fattige ud 
til boliger, der ikke eksisterer.

ingen boliger til socialt udsatte
Gøsta Knudsen fortalte på mødet i ar-
kitektskolen, at befolkningen I Århus 
forøges med 75.000 beboere i de næste 
20 år.
Rådmand Laura Hay fortalte, at hun 
gik stærkt ind for blandede byområ-
der, og at byrådet havde besluttet, at 
op mod 25% af boligerne skulle være 
almene. På et konkret spørgsmål fra 
boligforeningsdirektør John Jensen 
måtte hun dog svare, at for tiden var 
der kun afsat 40 almene familieboli-
ger årligt på kvoterne for nybyggeri.
Blandt de 75.000 nye borgere, der 
kommer til Århus, vil der være en vis 
andel af socialt svage medborgere. 
Med mindre Århus kommune i frem-
tiden vil følge samme politik som 
Gentofte og Hørsholm, hvor de fat-
tige ikke får lov til at flytte ind.

nedrivning af boliger i ghetto-
områder skaber flere ghetto-
områder
Der er almindelig enighed om, at so-
cialt udsatte familier typisk ikke har 
økonomi til at eje deres egen bolig og 
derfor typisk er henvist til at bo i den 
almene sektor. Antallet af almene bo-
liger er 38.000 i Århus. Det antal fa-
milieboliger, der skal nedlægges som 
følge af regerings ghettoplan, kan 
skønnes til ca. 500-1000. Det antal bo-
liger, der skal bruges til at huse de so-
cialt svage i befolkningstilvæksten, er 
svært at skønne, men nok i størrelses-
ordenen 4-6.000. Hvis de boliger skal 
findes blandt det svagt stigende antal 
almene boliger, kan man regne ud, at 
der ikke vil ske en forbedring af an-
delen af socialt udsatte i den almene 
sektor. I øjeblikket er andelen af so-

cialt udsatte i almene boliger ca. 30%. 
Den andel vil stige til over 40%, hvis 
der ikke bygges flere almene boliger. 
Det får ikke flere ressourcestærke til 
at flytte ind i den almene sektor. Det 
betyder, at den foreliggende boligpo-
litik ikke hænger sammen.

Hvem har problemet, og hvem 
betaler regningen
Det er glædeligt, at praktisk talt samt-
lige politikere er enige med Brabrand 
Boligforening i, at de udsatte bolig-
områder skal gøres mere attraktive, 
således at flere ressourcestærke bebo-
ere vil flytte ind.
Brabrand Boligforening foreslår, at 
deres del af en finansiering foregår 
ved at frigøre deres egne jordvær-
dier. Det er lidt beskæmmende at se, 
at regeringen ønsker at betale statens 
andel af den samlede regning med de 
penge, den almene sektor har opspa-
ret i Landsbyggefonden. Penge der er 
opsparet af beboerne selv.
Lidt polemisk kan det formuleres som 
følgende. Vi har et samfundsproblem. 
De socialt svage er samlet og koncen-
treret i noget, vi kalder ghettoer, der 
truer samfundets sammenhængs-
kraft. Det beder vi den almene sektor, 
der udgør ca. 15% af befolkningen, om 
at betale ud af de penge, der primært 
er sparet op for at renovere sektorens 
boliger. Der er ingen af de øvrige 85% 
af den danske befolkning, der er med 
til at betale den regning.

Hvor skal ressourCesvage borgere i ÅrHus bo
boligpolitikken Hænger ikke sammen

af Hans Esmann Eriksen
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Det er dejlig nemt at fremsætte en 
interessant og vigtig problemstilling 
som til eksempel ovennævnte og gan-
ske kompliceret og dermed helt umu-
ligt at formulere et godt og kort svar. 
Alligevel vil jeg kaste mig ud i opga-
ven ud fra, hvad jeg betragter som de 
mange politikeres forfejlede bud på 
opgaven at ændre gellerupområdet.

Det er vigtigt at forstå, at politik også 
er krig med verbale midler, og at for-
ståelse ud fra samtale derfor i poli-
tisk sammenhæng er helt malplace-
ret. Mennesker, der har interesser, er 
styrbare, og de er uberegnelige i de-
res mulige aftaler med andre interes-
senter, der kan have andre interesser, 
men som også overvejer kompromis-
ser for at opnå mest muligt eller det 
optimale.

Når så folket, altså i dette tilfælde be-
boerne i de berørte områder, på god 
og demokratisk vis skal afgøre så 
rodede forhold, kan det ikke undre, 
at politikerne prøver at styre folkets 
afgørelse via sågar absurde påstande 
og selektiv information. Det er ikke i 
sig selv suspekt, men noget folket kan 
forholde sig til via egen forståelse og 
indbyrdes samtale og diskussion om 
de forskellige valgmuligheder, som 
en kompliceret situation frembyder. 
Chancen til at tænke selv er der, og 
den kan både bruges og sive ud i al-
mindelig ligegyldighed.

økonomi
Jeg interesserer mig meget lidt for 
økonomi, sådan som interessevareta-
gelse hele tiden dikterer den. Hvordan 
en økonomisk ordning tilvejebrin-
ges, og hvordan den udmøntes, altså 
principperne for det økonomiske, det 
finder jeg interessant og alt for lidt 
offentligt belyst. I den forbindelse er 
den netop indgåede boligaftale mel-
lem fire af Folketingets partier yderst 
interessant, fordi de politikere, der vil 

ødelægge vores sektor, er godt på vej 
til at nå deres mål indirekte ved at fi-
nansiere alt muligt i vores sektor med 
midler fra Landsbyggefonden, så vo-
res boligstandard af mangel på midler 
forfalder voldsomt relativt til andres 
boligforhold. Se altså boligaften på de 
små 10 sider på www.sm.dk. Alt det, 
som politisk fremstilles som hjælp til 
udsatte boligområder, kan og vil blive 
lavet af indbetalte beboerpenge helt 
til de nedrivninger, mange beboere 
ikke fatter og ikke ønsker. I min for-
ståelse kan kun ikke-reflekterende bo-
ligadministratorer og etatistiske be-
boerrepræsentanter excellere i disse 
selvødelæggende muligheder.

politik 
I 1992 på miljøtopmødet i Rio (det 
blev officielt betegnet som ”sidste 
chance for kloden”) skrev daværen-
de statsminister Poul Schlüter under 
på en række dokumenter, inklusive 
”agenda 21”, som var den opstillede 
dagsorden for det globale samfund 
i vores nuværende århundrede for 
at bestræbelsen for bæredygtighed 
kunne nyde fremme. Sådan er politik 
blevet: Du gør ikke noget anstændigt 
nu, men stiller alt muligt i udsigt på 
langt sigt og lader så stå til håbende 
på befolkningens dårlige hukom-
melse – hvor det lange sigt slet ikke 
mere gives! Tag gælden, tag klimaet, 
tag affaldet, tag arbejdsforholdene, 
tag mængden af fattige mennesker, 
som vil gøre hvad som helst for at få 
det som os – og vores forbrugsstil dur 
netop ikke som almen stil, da den al-
lerede er ødelæggende i vores yderst 
begrænsede omfang…

kafka 
Jeg har selvfølgelig ikke nogen god 
udgang på hele denne misere, og jeg 
tror ikke, nogen overhovedet har det. 
Men den ekstremt følsomme og vi-
sionære forfatter Franz Kafka formu-
lerede engang omkring Første Ver-

denskrig, at ”i kampen mellem dig og 
verden sekundér verden”, og det vir-
ker så rigtigt. I den stedfindende og 
globale interessekamp, som de aktu-
elle forsøg på omfattende og ekstremt 
dyre ændringer af gellerupområdet 
også indgår i, slider vi verden og hin-
anden i stykker, og alle kan dog forstå, 
at verden skal være der i en ordentlig 
udgave, for at vi selv kan være her. Da 
det store perspektiv også etableres af 
de mange små og lokale perspektiver, 
er det selvfølgelig spændende, hvor-
dan argumentation og beslutning vil 
forløbe i Gellerupparken og Toveshøj 
ud fra politikernes rodede og massive 
krav om forandringer.

Hvad er gode, soCiale ændringer i dagens verden
personlige betragtninger til debat

af Herman Nielsen

t
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Fredag d. 10. december fejrer Bra-
brand Boligforenings VVS-montør 
Jan Mikkelsen 25-årsjubilæum. Han 
er kendt for sin hurtighed, som ikke er 
blevet mindre gennem årene. Blandt 
kollegaerne i BB Service lyder det da 
også – ”ingen kan følge Jan”. Han er 
uddannet VVS-montør og blikkensla-
ger, og efter en periode med ansættel-
ser hos mindre VVS-firmaer i Århus 
kom han til Brabrand Boligforening, 
hvor det nu blevet til 25 år som hånd-
værker i boligforeningens egen hånd-
værker-afdeling, BB Service, der dæk-
ker både VVS, tømrer, el og elevator. 
For Jan Mikkelsen er det godt og vel 
2600 lejligheder i Gellerupparken og 
Toveshøj, som han udfører VVS-arbej-
de i. Derudover går han blandt kol-
legaerne under tilnavnet ”suge-jan”, 
da han sammen med VVS-lederen 
holder styr på skraldsuget, der suger 
husholdningsaffald fra alle boligerne 
i Gellerupparken og på Toveshøj. Jan 
Mikkelsen er kendt for, at han aldrig 
siger nej til en opgave. Heller ikke 
når den er træls, som for eksempel at 
kravle ned i et lille rør under jorden. 
Han har et godt humør, er meget so-
cial, men først og fremmest glad og 
med et smil på læben hver dag. Jan 
bor sammen med sin hustru i Nors-

minde, hvor han for år tilbage købte 
hus, som han selv sætter i stand. Rej-
selysten trækker stadig i ham, og hvis 
det ikke var for sommerhuset, ville 
han tage af sted så ofte, det kan lade 

sig gøre. Han vil gerne ud i verden og 
se. Jubilæet fejres med en reception 
på Brabrand Boligforenings admini-
stration Gudrunsvej 10 A fredag d. 10. 
december kl. 11.00 – 14.00

25-Årsjubilæum
jan mikkelsen, vvs-montør i gelelrupparken og pÅ tovesHøj

af Marianne Stenberg, journalist, Brabrand Boligforening

Administrationen julelukket
Fra torsdag d. 23. december kl. 12.00 og frem til mandag d. 3. januar holder administrationen 
lukket på grund af juleferie.
Administrationen åbner igen mandag d. 3. januar kl. 9.30.
Der er kontortid på varmemesterkontorerne d. 23. december fra 8.00 – 9.00 men lukket fra 16.00 
– 17.30. Mellem jul og nytår holder varmemester-kontorerne åbent lige bortset fra helligdagene. 
Udenfor normal arbejdstid samt i weekender og helligdage kan Totalservice kontaktes på tlf. 20 
20 22 81, hvis der er tale om akutte skader i boligen, som kræver øjeblikkelig udbedring.

Vi ønsker alle beboerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Fredag den 19. november blev det 
afgørende møde i den politiske sty-
regruppe for Helhedsplanen for Gel-
lerupparken og Toveshøj holdt på 
Århus Rådhus. Her deltog repræsen-
tanter fra Brabrand Boligforening og 
Århus Kommune.
På mødet blev den endelig beslutning 
truffet om, hvordan det scenarie ser 
ud, som beboerne nu skal stemme om.
Planen indeholder et stort fælles-
hus i Gellerup samt et aktivitets – og 
sundhedshus på Toveshøj. Der skal 
etableres 1000 nye arbejdspladser, 
herunder en uddannelse og kommu-
nale jobs. To blokke skal nedrives for 
at give plads for dette store byggeri. 
To blokke i Gellerup skal omdannes 
til ungdomsboliger og en blok på  
Toveshøj til ældreboliger. Endelig 
skal den blok i Gellerup, der ligger på 
tværs af den kommende bygade, ri-
ves ned for at skabe den ny strøggade 
med butikker og meget andet. Der 
er aftalt en tryghedsgaranti, så ingen 
tvinges til at fraflytte området mod 
deres vilje. Helhedsplanen betyder, at 
der ved bygaden også vil være mulig-
hed for at købe en grund til byggeri af 
en moské. Der afsættes penge til park-
områder. Endelig sagde byrådet ja til, 
at boligforeningen kan sælge jord ved 
krydset Edwin Rahrsvej/Ringvejen, 
hvor der skal bygges et markant hus.   
Beboerne i Toveshøj og Gelleruppar-
ken skal nu tage stilling til det aftalte 
scenarie og stemme enten ja eller nej 
til forslaget.
Beboermøderne med afstemning hol-
des henholdsvis den 15. december 
for Toveshøj og den 16. december for 
Gellerupparken. Begge beboermøder 
starter kl. 19.00 og holdes i GLOBUS1.

informationskampagne
I ugerne op til beboermøderne midt 
i december udsendes et grundig in-
formationsmateriale til alle beboerne. 
Blandt andet bliver der fremstillet et 
særnummer af Skræppebladet, som 

blive udsendt til hele boligforeningen 
med et indstik, der uddybende for-
tæller om det valgte scenarie.
Her vil beboerne få mulighed for at 
læse om det konkret indhold i aftalen 
og få et overblik over, hvad Helheds-
planen kommer til at betyde for dem 
som beboer. Og der er også en ori-
entering om tryghedsgarantien, som 
sikrer, at ingen beboere i de berørte 
blokke skal flytte fra området mod 
deres vilje. Alle beboere, der ønsker 
det, vil blive tilbudt en anden bolig i 
området af samme størrelse og stand 
som deres nuværende bolig, og husle-
jen vil også være den samme.
Derudover udsendes en mere ud-
dybende folder til alle beboerne i 
Toveshøj og Gellerupparken med en 
grundig gennemgang af tryghedsga-
rantien.
 
orienteringsmøder om 
helhedsplanen
For at alle beboerne i både Gellerup-
parken og Toveshøj har mulighed for 
at få besvaret spørgsmål om Helheds-
planen holdes der orienteringsmøder 

i begge afdelinger, henholdsvis man-
dag den 29. november kl. 19 i Laden 
for beboerne i Toveshøj, og onsdag 
den 1. december kl. 19 i Foreningernes 
Hus for beboerne Gellerupparken. 
På orienteringsmøderne vil der først 
være en kort gennemgang af det valg-
te scenarie, hvorefter beboerne har 
mulighed for at stille spørgsmål. 

Åbent hus to aftner på 
administrationen
Hvis man som beboer ikke har mulig-
hed for at deltage i orienteringsmø-
derne, eller man ikke har fået besvaret 
alle sine spørgsmål til Helhedsplanen 
holdes der desuden åbent hus til kl. 
21.00 i Brabrand Boligforenings ad-
ministration både torsdag den 2. og 
torsdag den 9. december. Her står 
personale og folkevalgte fra de to af-
delingsbestyrelser klar til at svare på 
spørgsmål, og alle beboere er meget 
velkomne til at komme og spørge, 
hvad helhedsplanen betyder for dem. 

HelHedsplanen klar til afstemning Hos beboerne
ekstranummer af skræppebladet udkommer i deCember med indstik om HelHedsplanen

af Anne Katrine Høg, Brabrand Boligforening

Forslag til, hvordan et aktivitets/sundhedshus på Toveshøj kunne komme til at se ud i 
forbindelse med helhedsplanen. Tegningen er udført af JWH-arkitekter.
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Debatredaktion
kvaliteten af vore serviceydelser 
i brabrand boligforening
Fra et af forenings medlemmer, der er flyttet fra en afde-
ling til en anden, har vi modtager et debatindlæg, som 
fokuserer på, hvorledes kvaliteten af et flyttesyn og den 
tilhørende afregning er blevet oplevet. Susanne Winthers 
brev kom til Skræppebladet i oktober, men det er først 
medtaget nu, fordi Skræppebladet ønsker, at administra-
tionen har mulighed for at svare.

Når man læser de to breve, kan man konstatere, at ople-
velsen af, hvad der konkret er sket, er meget forskellig, og 
at de to skribenter til en vis grad skriver forbi hinanden.
Jeg læser Susanne Winthers indlæg som et debatoplæg 
med udgangspunkt i en personlig oplevelse. Det er ikke 
en klage over foreningen, men en eksemplificering af, at 
når det, der sker, ikke svarer til forventningerne, så har 
man en dårlig kvalitetsoplevelse.

Inspektør Peter Sørensen svarer på den konkrete klage – 
Vi har ikke gjort noget forkert –
Det kan Peter sikkert have ret i – sådan formelt set. Reg-
lerne er blevet, fulgt billederne er blevet taget, og væggene 
er malet.
Det fjerner bare ikke, at Susanne Winther har haft en ople-
velse af, at hun har fået en dårlig service. Det kunne være 

interessant at vide, hvad Brabrand Boligforening gør for 
at sikre, at vore fraflyttere har en realistisk fornemmelse 
af, hvad det kan koste at flytte efter 13 måneders beboelse. 
Det interessante spørgsmål er ikke, om Brabrand Boligfor-
ening handlet korrekt eller ukorrekt i dette konkrete til-
fælde. Det interessante spørgsmål er, om der mange eller 
få lignende tilfælde, hvor beboerne har en dårlig kvalitets-
oplevelse, og hvor mange har en god oplevelse

debatten i de kommende måneder
Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke 
fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Ek-
sempler kunne være:
Kriminalpræventiv indsats.. Erfaringer med brug af råde-
ret. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
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fuld tilfredsHed 
eller pengene tilbage?
Om dokumentation og god forvalt-
ningspraksis.
Lysten har længe været der og med 
debatsidens opfordring i september-
udgaven af Skræppebladet vil jeg ger-
ne byde ind med et par kommentarer 
til, hvordan jeg har oplevet kvalite-
ten i boligforeningens serviceydelser 
i forbindelse med en flytning internt 
mellem to afdelinger i Brabrand Bo-
ligforening.
Det drejer sig her om serviceydelser 
i forbindelse med syn af lejlighed og 
problematikken i at blive mødt med 
argumentation uden dokumenta-
tion,  f.eks. når der opstår ueninghed 
om udgifterne i forbindelse med en 
fraflytning. Mit indlæg er ikke ment 
som en klage over Brabrand Boligfor-
ening, men et oplæg til diskussion og 
en invitation til boligforeningen om at 
delagtiggøre Skræppebladets læsere i 
sin forvaltningspraksis, når det gæl-
der dokumentation.
Da jeg i januar i år fraflyttede min 
lejlighed i Afd. V Toveshøj kunne jeg 
ved synet fremvise en 1½ side lang 
mangelliste, udarbejdet efter en stør-
re renovering af lejligheden grundet 
tidligere lejeres misligholdelse. På 
denne mangelliste fremgik bl.a. ”hvi-
de klinker på badeværelse” (fliserne 
skulle være grå, men var kalket til) og 

”ulovlig el i køkkenet” (køkkenet var 
nyt men i dårlig kvalitet, gulvene helt 
slidt ned).
Jeg boede i lejligheden i 13 måneder, 
og ved min fraflytning fremstod ét 
værelse som uberørt. Mit indskud til 
lejligheden var 7.000 kr., men ved sy-
net lavede varmemesteren en samlet 
opgørelse på 11.000 kr., heri inklude-
ret fuld istandsættelse (maling af alle 
rum) og yderligere omkostninger til 
bl.a. rengøring og syreafkalkning af 
badeværelset. 
Telefonisk henvendt til boligforenin-
gen blev det mig oplyst, at der i Afd. 
V Toveshøj er praksis for altid at ud-
føre fuld istandsættelse, uanset lejlig-
hedernes beskaffenhed. Af varmeme-
steren fik jeg at vide, at boligretten var 
stedet at gå, hvis jeg var utilfreds med 
regningen. Der opstod herefter, hvad 
man kan kalde en tvist mellem lejer 
og udlejer, idet jeg indgav en indsigel-
se til synet adresseret til inspektøren.
Fra inspektøren modtog jeg efter me-
get lang tid et brev og et svar på min 
indsigelse, hvis argumentation bestod 
af en masse løse påstande der ikke 
blev fremvist dokumentation for. En 
af disse påstande var, at der ved min 
indflytning var blevet iværksat syre-
afkalkning af badeværelset, en anden 
påstand at mit køkken var fuldt ud 
autoriseret. Konklusionen på brevet 
var altså, at boligforeningen fastholdt 

sit økonomiske krav, men det kan 
også konkluderes, at jeg aldrig har 
fået svar på, hvordan det er muligt 
for beboere selv at installere køkkener 
med ulovlig el, og hvordan en syreaf-
kalkning kan efterlade hvide aflejrin-
ger på grå klinker. 
Spørgsmålet er nu, om en lejer ikke 
rimeligvis kan stille det kvalitetskrav 
til sin boligforening, at boligforenin-
gen sammen med sine økonomiske 
krav medsender dokumentation der 
understøtter disse krav. Her tænker 
jeg også på beboersammensætnin-
gen i Brabrand Boligforening med 
mange ældre beboere og beboere af 
anden etnisk oprindelse end dansk. 
Den nuværende praksis forekommer 
mig – naivt – at være baseret på et til-
lidsforhold mellem udlejer og lejer, 
et forhold som dog ophører med at 
eksistere i det øjeblik, man som be-
boer fraflytter sit lejemål. Så er der 
afregning ved kasse 1, og ingen tvivl 
kommer lejeren til gode, selvom man 
som lejer måske har måttet finde sig 
i nedslidte ”nul-gulve” og andre for-
sømmelser fra boligforeningens side.  

Venlig hilsen
Susanne Winther

Hovedgaden 29, st,-08
8220 Brabrand

svar pÅ læserbrev 
fra susanne wintHer 
Et normalistandsættelsesbeløb skal 
dække hvidtning, maling og tapetse-
ring af vægge og lofter samt rengø-
ring.
Reglerne vedr. normalistandsættel-
sesbeløbet i afdelingen er reguleret 
med virkning fra den 1. januar 2009, 
hvilket er blevet vedtaget på afdelin-
gens beboermøde i 2008.

Dette betyder i praksis, at beboere 
ved fraflytning skal betale det fulde 
normalistandsættelsesbeløb. Dog 
med fradrag på 1% pr. mdr.  i det an-
tal måneder, hvor lejligheden har væ-
ret beboet.

I en sag som denne er praksis blevet 
overholdt. Der er kun opkrævet nor-
malinstandsættelsesbeløb med tillæg 
af udgifter i forbindelse med istand-
sættelse som følge af misligholdelse. 

I denne sag er der således opkrævet 
et beløb til dækning af afkalkning af 
gulv og vægge i bad, rengøring af va-
skemaskine samt tørretumbler som 
henføres til misligholdelse.
Derudover er der inden den pågæl-
dende lejers indflytning foretaget lig-
nende arbejder, hvilket boligforenin-
gen har dokumentation for. Derfor 
er der ingen tvivl om, at det skal be-
tegnes som misligholdelse fra nuvæ-
rende lejer.

Praksis i boligforeningen er, at der 
altid ved fraflytning bliver taget bille-
der, som kan dokumentere eventuelle 
krav over for lejeren. Praksis er over-
holdt i denne sag.

Som svar på kritikken vedrørende 
boligforeningens lange svarfrist, kan 
det tilføjes. Boligforeningen modtager 
brev fra den pågældende lejer den 16. 
marts 2010 og afsender svar den 22. 
marts 2010. Om dette er en lang svar-
frist er op til den enkelte at vurdere, 
men boligforeningen vil til enhver tid 
gøre sit bedste for at give alle beboere 
den bedst mulige service.

Med venlig hilsen
Peter Sørensen

Inspektør
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af Inger Bloch

 om gellerup og julen

deCembertanker

måtte ikke gå til gymnastik
I firserne, mens jeg stadig boede i Gel-
lerupparken, underviste jeg i gymna-
stik i Nordgårdens Idrætsforening; vi 
havde en gymnastiksal i kælderen i 
den bygning, der ligger over for bib-
lioteket.
En aften, hvor mit damehold netop 
skulle til at begynde, kom to kvinder 
med tørklæder på og spurgte, om de 
måtte se på gymnastikken for at finde 
ud af, om det var noget for dem.
De fik selvfølgelig lov til at kigge på, 
og jeg sagde til dem, at de skulle være 
velkomne på holdet, hvis de fik lyst til 
at deltage.

Næste gang, vi skulle til at starte på 
gymnastikken, stod der pludselig to 
mænd med skæg og sagde, at de ger-
ne ville overvære timen, således at de 
kunne tage stilling til, om deres kvin-
der måtte være med. Jeg var imidler-
tid nødsaget til at fortælle dem, at vi 
ikke kunne have mandlige tilskuere; 
det syntes de ikke om, og deres mørke 
øjne lynede vredt, da de gik.

De to kvinder så vi ikke igen – de fik 
ikke lov til at gå til gymnastik!
Når der dengang var forældremøder 
på skolen, kom forældre til børn med 
indvandrerbaggrund kun sjældent – 
og i hvert fald var det kun fædre, der 
deltog – aldrig kvinderne.
Nu er det 27 år siden, at jeg oplevede 
disse ting, og jeg håber inderligt, at ti-
derne har ændret sig, således at kvin-
derne nu kan deltage i arrangementer 
på lige fod med danske kvinder (?).

store planer
For tiden svirrer det i luften med pla-
ner for Gellerup og de øvrige store bo-
ligområder, hvor der bor mange men-
nesker med indvandrerbaggrund. 
Nogle idéer er gode - MEN: Hvor 
består fornuften i at ville rive bolig-
blokke ned? At bruge mange penge 
på at rive sunde boliger ned, samtidig 
med at der skal bruges mange penge 
til isolering og behandling af skim-
melsvamp i de ældre boligafdelinger  
– det hænger altså ikke sammen!

tryghed i områderne
Man skal kunne føle sig tryg ved at bo 
og færdes i og omkring sit hjem!
En af de ting, der ofte bliver nævnt i 
forbindelse med planerne, er, at der er 
meget kriminalitet i områderne. Sam-
tidig siges det, at problemerne især 
kommer fra nogle få utilpassede (jeg 
bryder mig ikke rigtig om det ord) 
store drenge og unge mennesker.
Jeg har lyst til at sige til de unge ”rød-
der”: ”Pas dog jeres skoler og uddan-
nelser – alt det, I lærer, giver jer en 
styrke, ingen kan tage fra jer, og I får 
langt bedre chancer for at få et godt 
voksenliv!”

bliv god til dansk
En af de ting, der nævnes i regerin-
gens ghettoplan, er, at børnene skal gå 
i børnehave. Så vidt jeg ved, går mas-
ser af børn i Gellerup-området alle-
rede i vuggestue eller børnehave. Der 
er ingen tvivl om, at det er godt for 

de små at komme i disse institutioner; 
her stifter de bekendtskab med dansk 
kultur, og de lærer det danske sprog. 
Børnene kommer jo fra flere forskel-
lige nationaliteter og lærer i børne-
haven at tale sammen på det fælles 
sprog – dansk. 
Men det er også vigtigt, at de voksne – 
både mænd og kvinder - får lært spro-
get. –Hvad hvis familierne en gang 
imellem aftalte en dag, hvor der kun 
bliver talt dansk i hjemmet? Man kun-
ne slukke fjernsynet – hygge sig med 
te og pandekager med jordbærsyltetøj  
(eller noget andet) – og så aftale, at alt 
hvad man siger, siger man på dansk. 
Måske vil de store børn være bedst til 
det, men så kan de jo ”undervise” de 
andre i familien. Det kunne være en 
morsom og hyggelig øvelse i at blive 
bedre til at tale dansk. 
Jo bedre vi bliver til at forstå hinan-
den i samfundet – jo større bliver to-
lerancen, og dermed skabes grundlag 
for venskaber.

juletid
Nu kom min klumme nærmest til at 
handle om nogle problemer og ikke 
om julen – og dog: December er jule-
måneden – og tryghed, tolerance og 
venskab – er det egentlig ikke det, ju-
len handler om?
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
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af Uffe Adelørn, beboer afd. 22, Sonnesgården

 med nye og svære ord

uffe roder lidt i rytmeboxen

Åh, er der noget så dejligt som sådan 
en stille eftermiddag med avisen, en 
god kop kaffe og ”Skræppen” som 
den milde dessert? Avisens mange 
nye og smarte ord flyder som en lind 
strøm gennem hovedet: innovation, 
implementering, coach, teamwork, 
progression, kognition, valens, mul-
tiple-choice, sociometri – ja, blot for 
at nævne nogle få. Men ingen af disse 
ord er dog for noget at regne mod et 
lang mere dansk-klingende ord, der 
forekommer utallige gange i såvel 
avis som i ”Skræppen”, nemlig: hel-
hedsplan!
Som beboer i en hvilken som helst 
af Brabrand Boligforenings mange 
afdelinger må man på et eller andet 
tidspunkt tage stilling til ”HELHEDS-
PLANEN”.
Der sidder man så og gentager ordet, 
smager på det og må til sidst blive 
klar over, at med så megen omtale må 
det nødvendigvis være noget, der i 
beboerdemokratiets navn skal tilflyde 
ALLE boligforeningens afdelinger. 
Hver afdeling sin helhedsplan!!
Jeg lukker en stund alt andet ude og 
foretager en hurtig gennemgang af de 
uanede muligheder, der dermed fore-
ligger for vor lille afdeling: en bred 
forretningsgade ført fra porten og 
tværs gennem beboerhusets fløj med 
gæsteværelserne for at slutte med et 
herligt stormagasin på den vestre par-
keringsplads. Viceværtens redskabs-
skur udbygges og forsynes med 6 eta-
ger, hvor den øverste forbeholdes et 
par store pent-house-lejligheder, der 
kan tiltrække ressource-stærke nye 
beboere. De eksisterende lejligheder 
gøres større, og alle stuelejlighederne 
udlejes til kontorer. Beboere fra de 
”beslaglagte” lejligheder flyttes til en 
anden af boligforeningens afdelinger 
(som måske endnu ikke er gået i gang 
med deres helhedsplan) eller måske 
til et lukket område et stykke fra midt-
byen. Den håbløst gammeldags høj 

med bækken udjævnes og giver plads 
til swimmingpool, og langs grænsen 
til naboejendommen anlægges græs-
arealer med boldbaner. Der skal dog 
på det kraftigste advares mod, at ”Det 
Grønne Udvalg” skal have eget klub-
hus med tilhørende udsigtstårn!
Derudover kunne man så………

På sædvanlig sød og venlig måde væk-
ker min kone mig og gør opmærksom 
på, at jeg endnu ikke har fået klaret 
opvasken fra middagsmaden, så jeg 
må undlade at få mine mange gode 
og innovative forslag implementeret i 
vor helt egen helhedsplan!
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1 - Hans Broges Parken

et håb
Det siges, at der hvor regnbuen ender, 
kan man finde en skat!
Nu håber vi i afdelingen, at et beløb 
fra Landsbyggefonden vil finde vej 
hertil, så vi kan få renoveringen i 
gang.

gode råd
Vinteren er begyndt, men selvom vi 
har åbnet for varmen, skal der alli-
gevel luftes godt ud et par gange om 
dagen! Vær ikke bange for at slippe 
varmen ud imens: Der bliver hurtigt 
varmt i rummene igen: ”Tør luft var-
mes hurtigere op end fugtig luft”.

Det er så vigtigt at følge dette råd om 
udluftning for at undgå skimmel-
svampevækst – og I får lige et par råd 
mere: Tør vægge og gulve af i bade-
værelset efter bad – og undgå så vidt 
muligt at tørre tøj i boligen!

lys i mørket
Når dette nummer af Skræppebladet 
udkommer, kan vi forhåbentlig glæde 
os over lysene fra juletræet på vaske-
husets tag!

Hvor regnbuen ender
HÅber vi at finde midler

af Inger Bloch

2 - Søvangen

onsdag den 1.  december 
kl. 19.00-21.30
Aktiviteter i ”Værkstederne”, hygge-
aften.
Næste gang er om eftermiddagen den  
5. januar kl. 14.00-16.30

julemarked/søndagscafé  
den 5. december kl. 14.00
Der serveres gløgg og æbleskiver, 
kaffe og thé.
Salg af hjemmelavet marmelade, syl-
tetøj, saft, rødbeder, hjemmebagte 
småkager, fine vinterkranse og jule-
dekorationer, alt sammen til rimelige 
priser.

Vi ønske jer alle en god jul

arrangementer i januar 2011
Mandag den 3. januar kl. 19.00
Seniordans

Tirsdag den 4. januar kl. 11.30
Så starter gymnastikken igen

Onsdag den 5. januar kl. 14.00-16.30
Hygge- og aktivitetsdag
Derefter igen skiftevis
Eftermiddag i ulige uger, Aften i lige 
uger

Søndagscafé den 16. januar kl. 14.00-
16.30 

Tirsdag den 18. januar kl. 18.00 Fæl-
lesspisning
Menu: Gule ærter med flæsk og me-
disterpølse
 Frugtdessert
 Kaffe og thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

beboerHuset søvangen
arrangementer i deCember  2010 og januar 2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget
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Flyt så 3 af tændstikke, 
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Skræppebladet december 2010 - 29

3 - Skovgårdsparken

Det var første gang jeg deltog i et be-
styrelsesmøde, og jeg vil her fortælle 
om min oplevelse samt give et kort 
resume af mødets indhold.
Da jeg ankom, blev jeg budt velkom-
men med smil og blev vist indenfor.  
Jeg fik tildelt en plads rundt om det 
runde bord, og en kop varm kaffe 
blev skænket op.
Herefter gik mødet stille og roligt i 
gang.
Da det var første gang, bestyrelsen 
mødtes efter generalforsamlingen, 
skulle de konstituere sig med for-
mand, og igen gik dette job til vores 
allesammens Jesper. 
Derefter blev de nye budt velkommen 
og sat ind i arbejdet. I den forbindelse 
blev der nedsat forskellige udvalg og 
besluttet, hvem der skulle være med i 
hvilke af disse. 

renovering
Et andet punkt på dagsordenen var 
renoveringen. Der blev diskuteret lidt 
frem og tilbage – om at det kørte, som 
det skulle. Konklusionen herpå blev, 
at det da gik fremad, men desværre 
bliver bestyrelsen lidt bremset af vis-

se personer i selve Brabrand Boligfor-
ening. Der kæmpes for sagen, og der 
er ingen tvivl om, at det nok skal gå i 
orden, snarest muligt!  
Der blev desuden besluttet, hvem der 
skulle gøre hvad, når vi fik de ende-
lige ting på plads omkring renoverin-
gen. 
Det tredje punkt på dagsordenen var 
kriterierne for nye lejere. Der er pla-
ner om at skulle stramme op på disse, 
samt gøre dem nemmere at gå til og 
overskue. Derfor nedsatte man også 
her et udvalg, der skulle se på disse. 
De skulle også undersøge mulighe-
den for at få lavet et program, der kan 
sætte kriterierne i pointsystem, såle-
des, at opfylder man 2 kriterier, står 
man højere på ventelisten end dem, 
der kun opfylder 1 kriterium osv.  

asfaltrampe
Sidste punkt på dagsordenen denne 
kolde oktoberaften var en ansøgning, 
der var blevet forelagt bestyrelsen.  
Ansøgningen omhandlede etablering 
af en asfaltrampe ud for Karensvej 31. 
Der var blevet ansøgt, da ansøgeren 
var blevet dårligt gående og derfor 

må transportere sig selv ved hjælp af 
et el-køretøj. Men denne kan ikke kø-
rer op af den høje kantesten. 
Dette blev bevilliget bl.a. på bag-
grund af, at han havde boet her i over 
25 år, og bestyrelsen vil derfor gerne 
tilgodese og belønne vores ”gamle” 
beboere i samme ånd som til general-
forsamlingen. Der skal jo være plads 
til alle, både tykke og smalle. Derfor 
vil man nu begynde at indhente til-
bud fra forskellige firmaer, således at 
vi kan få den bedste kvalitet til billig-
ste penge.
Bevillingen danner dog ikke præ-
cedens, så skulle der komme andre 
ansøgninger fremover, vil disse blive 
behandlet individuelt af bestyrelsen.   
Herefter gik mødet over i spisning og 
hyggesnak. Alt i alt et godt, hyggeligt 
og produktivt møde. Det gav en klar 
fornemmelse af, at bestyrelsen er godt 
i gang og har fødderne solidt plantet 
på jorden.

bestyrelsesmøde i skovgÅrdsparken i oktober
konstituering, renovering og ansøgning

af Lone Krogh

1: B Tre biler • 2: C Toveshøjskolen • 3: A Unge med job (og uddannelse) • 4: B Voldbækhave og Lyngby 
5: C Computerspil på Wii • 6: C Museumsinspektør på Gellerup Museum • 7: A Varmeregnskaber 
8: B Rådmand Dorthe Laustsen • 9: A Høringsfase for helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj 
10: A Posttraumatisk stressyndrom (PSTD) • 11: C Solbjerg – 42 lavenergiboliger på Pilevangen
12: A for at bevare anciennitet på venteliste til bolig • 13: A gratis
14: B Amatørfotografernes efterlønner og pensionist klub var ude for at fotografere
15: C 1155 (65 %) sagde nej mens 77 (4 %) sagde ja • 16: C stort set ingen ændringer
17: B den tidligere folkeskole Norgårdskolen • 18: C Rap til jazzmusik • 19: C Udsigten • 20: C Tur med luftballon 
21: B Silende regnvejr • 22: B Søvangen • 23: C Karen Ellemann • 24: C Beboerforum • 25: A Kunstplakater
26: Arbejdede på varmecentralen • 27: Jordvarme fra 250 meters dybde

Løsning på Nytårsquiz side 16-17

SAD11-2008
5.

bogstav

-K -R

+ +

-Æ

-R

-

1

2

3

4

56

7

8

9

Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
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3 - Skovgårdsparken

Siden  starten af november har bebo-
erne i Skovgårdsparken selv måtte 
sørge for at tørre vasketøjet, da to 
professionelle tørretumblere i vaske-
riet på Astridsvej 7 er stjålet.
”Tyveriet er sket mellem 1. og 2. no-
vember 2010,” fortæller varmemester 
Lars Ravn fra afdeling 3, og det helt 
specielle er, at der ikke er spor efter et 
indbrud.
Derfor er det meget nærliggende 
at tro, at der er skaffet adgang med 
et sædvanligt vaskekort, og det er 
blandt andet et af sporene, politiet nu 
undersøger.
”Lige nu er der ikke flere tørretumb-
lere i vaskeriet, men vi har bestilt nye 
- så beboerne må have lidt tålmodig-
hed,” fortæller Lars Ravn, der ikke 
tidligere har oplevet en lignende si-
tuation.

De stjålne tørretumblere er af mærket 
Electrolux 200TC og Nyborg T160T.
Der har tidligere været et lignende 
indbrud i AAB vaskeriet, men her 
forfølger politiet nu et spor, men om 
det er samme gerningsmænd, er der 
ingen der kan sige.

beboerne mÅ selv tørre vasketøjet
to tørretumblere er blevet stjÅlet fra vaskeriet

tekst af Poul Erik Kjøge, foto af Lars Ravn

4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

Der har længe været behov for at 
udfordre den herskende og genera-
liserende opfattelse af Gellerup/To-
veshøj, som findes udenfor området. 
Flere foreninger, herunder Forenin-
gernes Hus og Gellerup Fællesråd, er 
gået sammen med initiativtager Tina 
Kjær om udviklingen af positiv fokus 
på området. Dette initiativ kaldes for 
”I Love Gellerup” og opfordrer til 
bredt samarbejde omkring en syn-
liggørelse af Gellerup/Toveshøj, der 
baserer sig på at stå i modsætning til 
pressens og politikernes mange nega-

tive udtalelser. Et initiativ som bl.a. 
bakkes op af Integrationsrådet.

”I Love Gellerup” skal samle alle vil-
lige kræfter i området og udmønte sig 
i en en-dags-festival i Aarhus midtby 
i maj 2011. Arrangørerne håber at ar-
rangementet vil generere nysgerrig-
hed omkring Aarhus’ såkaldte ghetto 
og dermed skabe øget opbakning til 
boligområdet - også i midtbyen.

Interesserede kan henvende sig via 
email: ilovegellerup@gmail.com, att: 
Tina Kjær.

”i love gellerup”
initiativ til positiv fokus pÅ gellerup og tovesHøj”

af Tina Kjær, ilovegellerup
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5 - Toveshøj

Der er sket store forandringer på 
Tovshøjskolen. Skolen, en dansk fol-
keskole, er beliggende på Janesvej i 
Brabrand, har gennem de seneste to 
år gennemgået flere betydningsfulde 
og positive forandringer.

Ca. 40 millioner kroner er brugt på at 
sikre bedre fysiske rammer for at gen-
nemføre skolens kerneydelse – under-
visning.
Der er opsat nye lofter, lavet meka-
nisk ventilation i alle undervisnings-
lokaler, nyrenoveret produktionskøk-
ken og kantine og en renovering er i 
gang af alle skolens toiletter. 

Tovshøjskolen er Heldagsskole. En 
skole hvor eleverne går i skole fra 8 
til 16 hver dag. Det ugentlige time-
tal i mange fag ligger højere end på 
mange andre skoler, og der er i un-
dervisningen et særligt fokus på spro-
gindlæring og de fagligt ”tunge” fag 
som dansk og matematik, men ingen 
elever kan holde til en gammeldags 
”sidde stille”-undervisning i 8 timer 
om dagen. Derfor har vi på skolen de 
seneste år igangsat en stor mængde 
af spændende og lærerige aktivite-
ter primært i eftermiddagstimerne. 
De længere skoledage giver os netop 
mulighed for at tilbyde flere forskel-
lige former for undervisning. Vi til-
byder fodboldundervisning for alle 
skolens elever i minimum 2 lektioner 

om ugen, skakskole og har opsat læ-
ringsmål ved samarbejdet med kunst-
nere, LO, idrætsforeninger, den lokale 
klub ”Troldhøjen”, borgerjournali-
ster, borgerportalen Århus Vest og en 
masse andre. Vi har et gratis morgen-
madstilbud til alle elever og et gratis 
minimåltid midt på dagen, så vi kan 
bevare energien til at lære hele dagen. 

I medarbejdergruppen har vi det se-
neste år brugt en del tid på at skabe 
en ny vision og et nyt pædagogisk 
grundlag. En vision og et grundlag, 
der for os, der er ansatte, giver fælles 
fodslag i en retning, hvor vi tror på, 
at vi i samarbejde med elever og for-
ældre kan og skal skabe god læring, 
gode samværsformer og en stor flok 
kompetente medborgere i et godt og 
trygt fremtidigt samfund.

Vi vil derfor gerne byde vores elever, 
vores forældre og områdets beboere 
velkommen på skolen. Vi vil gerne 
være en skole der kendes og tales om 
for alt det positive, der sker i skolens 
lokaler i dag og fremover.
Vi vil åbne os mod omverdenen og 
dog stadig fastholde et stærkt fokus 
på det vi gør bedst – driver skole. Vi 
har derfor også ansat en skolehjem-
vejleder. Sofia Suleman er ansat på 
skolen og vil i den kommende tid 
sammen med skolens resterende per-
sonale være initiativtager til forskel-

lige aktiviteter først og fremmest for 
skolens forældre, men på sigt også 
for områdets beboere. En skole som 
vores har mange faciliteter, der ikke 
udnyttes optimalt, og det vil frem-
adrettet være målet at vi i fællesskab 
med området i større grad end i dag 
kan bruge eksempelvis skolekøkken 
og sløjdlokaler. Har man som beboer 
gode idéer er man velkommen til at 
kontakte undertegnede – vi er altid 
villige til dialog.

Allerede i dag benyttes skolens 19.000 
m2 af mange fritidsbrugere blandt 
andet skolens hal og svømmehal er 
flittigt brugt. Mange idrætsforenin-
ger fra såvel lokalområdet og resten 
af Århus benytter faciliteterne. Flere 
foreninger bruger også skolens un-
dervisningslokaler i både aftentimer 
og i weekenderne. Men vi har plads 
til mere og ikke mindst plads til flere 
af jer, der bor i området.

Skolen vil i det tidlige forår være vært 
ved et åbent-hus-arrangement hvor 
det vil være muligt at se skolens nyre-
noverede faciliteter, høre om hvad vi 
alle 450 mennesker går og laver i dag-
ligdagen, stille spørgsmål og komme 
med gode idéer.

Yderligere information kan findes på 
skolens hjemmeside: 
www. tovshoejskolen.dk

en folkeskole ikke kun for børn
ny luft, nye rammer og nye veje pÅ tovsHøjskolen

af Jesper Lund Madsen, Skoleleder, Tovshøjskolen

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk
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Henlæggelser er lovbestemte, det er 
den opsparing, som boligafdeling-
erne, efter en nøje udarbejdet plan, lø-
bende foretager for at kunne vedlige-
holde boligerne i afdelingen.

repræsentantskabet holdt 
møde om henlæggelser
Foreningsbestyrelsen i Brabrand Bo-
ligforening havde taget initiativ til 
at invitere medlemmerne af bolig-
foreningens repræsentantskab til et 
møde om et ikke uvæsentlige emne; 
henlæggelser. Det handler jo om tal 
og økonomi, og det må så være de re-
præsentantskabsmedlemmer, som har 
interesse for denne side af forenings-
arbejdet, som så havde takket ja til at 
deltage i mødet i Tousgaardsladen. 
Der deltog ca. 35 i fyraftensmødet.

der betales fra starten
Henlæggelser foretages straks, fra en 
ny boligafdeling tages i brug. Lejeren 
betaler fra start, samtidig med brug 

og slid af boligen, en opsparing over 
huslejen. Systemet vil så sikre, at ef-
terfølgende lejere ikke skal bekoste 
vedligeholdelse af de boliger, som 
de ikke har været med til at slide fra 
starten. Et eksempel på anvendelse 
af henlæggelse kan være maling af 
vinduer og døre i hele afdelingen. 
Henlæggelsen sikrer, at der ikke bli-
ver udgifter til lejerne, når afdelingen 
om et forud anslået antal år skal have 
malerbesøg.

priser før og nu
Der er et stort arbejde med at lave pla-
nen for henlæggelserne, for at vedli-
geholde en bestemt del af boligen 
efter 10 år, måske en ny varmemåler, 
må man gå ud fra anskaffelsespris og 
altså lægge en tiendedel fra til årlig 
opsparing.
I praksis er det så ikke nok, den årlige 
henlæggelse må også reguleres efter 
aktuelle priser, det kaldes indeksre-
gulering og sker årligt efter bygge-

omkostnings indeks. Det er vigtigt at 
henlæggelser følger den almindelige 
prisudvikling.

opgavefordelingen
Afdelingsbestyrelsen har så opgaven 
med at holde øje med afdelingens 
vedligeholdelsestilstand. Det drejer 
sig om at vurdere bygninger og ude-
arealer og samtidig holde et vågent 
øje med, om vedligeholdelsesplanen 
er realistisk.
Det er foreningsbestyrelsen, som har 
overordnet ansvar for henlæggelses-
planen og til at sikre, at afdelingen an-
vender henlagte penge, når der efter 
planen skal vedligeholdes.

udvalg
Mødet konkluderede, at der må ned-
sættes et udvalg, der kan arbejde vi-
dere med fortolkning og overblik over 
de omfattende love og regler, som fin-
des på området for henlæggelser.   

afdelingernes Henlæggelser, en langtidsplan
orientering efter fyraftensmøde i tousgaardsladen

af Ole Vad Odgaard

”GANG I GELLERUP – på den sjove måde”
Kreativ Leg og Live show for hele familien
 
Lørdag den 4. Dec. 2010
Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B - 8220 Brabrand
Gratis entré Kl. 13 – 18
Der kan købes billig sund mad og drikke!

ARR. Gellerup Fællesråd
Samarbejdspartnere   Filmprojekt Gellerup  og Unge4Unge
Koordinator    Gia Zwettler,  mobil 42 92 08 08

VIGTIGT! Filmprojektet (FPG) filmer hele begivenheden - og de optræden-
de, så alle interesserede kan få en dvd efterfølgende til egen promovering. Vi 
tager selvfølgelig hensyn til dem der ikke vil filmes J

PROGRAM 
kl. 13 – 16.30
•Perleplader • Akrobatik & Gøjl • Rapskole
• Breakdance • Stand Up • Trommer
• Papir, flag og genbrugscollager
•Ansigtsmaling, henna, hårstyling og negle
• Medierum i kaffestuen:
• Talkshow: Diiva interviewer børn og voksne 
om livet i Gellerup
• Kamera undervisning
• Biograf på 1. sal
• Portræt fotografering
 
OPTRÆDENDE               kl. 16.45 - 18
•Time2whine – breakdancere – 10 min.
• Ja fra – arabisk folkedans – 15 min.
• Historiefortælling – Jimmy – 20 min.
• TMT fra Trillegården – 20 min.
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Læge Inger Raben fortæller om hvor-
for D-vitamin er vigtigt for vores krop 
og hvordan vi kan få D-vitamin.
 
Tirsdag den 11. januar 2011 
kl. 16:00-17:30
i Beboerhuset Tousgårdsladen, 
Edwin Rahrsvej 6 B.
 

Arrangementet er for beboerne i To-
veshøj og Gellerupparken.
 
Arrangementet er gratis. Hvis du vil 
tilmelde dig eller har spørgsmål an-
gående arrangementet, kan du kon-
takte Anja Raithel i Tousgårdsladen 
på Telefon: 86259158 eller beboerråd-
giver, Maryam Fereidanian på telefon 
20185424.

 Efter undervisningen er der fælles-
madlavning og fællesspisning Kun 
for beboerne i Toveshøj. Tilmelding 
for fællesspisning er nødvendigt.
 
Arrangørerne er beboerrådgivningen i 
Toveshøj på vegne af afdeling 5 i samar-
bejde med beboerhuset Laden.
 

vil du vide noget om d- vitamin?
Hvorfor skal du Have d-vitamin? fÅr du d- vitamin nok?

Hvad sker, Hvis din krop mangler d- vitamin?

Kok Rikke Mathilde vil lære os at lave 
festlige måltider på en sund måde. 
Arrangementet er for beboerne i To-
veshøj.
 
Tirsdag den 7. december 2010
kl.16:00

i Beboerhuset Tousgårdsladen, 
Edwin Rahrsvej 6 B.

Arrangementet er gratis, men tilmel-
ding er nødvendigt.
Hvis du vil tilmelde dig eller har 
spørgsmål, kan du kontakte Anja Rai-

thel i Tousgårdsladen på telefon: 86 25 
91 58 eller beboerrådgiver, Maryam 
Fereidanian på telefon: 20 18 54 24
Arrangørerne er beboerrådgivningen 
i Toveshøj på vegne af afdeling 5 i 
samarbejde med beboerhuset Laden.

sunde fest mÅltider
vil du lære at lave sund mad til dine gæster.

Hver onsdag kl. 16 -17.30 
i dansk, engelsk og matematik. 3.- 
9.kl. på 1.sal Edwin Rahrsvej 6b.

Tilmelding nødvendig til BUKF - Bra-
brand Ungdoms- og Kulturforening. 
(100 kr. pr. år)
Kontaktperson er Firdevs D. Kiraz på 
tlf. 50409384 eller mail: firdevsdemir-
tas@hotmail.com

Du kan også kontakte Tousgårdsla-
den Edwin Rahrs vej 6 b tlf. 86259158

lektieCafé i laden
for børn i 3. til 9. klasse

kostvejledning for beboere i tovesHøj, beboerHuset tovesgÅrds laden, edwin raHrs vej 6 b. 
Årsplan for kostvejledning og Fællesspisning for 2010 og 2011        

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
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december 2010 -
1. december kl. 14.00 : 
Bankospil - kaffe m. brød kr. 15
15. december kl. 14.00 : 
”Kæmpe-julebanko” Gratis kaffe m. 
brød
 
januar 2011 -
12. januar kl. 12.00 : 
Nytårsfest m. musik og dans. - Med-
bring selv mad el. bestil i caféen

Gratis kaffe m. småkager.
26. januar kl. 14.00 : 
Generalforsamling + ”minibanko” 
Gratis kaffe m. småkager.

Husk kontingent for 2011 skal være 
indbetalt for at deltage i generalfor-
samlingen.
 

Bestyrelsen i Gellerup pensionistklub 
ønsker alle vore medlemmer en rigtig 
god jul samt et godt nytår.
 
Venlig hilsen p.b.v.
Ingrid Jensen  Tlf. : 86253601 el mobil : 
26134901

gellerup pensionistklub
gellerup pensionistklub Har følgende aktiviteter :

af Ingrid Jensen

pensionistfest for 
skovgårdsparken
afholdes fredag den 3. december kl. 
18.00 i selskabslokalerne Ingasvej.
  

juletræ i skovgårdsparken
Der afholdes juletræ for Skov-
gårdsparkens
børn og barnlige sjæle
søndag den 19. december kl. 14.00 til 
ca. 16.30

Husk at hente billet til godtepose.
se omdelte indbydelse.
 

 

aktiviteter skovgÅrdsparken
pensionistfest og jultræ

af Conny

Gellerup Kirkes traditionsrige julefro-
kost bliver i år torsdag d. 9. december 
kl. 17.00 i kirkens underetage. Under 
og efter spisningen vil der være for-
skellige underholdende indslag, og vi 
vil selvfølgelig også synge nogle jule-
sange. Alle er meget velkomne! 
Tilmelding kan ske til kirkekontoret 
på tlf. 8625 1810 senest d. 2. december.

juleaften i gellerup kirke
I lighed med tidligere år vil der i år 
blive holdt juleaften i Gellerup Kirke. 
Aftenen forløber på traditionel vis. 
Kl. 18.00 er der spisning, og der vil 
være julefortælling og dans om jule-
træet. Julegaver til alle bliver der også 
sørget for. Prisen er 60 kr. for voksne 
og 35 kr. for børn. Sidste frist for til-

melding er fredag d. 17. december. 
Yderligere oplysninger kan fås hos 
sognemedhjælper Bit Boel Buhl på tlf. 
8625 0800.

gellerup kirkes julefrokost
og juleaften i gelelrup kirke
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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juleHygge i Café perlen i deCember
deCember 2010

ny åbningstid i Café perlen
Hver torsdag kl. 13.00-16.00
I hele december er der hver torsdag 
eftermiddag julehygge med juleklip 
og hjertefletning i caféen. Og så pyn-
ter vi hele Yggdrasil op til jul.

Café perlens og perlevennernes 
julefest
Fredag den 10. december kl. 17-22 – 
efter middagen er der julehygge
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 er lukket 
torsdag den 23. og 
30. december 2010

Café perlen - januar 2011
Snak dansk og diskuter nyheder i 
Café Perlen hver torsdag kl. 13.00-
16.00
I januar bliver der set og diskuteret 
nyheder i caféen – snakken foregår på 
dansk, så det er en god anledning til 
at øve sit danske, samtidig med at vi 
vender de nyheder, som bliver sendt 
på TV2News.

søndagsåbent
Perlen holder søndagsåbent den 16. 
januar kl. 14-17

fællesspisning
Fredag den 28. januar kl. 17-19
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 ligger i beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på http://www.cafe-per-
len.dk

Systuen Perlen for kreative kvinder i 
Gellerup og Toveshøj
Husk Systuen Perlen holder åbent 
hver mandag fra kl. 17 – 19 i det krea-
tive værksted i Yggdrasil – lukket 
mellem jul og nytår.

Læs mere på 
www.cafe-perlen.dk

på cykel fra danmark til indien
23-årige Robert Senftleben, der bor i Gellerupparken, viser et fantastisk lysbilledshow i Café 
Perlen fra sin 20 måneders lange cykeltur ned gennem Europa og Mellemøsten til Asien

Søndag den 5. december får Café Perlen besøg af 23-årige Robert Senftleben, som for godt fem måneder siden 
vendte hjem til Danmark efter 20 måneder rejse i udlandet. De første 13 måneder blev tilbragt på at cykle gennem 
Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Makedonien, Grækenland, Tyrkiet, Syrien, Libanon, 
Jorden, Israel og Palæstina. Hans oprindelige rute var planlagt til at lede gennem Iran og Pakistan, så han kunne 
nå direkte til Indien på cyklen, men på grund af tre mislykkede forsøg på at få visa til Iran, fløj han fra Amman i 
Jordan. Da han endelig ankom til Delhi udførte han et velgørenhedsprojekt i et offentligt børnehjem. 
”Undervejs på turen lavede jeg et fire-måneders stop i Syriens hovedstad Damaskus for at studere Arabisk og 
Islam, som døråbner og ”skudsikkervest” for kultur- og religionsforståelse til og mod min videre færden i den 
arabiske verden. Den ”skudsikrevest” fik jeg bestemt ikke brug for, da det skulle vise sig at det arabiske folk var 
det mest gæstfrie og kærlige folk, jeg skulle møde under hele min tur,” fortæller Robert Senftleben.
Foredraget består af fortælling og en PowerPoint præsentation med 173 slides – slideshowet indeholder billeder 
og et par kort for at beskrive turens retning og vej.
Læs mere på www.robertoglykkebybike.dk/foredrag
 

Foredraget finder sted søndag den 5. december klokken 15.00-17.00 i Café Perlen
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Åben anonym familievejledning
familievejledningen er et gratis tilbud til dig og din familie pÅ gellerup bibliotek

Åbningstid:
Mandage kl. 10-12
Torsdage kl. 13.00-15.00

Hvad
Vi tilbyder 1-3 samtaler 
Du kan få rådgivning om:
- problemer i din familie
- vold i familien
- bekymringer om dine børn
- problemer med din partner eller tid-
ligere partner
- at være forældre, ung eller barn mel-
lem to kulturer

Hvem
Du kan henvende dig i Familievejled-
ningen, hvis du er forældre, ung eller 
barn og bor i Gellerup området.  

Hvem er vi
Vi er professionelle rådgivere med 
mange års erfaring fra arbejdet i Gel-
lerup. Du kan få rådgivning på dansk, 
arabisk, tyrkisk, somalisk og persisk.  

Hvor
Den åbne anonyme familievejledning 
har lokaler i Gellerup Community 
Center (ved Folkeinformation). Sam-

talerne foregår i rum, hvor ingen an-
dre kan høre, hvad vi taler om.

Du kan bestille tid på telefon 8940 
1465 eller bare dukke op i åbningsti-
den.
Gellerup Community Center, 
Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand

juleHygge i foreningernes Hus
juleklip og Hygge for børn og forældre, 

som gerne vil prøve at  være med til at fejre de danske juletraditioner

Forældre Debatforum inviterer 
søndag den 12. december kl. 14-16 
alle forældre og børn i Gellerup og 
Toveshøj til en hyggelig eftermiddag 
med julehygge med dansk traditioner 
i Foreningernes Hus.
Der bliver både juleklippet og flettet 
julehjerter – og vi skal sammen pynte 
juletræet og smage æbleskiver,  spise 
brunkager og danse om juletræet.
Forældre Debatforum, der står bag ef-
termiddagen, håber, at mange foræl-
dre har lyst til at kigge forbi og hygge 
sig og være med til at komme med 
forslag til, hvilke aktiviteter, foredrag 
og andre initiativer Forældre Debat-
forum skal gå i gang med arrangere 
i det nye år.
Du kan læse mere om Forældre De-
batforum på Samvirket i Gellerup og 
Toveshøjs hjemmeside www.samvir-
ket.dk
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samvirke-samarbejdet til Årligt eftersyn
25. januar 2011 inviteres alle til samvirket i gellerup og tovesHøjs fjerde Årsmøde, 

som Holdes i foreningernes Hus

På Samvirkets Årsmøde får alle aktive 
i netværket en orientering om det for-
løbne års arbejde i samarbejdet, som 
består af frivillige og professionelle 
personer, der repræsenterer idræts-
foreninger, boligforening, skoler, poli-
ti, kirke, moskeer og helt almindelige 
ildsjæle. 
Det er alle frivillige og professionelle 
ildsjæle, der arbejder for at skabe et 
bedre samarbejde i lokalområdet til 
gavn for alle Gellerup og Toveshøj be-
boere - ikke mindst områdets børn og 
unge 
Og så skal deltagerne i Samvirket 
også være med til at stikke rammerne 
ud for det kommende års indsatser 
samt udpege de folk, som skal være 
med til at understøtte, at Samvirkets 
aktiviteter bliver ført ud i livet.

sammen er vi bedre 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj så 
dagens i foråret 2007, hvor en lang 
række mennesker, der repræsenterede 
en bred skare af foreninger og institu-
tioner i Gellerupområdet, mødtes og 
sagde god for den samarbejdsramme, 
som en arbejdsgruppe have arbejdet 
med at skitsere. 
Udgangspunktet for samarbejdet er 
en erkendelse af, at nogle aktivite-
ter og indsatser ikke kan løses uden 
et samarbejde, eller at de løses bedre 
gennem et samarbejde, der baserer sig 
på både frivillige, offentligt og almen-
nyttige ansatte i gensidig respekt. 
Der findes ikke nogle foreningsved-
tægter for Samvirket, som mere skal 
ses som et idébaseret kommunikativt 
netværk og partnerskab blandt en 
lang række aktører i Gellerup og To-
veshøj. 

alle er velkomne
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er 
åbent for alle, der har interesse i at 
bidrage positivt til udviklingen i lo-
kalområdet. Man behøver ikke repræ-
sentere en forening eller en organisa-
tion for at deltage, man kan møde op 
som sig selv og være med.
Samvirkets Årsmøde holdes tirsdag 
den 25. januar kl. 17 – 19.30. Herefter 
er der spisning for alle deltagerne (til-
melding til spisning nødvendig på tlf. 
2920 8978, e-post: hellehan@aarhus.
dk 
Mødet finder sted i Foreningernes 
Hus
Du læse meget mere om Samvirket i 
Gellerup og Toveshøj på www.sam-
virket.dk

Dagsorden til generalforsamlingen i 
Gellerup pensionistforening 
den 26. januar 2011 kl. 14.00
 
1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsbogen.
3. Årsberetning ved formanden.
4. Regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse 
7.a. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant og bilags-
kontrollantsuppleanter.
9. Eventuelt.
 

På valg til bestyrelsen er : 1. Ingrid 
Jensen   (villig til genvalg)
2. Villy Nielsen (villig til genvalg)
3. Lillian Sand (villig til genvalg
4. Tove Eland (villig til genvalg)
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være forman-
den skriftligt i hænde 14 dage inden 
generalforsamlingen.
Adressen er Sdr. Ringgade 65, 1. th 
8000 Århus C

gellerup pensionistforenng
indkaldelse til generalforsamling

af Ingrid Jensen / formand
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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se Her, Hvordan du undgÅr de typiske fejl i sorteringsgÅrdene

meyer-projektet i gellerupparken og tovesHøj

tekst af Ulla Bording Jørgensen, Meyer-projektet.
fotos af Jonas Jørgensen, Meyer-projektet.

Giv en cykel til Meyer-projektet
Meyer-projektet, som arbejder for at gøre Gellerupparken og Toveshøj renere og pænere, har 
brug for cykler, så medarbejderne hurtigt kan komme rundt i områderne.Har du en gammel 
cykel stående, som du gerne vil donere til projektet, så ring straks til projektets leder, Theo 
van Driessche, på tlf. 61 55 85 60.

Meyerprojektet har startet en spæn-
dende plakatkonkurrence. Vær med 
og vind et digitalkamera, en cd eller 
en biograftur for den flotteste plakat.
Projektet flytter til nye lokaler på Jet-
tesvej, da det er blevet forlænget frem 
til og med 2012, dog i en noget min-
dre udgave med 12 ansatte frem for 
de nuværende 21.
De frivillige drenge fra Toveshøj får 
nu veste, der gør dem synlige i om-
rådet.

plakatkonkurrence 
Vi har udskrevet en plakatkonkurren-
ce, som alle beboere kan være med i. 
Man skal lave en 3D-plakat, dvs. der 
må gerne være noget sat på plakaten, 
så den ikke bliver almindeligt flad og 
kedelig. Pep den op med hvad som 
helst, som, du synes, er spændende 
og passer til emnet ”Hold rent i Gel-
lerup”.
Vi håber på rigtigt gode idéer til 
spændende plakater. 
Det tager tid at lave en god plakat, så 
start allerede i dag.
Aflever den senest d. 16. december 
hos Meyerprojektet på Jettesvej 9 st. 
th. 
Husk også at aflevere dit navn og te-
lefonnummer, så vi kan kontakte dig, 
hvis du vinder en af de flotte præmi-
er: Et digitalkamera, et gavekort til en 
cd eller en biograftur.
Læs mere på hjemmesiden www.
otto8220.dk.

meyerprojektet flytter til 
nye lokaler
Da projektet har fået mulighed for at 
fortsætte 2 år mere, men med en no-
get mindre bemanding, er meyerne 
netop flyttet til en lejlighed på Jettes-
vej. I november har vi haft travlt med 
at indrette lejligheden, så den passer 
til projektet.

drengene fra toveshøj holder 
stadig rent
Toveshøjs friske drenge, der begyndte 
at samle skrald og holde rent på en 
plæne i foråret, er stadig i fuld gang. 
Gruppen er vokset, og de holder nu 
både rent på en plæne på Janesvej og 
en plæne på Lenesvej. Meyerprojektet 
giver nu drengene veste, så de kan 
blive set i området. Vi håber, at flere 
slutter sig til og tager et ansvar for at 
holde rent i lokalområdet.
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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. Tilmeld-

ning 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 husman-

den om det.

Frivillig hjælp er altid velkommen.

toUSGåRDSLADENS 

BANkoSPIL HoLDER 

GENERALFoRSAMLING

onsdag den 26. januar 2011 

kl. 15.00 i Tousgårdsladen.

dagsorden ifølge vedtægter.

mvh Bestyrelsen i bankospillet.

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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JULEFRokoSt 
FoR LADENS BRUGERE
FREDAG DEN 17. DECEMBER 
kL. 18
Marinerede sild m/karrysalat
Stegte sild
Lun fiskefilet m/ remoulade
Lun ribbenssteg og medister m/rødkål
Æg, tomat og rejer
Lun leverpostej m/bacon
Ris à l´amande
 
PRIS 75 KR.
Tilmelding senest tirsdag d. 14. dec.

ladens folkekøkken

Madplan december 
Onsdag 1 Ribbensteg m. rødkål og kartofler
Torsdag 2 Farserede porrer
Mandag 6 Paneret flæsk m. kartofler,
    dessert: hyldebærsuppe
Tirsdag  7 Sunde festmåltider (m. lam og lækre
    grønsagsretter) kl. 18.15
Onsdag 8 Indisk kyllingeret m. ris / kartofler
Torsdag 9 Koteletter med kartofler
Mandag 13 Spaghetti med kødsovs
Tirsdag  14 Wienerschnitzler med kartofler og
    bernaisesovs
Onsdag 15 Laks med spinat og kartofler/pasta
Torsdag 16 Flæskesteg og ris à la mande
Fredag  17 Julefrokost for Ladens brugere kl. 18
    pris 75 kr.

Madplan januar 2011
Mandag 10  Hønsekødssuppe med tarteletter
Tirsdag  11 Fisk og grønt - oplæg om 
    D-vitaminer, spisning kl.18.15
Onsdag 12 Medister m. rødkål, kartofler og sovs
Torsdag 13 Svinemørbrad m. persille og 
    champignon
Mandag 17 Kalvelever m. kartofler
Tirsdag  18 Biryani: Kyllingeret med ris
Onsdag 19 Hakket oksekød m. kartoffellåg
Torsdag 20 Hvidkålsrouletter
Mandag 24 Frikadeller
Tirsdag  25 Khalal Badam: Gryderet med kød og 
    mandler 
Onsdag 26 Kyllingeret med bulgur eller ris
Torsdag 27 Ribbensteg m. agurkesalat og
    kartofler

Maden bliver severet 
fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.

SUND KOST ARRANGEMENT
Tirsdag d. 11/1 kommer lægen Inger Raben med foredrag 
om D-vitamin. 
Det er gratis at deltage - men husk at tilmelde dig i Laden 
på 86259158 eller v. beboerrådgiver Maryam Fereidanian 
på 20185424.

Fornyelse i folkekøkkenet
Vi er glade for, at der kommer 
lidt fornyelse i folkekøkkenet. Vi 
glæder os til at der bliver serveret 
Biryani og fattoush (kylllingeret 
og libanesisk salat) tirsdag d. 18. 
Den 25. januar kommer iranske 
Tourat og kokkererer Khalal Badam 
– en fantastisk ret fra hans hjemegn, 
der tager tid at lave og smager uhm...
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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
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var
”SLEttELAk”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Cecilie Sørensen
Udsigten 40
8220 Brabrand
 

thilde Vester
Ormslevvej 104A
8260 Viby J 

oluf kristensen
Gammelgårdsvej 10
8230 Åbyhøj

Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

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

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Læg 12 tændstiker som vist. 
Flyt så 3 af tændstikke, 
så der dannes 3 ens kvadrater

Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.
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Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?

Der er løbet en masse små mus vild i dette nummer af bladet - de leder efter julegodter;
men kan du finde ud af, hvor mange der er?
Musen på dene side skal ikke tælles med.
Indsend dit svar og deltag i lodtrækningen om et gavekort på 100,- kr.

   Antal mus:
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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:
Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80, / kila42@Gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf 60 77 58 02 / lrneolm@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26 /
 linda.adamsen@mail.dk

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

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

Afdeling 16, Voldbækhave:
Karin Floes, tlf. 40 95 50 44 / floes@stofanet.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:
Susane Jars, tlf. 22 14 19 78 / susane@jars.dk

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@adr.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 december
On. 1. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub     side  34
On. 1. 19.00: Hyggeaften Værkstederne Beboerhus Søvangen  side  28
Fr. 3. 18.00: Pensionistfest Skovgårdsparken    side  34
Lø. 4. 13.00: Gang i Gellerup - på den sjove måde    side  32
Sø. 5. 14.00: Julemarked/Søndagscafé Beboerhus Søvnagen  side  28
Ti. 7. 16.00: Kostvejledning - sunde fest måltider    side  33 
To. 9. 17.00: Julefrokost Gellerup Kirke     side  34
To. 9. 19.00: Generalforsamling Foreningen Mediehus Gellerup  side  19
Fr. 10. 17.00: Julefest Café Perlen      side  35
Sø. 12. 14.00: Julehygge i Foreningernes Hus     side  36
Sø. 19. 14.00: Juletræ Skovgårdsparken     side  34


