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lederen

af Hans Esmann Eriksen

Mens græsset gror, dør horseMor

Det nytter ikke, at man kun taler om tingene. Ved bare at lade 
tiden gå uden at gøre noget, så kan man miste alting. Det fortæller 
Steen Steensen Blicher om i novellen “Hosekræmmeren” 

Brabrand Boligforening har igennem 4 år sammen med Århus 
Kommune arbejdet på at få igangsat en helhedsplan, der 
skal ændre Gellerup/Toveshøj til et attraktivt boligområde. 
I november 2010 gennemførte regeringen det såkaldte Ghet-
to forlig (en aftale, der skulle styrke indsatsen i de såkaldte 
ghettoområder). I december 2010 gav de to afdelinger grønt 
lys til, at der bliver arbejdet videre med planen.
Alt er fryd og gammen, nu kan vi komme i gang - men så let 
skal det ikke være.

Allerede ved starten af planen for 4 år siden blev det gjort 
klart, at den kun kunne gennemføres, hvis folketinget gav lov 
til at sælge jord og bruge pengene på planen. I Ghettoforliget 
foreslås det, at der gennemføres en jordsalgslov. Det forlyder 
også, at lovforslaget er forberedt.
Hvad sker der så - absolut ingenting.

Det ser ikke ud til, at Socialministeriet har nogen hast med at 
få gennemført den lovgivning, der er nødvendig for at starte 
helhedsplanen. Man kan frygte, at spørgsmålet må vente til 
efter et folketingsvalg.

Ghettoforliget indeholder også en beslutning om at ændre le je-
loven, så det skal gøres lettere og hurtigere at sætte familier ud, 
hvor børnene klart har udvist truende og voldelig adfærd, der 
er med til at gøre området utrygt. Den type af familier har vi i 
Brabrand, det kan alle læse i pressen. Boligforeningens politik 
på dette område har haft en præventiv virkning, men bliver 
svækket af regeringens manglende handling. Boligforeningen 
venter nu på 2. år på at få sager afgjort, og det ser ud til, at 
foreningen må vente 2 år mere.

Nu kommer vi tilbage til ”Hosekræmmeren”. Hvem er det 
egentlig, der kommer til at betale for, at der ventes og ventes 
på lovgivning og domsafgørelser. Det gør beboerne i Brabrand  
Boligforening? Hvordan skal beboerne tro på, at situationen 
kan blive bedre, når regeringen sidder på hænderne, selv om 
et enigt byråd og en trængt boligforening kommer med planer, 
der svarer til regeringens ønsker? Hvordan skal man tro på, 
det kan blive bedre, når man er usikker på, hvordan der bliver 
taget hånd om de unge, der har begået kriminalitet/hærværk, 
og som stadig bor i området?

Det store tab, der kan blive resultatet af regeringens manglende 
handlekraft og øjensynlige manglende vilje til at hjælpe den 
almene sektor, bliver, at samfundet bliver endnu mere opdelt i 
et A- og et B-samfund.

De smukke aftaler og planer er i lighed med andre af 
regeringens planer noget, man kan holde op i forhold til en 
kritisk presse. Den lovgivning og handling, der også skal til, 
bliver bare udskudt i årevis.
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Sarah Naser var kun 17 år, da hun 
sidste år kom hjem fra skole og sagde 
til sin far, at hun gerne ville en tur til 
Kina. Samme dag havde inspektøren 
på Handelsgymnasiet i Viby nemlig 
fortalt eleverne om den spændende 
rejsemulighed.

”Min far sagde bare ”ja ja”. Han tro-
ede vidst ikke rigtig på det,” fortæl-
ler Sarah Naser, som skyndte sig at 
skrive en ansøgning. Og hun var 
heldig, for hun blev udvalgt til at del-
tage på Kina-rejsen sammen med fire 
andre elever fra Viby-skolen, en elev 

fra Oluf Palmes Allé og en elev fra en 
handelsskole i Odense.
”For at være kvalificeret som ansøg-
er måtte man højst have 15 procent 
fravær, man skulle have et godt gen-
nemsnit, og man skulle kunne være 
en god repræsentant for skolen,” for-
tæller Sarah, der er den første elev 
med palæstinensisk baggrund, der er 
kommet med på sådan en studietur. 
Og hun var også heldig at modtage et 
legat, som var med til at betale noget 
af udgiften ved rejsen.

tai chi og benny a
I november gik turen til det store land 
i Østen. Målet var storbyen Shanghai 
med omkring de 20 millioner indbyg-
gere. Her besøgte Sarah og hendes 
seks rejsekammerater i to uger Fudan 
University, hvor de fik undervisning i 
blandt andet tai chi, økonomi, kultur 
og historie.
”Og så havde vi teambuilding sam-
men med nogle unge kinesiske stu-
derende. Det var nogle sjove opgaver, 
som viste, at kinesere tænker lidt an-
derledes end os”.

Næste stop på rejsen var Nordic Light 
House, som var et fælles nordisk ud-
stillingssted, som lå uden for den sto-
re EXPO 2010-udstilling. 
”Her lavede vi forskellige projekter. 
Blandt andet undersøgte vi, hvor-
dan kineserne opfatter ”fritid”, det er 
nemlig noget, som de ikke har ret me-
get af. Og vi optrådte som værter ved 
forskellige arrangementer, blandt var 
digteren Benny Andersen på besøg,” 
fortæller Sarah, der også viste gæster 
ind til et modeshow, som blev holdt 
på udstillingen.
Selve EXPO 2010-udstillingen be-
søgte Sarah og kammeraterne kun 
en enkel dag. Det var et kæmpe sted 
og en spændende oplevelse, hvor de 
blandt andet kunne hilse på Den lille 
havfrue, som også var kommet langt 
hjemmefra.

silkemarked og kjoler
Den sidste uge på rejsen gik med at 
tage på sightseeing, hvor de besøgte 
en teplantage og et stort silkemarked, 
hvor Sarah nåede at få syet 10 forskel-

fra gellerup tIl shanghaI 
18-ÅrIge handelsskoleelev sarah naser fra gellerup har været pÅ studIerejse tIl kIna, 

hvor hun blandt andet sÅ den lIlle havfrue pÅ eXpo 2010 

af Helle Hansen
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lige kjoler og en lækker burberry-jak-
ke. 
”Vi var også oppe at spise i en re-
staurant, som drejede rundt, så man 
kunne se hele Shanghais skyline. Det 
var flot. Og så så vi også et buddhi-
stisk tempel,” fortæller Sarah, som nu 
er blevet rigtig bidt af tanken om at 
rejse.
”Næste gang kunne jeg godt tænke 
mig at komme en tur til Hawaii eller 
måske Thailand. Her er der også mu-
lighed for at komme på studietur,” si-
ger Sarah, der efter sommerferien, når 
2HG er overstået, tager et år på VUC, 
hvor hun skal læse samfundsfag, fy-
sik, kemi, religion og historie mm. 
Målet er om et halvandet år at læse 
jura på Aarhus Universitet, for Sarah, 
der er født og opvokset i Gellerup, 
har, siden hun var en lille pige, altid 
drømt om at blive advokat.

Løven, der hører til på Dyrekred-
sen eller Ekliptika, er et af de mest 
karakteristiske stjernebilleder og et 
af dem, som det er lettest at finde. 
Nu ses det i nordøst om aftenen og 
befinder sig næsten lige neden un-
der Store Bjørn med Karlsvognen. 
I 1600-tallet blev nogle små stjer-
ner imellem dem døbt Lille Løve. 
Løven er et af de få stjernebille-
der, der faktisk godt kan siges at 
leve op til sit navn. Det omvendte 
spørgsmålstegn kunne godt ligne 
en løvekrop; den klare stjerne Re-
gulus markerer forpoterne, mens 
en anden klar stjerne Denebola fin-
des på bagkroppens sted.
I Oldtiden var der mange forestil-
linger om væsener, som var blan-
dinger mellem dyr og mennesker. 
Det nærmeste ville nok være at 

sammenligne Løven med en sfinx. 
Stjernebilledet Løven har været be-
tragtet med ærefrygt, fordi Solen 
befandt sig i dette stjernebillede 
ved sommersolhverv.

pulserende stjerne
Tæt ved den klareste stjerne Regu-
lus findes en meget kendt såkaldt 
Mira-variabel, som synger på sid-
ste vers betragtet ud fra Universets 
historie. Den er en gammel rød 
kæmpe, som er ved at brænde ud. 
Derfor pulserer stjernens lys, så 
dens lysstyrke halveres inden for 
intervaller af 10½ måned. I Løven 
kan desuden ses et par galakser 
med håndkikkert.

løven
et af forÅrstIdens Mest Markante stjernbIlleder

af Jens Skriver
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Efter beboermøderne i december i 
Gellerup og på Toveshøj er boligfor-
eningen og de to afdelingsbestyrelser 
nu i gang med de mange konkrete 
detaljer i Helhedsplanen. På beboer-
møderne blev hovedlinierne i planen 
lagt fast – og på den baggrund har bo-
ligforeningen søgt Landsbyggefond-
en om huslejestøtte. Det er det første 
skridt til at fremskaffe de mange pen-
ge, der skal sikre planens gennemfø-
relse.
Det blev i december besluttet, hvor 
bygaden, centrale beboerhuse, sund-
hedscenter, de nye pladser og byg-
geri af arbejdspladser og uddannelser 
skal ligge i området. På bygaden åb-
nes op for, at der kan komme butik-
ker, caféer, moské og mange andre 
aktiviteter. Det blev også besluttet, 
hvilke blokke, der skal nedrives eller 
omdannes for at skabe plads til disse 
nye byggerier. Hejredalskollegiet for-
handler i øjeblikket med kommunen 
om at sikre kol legiets fremtid som 
ungdomsbolig er samt om frasalg af 
tre blokke til brug for Gellerup Høj-
skole.

forårets arbejde
Repræsentanter fra foreningsbesty-
relsen og de to afdelingsbestyrelser 
samt administrationen samarbejder 
i øjeblikket om at udarbejde den de-
taljerede Helhedsplan, der skal frem-
lægges på beboermøde i hver af de to 

afdel ing er i det kommende forår. Der 
holdes møde med de to afdelingsbe-
styrelser d. 10. marts med gennem-
gang af dette arbejde. Repræsentant-
skabet i Brabrand Boligforening be-
handlede Helhedsplanen på et møde 
d. 25. februar (efter Skræppebladets 
deadline).

tryghedsgaranti og 
vedligeholdelse
Der er vedtaget en tryghedsgaranti, 
som sikrer, at ingen tvinges til at fra-
flytte deres afdeling mod deres vilje. 
Hvis man bor i en blok, der skal rives 
ned eller omdannes, vil man få mindst 
et års varsel. Og der vil komme op-
lysning ud om, hvornår tryghedsga-
rantien kan bruges til at få en anden 
lejlighed. Der vil også blive udarbej-
det en plan for vedligeholdelse af lej-
lighederne. Alt dette vil ske ud fra de 
retningslinier, som blev godkendt på 
beboermøderne i december.

økonomien
Sammen med den detaljerede plan 
udarbejdes en oversigt over økono-
mien. Det skal sikres, at der er penge 
nok til at løse opgaverne. Og der skal 
samtidig skaffes penge til at sikre den 
huslejegaranti, som kommunen og 
boligforeningen har lovet beboerne. 
Den betyder, at selve Helhedspla-
nen ikke fører til huslejestigninger. 
Men der vil selvfølgelig komme de 

almindelige stigninger som følge af 
stigende priser, lønninger m.v. eller 
som følge af forbedringer, som de to 
afdelinger selv beslutter.
En stor del af pengene til Helhedspla-
nen skal komme fra Landsbyggefon-
den i form af huslejestøtte, renove-
ringsstøtte og midler fra andre puljer.
Under forudsætning af repræsentant-
skabets godkendelse skal salg af jord 
være med til at sikre økonomien. I 
den forbindelse skal vi have regerin-
gens tilladelse til at bruge pengene fra 
salg af Toveshøjs og Gellerups jord 
langs Ringvejen til Helhedsplanen. 
Det kræver en lovændring – og rege-
ringen har lovet, at den vil fremsætte 
lovforslag herom. Skulle regeringen 
ikke nå det inden det kommende fol-
ketingsvalg, så går det alligevel ikke 
galt. Vi har talt med partierne og er 
sikre på, at der også i det nye Folke-
ting vil være flertal for denne lovænd-
ring.

Information til beboerne
Inden de kommende beboermøder i 
hver af afdelingerne i foråret vil der 
naturligvis komme grundig informa-
tion ud til alle beboerne og til hele 
offentligheden. Men allerede nu er 
alle beboere naturligvis velkomne til 
at kontakte deres afdelingsbestyrel-
se eller boligforeningen, hvis der er 
spørgsmål eller idéer, som man mener 
bør indgå i arbejdet.

nu udarbejdes detaljerne I helhedsplanen
nyt fra ad hoc-udvalget

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Landsbyggefonden er en selvejende 
organisation, som blev stiftet af al-
mennyttige boligorganisationer i 1967 
efter den daværende lov om bolig-
byggeri.

hvor kommer pengene fra
Almene boliger bliver bygget ved of-
fentlig støtte og låntagning, og efter 
20-30 år er lånet typisk blevet udbe-
talt, og det er lovbestemt at lejerne 
så må betale til Landsbyggefonden. 
Huslejen forbliver den samme, som 
da boligafdelingen betalte af på lånet. 
Det er altså lejerne i det almene byg-
geri, som efter lånets udbetaling fort-
sætter med indbetalinger til lands-
byggefonden.

fondens formål
Fonden støtter almene boliger og de 
støttede private andelsboliger med 
tilskud og lån, lige nu omtales for ek-
sempel et lån på 349 millioner til brug 
for Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj.* 
Det er især renoveringer som fonden 
støtter, men også 70 % af den såkaldte 
ghettoindsats betales af Landsbygge-
fonden.* 
Flere af Brabrand Boligforenings æld-
ste afdelinger har renoveringsplaner.

regeringsformål 
Siden 2002 har regeringen fjernet 10 
milliarder kr. fra Landsbyggefon-
den,* det betyder, at fonden nu kører 
med underskud og vil gøre det frem 
til 2020. Disse penge er blandt andet 
brugt til plejehjemsbyggeri og tilskud  
til nye almene boliger, beløb som sta-
ten normalt selv skulle yde af  de al-
mindelige skatteindtægter. De mang-
lende milliarder i Landsbyggefonden 
betyder også, at renoveringsopgaver 
må udskydes. 

lovændring
Regeringen har i december 2010 æn-
dret i lov om almene boliger mv. 
(L61)*, undertitlen til loven  lyder: 

(Styrket indsats i ghettoområder og 
anvendelse af den almene boligsek-
tors midler). Altså flere opgaver til 
boligsektoren og Landsbyggefonden, 
blandt andet finansiering af  nedriv-
ning.
Det fremgår af ministerens svar til 
spørgsmål 16: - at Landsbyggefon-
den får adgang til at øge sin andel af 
kapitaltilførselen fra 2/5 til 3/5, og 
dermed kan finansiere en større del af 
udgifterne ved nedrivning i udsatte 
boligområder. (Benedikte Kjær).
(Af særlig interesse kan her nævnes at 
de resterende 2/5 af nedrivningsud-
gifterne deles mellem de øvrige par-
ter efter forhandling, disse er: boligor-
ganisationen, realkreditinstitutionen 
(långiver) og kommunen.

Men det er naturligvis stadig kun 
boligorganisationens øverste myn-
dighed, der kan træffe beslutning om 
nedrivning.)
Loven afsætter af Landsbyggefondens 
midler 500 millioner kr. til brug for 
nedrivninger i perioden 2011 – 2014. 
Ministeren oplyser også på spørgsmål 
30, at beløbet vil kunne række til ned-
rivning af 2080 almene boliger. Loven 
er allerede trådt i kraft.

*Links til artiklen: 
http://www.hermannielsen.dk
http://www.dr.dk/Nyheder/Pen-
ge/2010/10/26/173942.htm
http://www.information.dk/178444
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.
aspx?/samling/20101/Lovforslag/L61/
index.htm

landsbyggefonden
en fond af stor Interesse- ogsÅ hos andre end lejerne

af Ole Vad Odgaard
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her bor tilfredse mennesker
Det andet Århus er en bog, som hand-
ler om fællesskaber i de almene bo-
ligområder. Bag bogen står Det Bo-
ligsociale Fællessekretariat. Jens Møl-
ler, som er leder af Det Boligsociale 
Fællessekretariat fortæller her, hvor-
for sekretariatet har udgivet bogen: 
”I efteråret var der en masse negativ 
omtale af de udsatte boligområder i 
medierne i forbindelse med regerin-
gens og oppositionens ’ghetto-pak-
ker’. Her var det de negative historier, 
der kom frem. Med Det andet Århus 
vil vi gerne vise, at der er en anden 
side af historien om de udsatte bolig-
områder; at der bor mange helt almin-
delige, glade og tilfredse mennesker i 
disse områder – beboere som ofte har 
stærke fællesskaber på tværs af hud-
farve, hårfarve og social status i øv-
rigt. Som bogen viser, bor der masser 
af stærke og interessante mennesker i 
disse boligområder. Og folk kommer 
i høj grad hinanden ved! Dét skal år-

husianerne have øjnene op for, og det 
er vores håb, at bogen vil hjælpe med 
til det.”

på cafébesøg
I bogen kan du komme med på besøg 
i Foreningernes Hus i Gellerup. Du 
kan møde Nuur, som dagligt kommer 
og syr sammen med en masse andre 
kvinder, og du kan være med til hyg-
ge- og spilleaften i kurdisk mandefor-
ening. 
”Ved bordene i caféen sidder mænd-
ene og spiller kort og domino. Hvis 
man lukker øjnene, ledes tankerne 
til sydlige himmelstrøg: I skygge for 
solen på byens lille torv sidder mæn-
dene og vender verdenssituationen 
over en kop meget stærk kaffe – med 
bedekæden i den ene hånd. Verdens-
situationen vender de også her i ca-
féen i Foreningernes Hus – både den 
kurdiske og den danske. Den fysiske 
renovering af Gellerup og Toveshøj er 
et varmt samtaleemne, og den gene-

relle holdning er, at der skal ske noget 
i området – faktisk hurtigst muligt. 
Nogle af mændene bor i de blokke, 
der måske skal rives ned, men de me-
ner stadig, at planen er en god idé, og 
især kan de godt lide tanken om, at 
der kommer nyt liv til området.” (Ci-
tat fra bogen).

1. oplag er delt ud
Det første oplag på 1.200 bøger er delt 
ud – der er sendt et eksemplar til alle 
afdelingsbestyrelser i Århus, alle ho-
vedbestyrelser og tætte samarbejds-
partnere i boligorganisationerne. Her-
udover er bogen blandt andet sendt 
ud til byrådet, pressen, folketingets 
boligudvalg og interesserede borgere. 
Hvis du er interesseret i at få et ek-
semplar af Det andet Århus, kan du, 
så længe lager haves, hente det hos 
Det Boligsociale Fællessekretariat, 
Saralyst Allé 55 i Højbjerg. Ring forin-
den på tlf. 8734 0002.

boganMeldelse
bogen, der tegner et nuanceret bIllede af de alMene bolIgoMrÅder 

af Benedikte Erlykke, Kommunikationskonsulent, Det Boligsociale Fællessekretariat
foto af Helene Bagger
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De senere år er Læsehesten i Holm-
strup blevet ramt af flere tragedier. 
For få år siden døde Svenne (Bornhol-
meren) i en alt for ung alder. Han var 
meget omhyggelig med at sætte bøger 
på plads. Sidste forår døde arbejds-
bien og ildsjælen, Lars Eg, også i en 
alt for tidlig alder. Han hjerte bankede 
ikke mindst for Læsehesten. Den sid-
ste aktivist Rudolf Bay var i syv sind 
med, hvad han skulle gøre. Skulle han 
opgive eller prøve at starte aktiviteten 
op på ny? Han valgte det sidste og 
indkaldte til et møde om reorganise-
ring. Indtil nu har 11 frivillige meldt 
sig til at tage en tørn for Læsehesten.

vigtigt at smide væk
Læsehesten har mange brugte bøger, 
og utallige er i årenes løb gået igen-

nem deres hænder. I almindelighed er 
brugte bøger ikke det, der er mange 
penge i. En arkivars vigtigste opgave 
er at smide væk, så arbejdsgruppen 
begyndte med at smide 10 tons bøger 
ud. Alle dubletter og blade røg væk. 
Arbejdsgruppen brugte hverandres 
faglighed til at vurdere, hvad der var 
bevaringsværdigt.  Der næppe nogen, 
der vil udstede en garanti for, at noget 
kostbart ikke er gået med i købet. Der 
kommer hele tiden nye bøger. F.eks. 
afleverer Genbrugspladsen dem, der 
bliver afleveret her. For øjeblikket 
mangler man reoler.

bogcaféen
I princippet er Læsehesten en butik, 
hvor bøger kan byttes, men i praksis 
kan man hente. I hvert fald inden for 

rimelighedens grænser. Aktivisterne 
skiftes til at passe butikken.
 Den første onsdag i februar mødtes 
man til planlægningsmøde. Mange 
idéer blev luftede, og der var enighed 
om et planlægningsmøde en gang i 
kvartalet og en arbejdsdag mindst en 
søndag i foråret. Der skal indrettes et 
hyggehjørne, hvor Rikke vil læse højt 
for børn søndag 6/3. 

Åbent hver søndag kl. 14-15  
Hver onsdag kl. 17.30 – 18.30.

Og ved henvendelse i Genbrugsen 
mandag kl. 15.30-16.30.

læsehesten - holMstrup bogcafé
tradItIonsrIg aktIvItet lægger stærkt ud.

tekst og foto af Jens Skriver

Masser af bøger Christina har kunder i butikken

følg med i, hvad der rør sig i gellerup 
- læs nyheder og få overblik på borgerportalen

www.gellerup.nu
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Betonmaterialet har en negativ klang, 
hvorimod mursten har en positiv 
klang. Inden for de sidste 25 år er der 
dog sket meget nyt inden for beton-
teknologien. Der er udviklet helt nye 
materialer, med helt andre og meget 
bedre egenskaber. 
Nye energikrav til byggeriet og miljø-
hensyn har også her skabt behov for 
en nyudvikling, der nu har set dagens 
lys med helt nye byggematerialer i 
form af elementer i højstyrkebeton.

hvad er højstyrkebeton:
Højstyrkebeton består af en meget 
finkornet mørtel med en høj koncen-
tration af fibre. Det er et uorganisk 
materiale og kan af udseende sam-
menlignes med natursten.  

fordelene ved anvendelse i bo-
ligbyggeri og lavenergibyggeri.
Firmaer inden for bygge-branchen 
har nyudviklet og patenteret nogle 

byggesystemer, en ny type lette ele-
menter (sandwich-elementer).
Et byggesystem der kan imødekom-
me de fremtidige krav om mindre 
energi- og ressourceforbrug både ved 
fremstilling og transport.

De nye byggesystemer i højstyrkebe-
ton har egenskaber, så de kan opfø-
res med mindre vægtykkelser, og er 
samtidig uden  kuldebroer, og forener 
således de bedste egenskaber fra  det 
lettere (træbaserede) lavenergi-byg-
geri  som det tungere lavenergi-byg-
geri, nemlig højisolering, tæt, robust, 
varmeakkumulerende, brandsikkert 
og klimabestandigt.
Den større tæthed i betonen  giver 
overflader, der er mere vandafvisen-
de, mindre følsom for begroning og 
smuds.
Materialets overflade har derudover 
nogle æstetiske kvaliteter, der giver 

byggeriet et smukkere udseende end 
almindeligt betonbyggeri.

brabrand boligforening  har 
ansøgt om støtte til et forsøgs-
nybyggeri.
Der er tale om  opførelse af ca. 75 boli-
ger på en grund i Hasselager. 
Der, hvor man har tænkt sig at bygge, 
er en del af en nyt boligområde plan-
lagt i en stor samlet bebyggelsesplan i 
Hasselager 

Skræppebladet vil  følge byggeriets 
gennemførelse hen ad vejen, og vil se-
nere bringe mere om det spændende 
byggeri .
 

bolIgbyggerI I højstyrkebeton 
brabrand bolIgforenIng har planer oM lavenergI-bolIgbyggerI I dette MaterIale.

af Kirsten Hermansen

Mens de fleste af vinterferiens aktivi-
teter foregik inden døre i GLOBUS1 
stillede tre lokale oldboys-hold fra 
Gellerup og et hold fra politiet i kul-
de og hård storm op til vinterferiens 
fodboldturnering på Gellerupparkens 
nye grusbane, som ligger badet i lys
Og det var fodboldholdet fra politiet, 
der vandt håneretten, da der blev 
spillet indvielse-turnering på Gelle-
rups nye grusfodboldbane.
De tre lokale oldboyshold, som var 
specielt sammensat til lejligheden, var 
fra Multiaktivtetsforeningen, Vatan 
Spor og ACFC udfordrede betjentene, 

som mødte op med en skadet Jens 
Esbensen fra Lokalpolitiet som hold-
leder.

straffespark blev brændt
Første kamp mellem ACFC og Multi-
aktivitetsforeningen endte 3-0. Mens 
Vatan Spor og politiet spillede uaf-
gjort 1-1 i den ordinære tid. Derefter 
blev kampen afgjort ved tre straffe-
spark til hvert hold. Her vandt poli-
tiet 1-0, så holdet røg i finalen med 
målscoren 2-1.
Taberholdene spillede derefter mod 
hinanden, og her vandt Vatan Spor 

gellerups grusbane IndvIet I storM og kulde
polItIet vandt hÅneretten ved vInterferIens oldboys-fodboldturnerIng 

af Helle Hansen 
foto af Claus Christensen

Politiet vandt pokalen og håneretten det 
kommende år med finalesejr på 5-1



Skræppebladet marts 2011 - 11

Med udgangen af marts kan Gellerup 
Museum fejre sit første år som lokalt 
museum på sjette sal i nummer 16 på 
Gudrunsvej. 
I løbet af det år har museet foreløbig 
haft mere end 1100 gæster på besøg, 
der alle har set eller genset den store 
femværelses lejlighed med den mest 
fantastiske udsigt ud over hele Aar-
hus By og Aarhusbugten. 
Gæsterne er både helt almindeligt 
nysgerrige aarhusianere, som endelig 
har fået en anledning til at komme ud 
og besøge den ofte meget berygtede 
bydel. Eller der har været skoleklas-
ser, der er i gang med at lave projekt-
opgaver med ”ghettoer” som tema, 
eller pensionistoplysningsforbund, 
der har brugt et besøg på museet som 
en del af samfundsfagsundervisnin-
gen.
Og så har der også været en hel del 
nuværende beboere forbi, som gerne 
har villet høre noget om Gellerups hi-
storie for at lære noget om, hvad bag-
grunden var for byggeriet, den gang 

tilbage i 1960’erne, hvor de store idéer 
tog form.

ekstra åbnet for at fejre dagen
Det er Gellerup Museums Vennefor-
ening, der står bag fødselsdagsarran-
gementet om aftenen torsdag den 31. 
marts fra kl. 19.00-21.00. Her vil der 
blive budt på boller og lagkage til alle 
fremmødte.
Og der er også mulighed for at opleve 
fotoudstillingen ”Gellerupbilleder 
1960-2030”, som allerede har været 
udstillet i 2017´s glascontainer ved si-
den af Aarhus Rådshus.
Er man forhindret i at møde op til 
fødselsdagsarrangementet er der mu-
lighed for at besøge museet og se fo-
to-udstillingen hver tirsdag kl. 15-17 
– og den første søndag i hver måned 
kl. 14-16 (næste gange er 6. marts og 3. 
april). Og så bliver der også holdt eks-
tra åbent på Gellerup Museum i på-
skeferien med flere spændende ting 
på plakaten – Læs mere på www.gel-
lerupmuseum.dk eller tjek facebook.
dk/gellerupmuseum

4-2 og Multiaktivitetsforeningen. I fi-
nalen vågnede betjentene op og gik 
til stålet og vandt en overbevisende 
sejr på 5-1 over de gamle drenge fra 
ACFC, og politiet vandt dermed hå-
neretten i det kommende år.

fælles afslutning og pokalover-
rækkelse
Da kampene var spillet færdige sam-
ledes alle spillerne til en lille hyggelig 
sammenkomst i Klubberne i Gellerup, 
hvor der blev uddelt pokal og T-shirts 

til vinderholdet. Og der blev serveret 
noget godt at spise. Alle deltagerne 
var enige om, at oldboys-turneringen 
på Gellerupparkens grusbane meget 
gerne må blive en fast tradition i Gel-
lerup.

Efter kampene var det tid til hyggelig samvær i Klubberne i 
Gellerup for alle fodboldspillerne.

Trods storm og kulde gik alle oldboysspiller til stålet, 
da grusfodboldbanen midt i Gellerup blev indviet.

Smag det somaliske køkken 
med Gellerup Museum
Torsdag den 3. marts har alle, der er 
nysgerrige omkring afrikansk kultur, 
og som ikke ved, hvordan Anjeelo og 
Mufoo smager, mulighed for at kom-
me og smage på det somaliske køkken.
Det sker, når Gellerup Museum i 
samarbejde med tre somaliske kvin-
der, der alle er bosiddende i Gelle-
rup-området, serverer en lang række 
smagsprøver på typisk somalisk mor-
genmad, frokost og aftensmad, mens 
kvinderne fortæller om det somaliske 
køkken og somaliske madtraditioner.
Arrangementet foregår i Beboerhuset 
Tousgaardsladen, der stiller køkken 
til rådighed. 

Pris inklusiv smagsprøver 
60 kroner.

Tilmelding på tlf. 6122 1768 
eller doha@bbbo.dk
Det er tilmeldingsfrist 
mandag den 28. februar. 
Pladserne dog efter ”først til mølle”.

gellerup MuseuM fejrer et-Årsfødselsdag
Åbent hus I Museet pÅ 6. sal torsdag aften den 31. Marts 

– Museet har rundet gæst nuMMer 1100 
af Helle Hansen
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Center for Boligsocial Udvikling un-
der Socialministeriet har i januar ud-
givet en rapport, der beskriver ud-
viklingen af kriminalitet i Gellerup-
Toveshøj-området. Rapporten viser, 
at kriminalitet rettet mod borgerne 
er faldende. Rapporten sandsynlig-
gør, at faldet skyldes effekten af den 
såkaldte Gellerupmodel, og den fore-
slår, at andre kan lære af erfaringerne 
fra området. Her gives et kort over-
blik af den spændende rapport, der 
kan findes på http://www.cfbu.dk
 
sammenligning med bispeha-
ven giver bedre forståelse
Rapporten tager udgangspunkt i sta-
tistikken for den kriminalitet, der går 
ud over boligområdets borgere (over-
fald, hærværk, tyveri mv.). Udviklin-
gen i kriminaliteten sammenlignes  
med udviklingen i Bispehaven, samti-
dig med at socialstatistikkerne for de 
to områder sammenlignes. Formålet 
er at give forklaringer på, hvad der 
skaber kriminaliteten, samt undersø-
ge, om beredskabet imod kriminalitet 
virker.

fald i kriminalitet skyldes kri-
minalpræventivt samarbejde
Kriminaliteten er faldet med 29 pro-
cent til 57 anmeldelser pr 1000 borge-
re. Det er mindre end de mest belaste-
de områder i landet, hvor tallet er 85. 
Det er også mindre end i Bispehaven, 
hvor kriminaliteten er steget svagt i 
de seneste tre år. Der er dog langt ned 
til niveauet for de mindst kriminelle 
af landets udsatte områder, hvor der 
er 10-15 anmeldelser pr 1000 borgere.
I rapporten sammenlignes tallene 
med andre socialstatistiske tal. Sam-
menligningerne viser, at hverken an-
delen af ikke etniske danskere eller 
andelen af fattige påvirker stigning 
eller fald i kriminalitet. Den bedste 
forklaring på faldet i kriminaliteten er 
samarbejdet mellem mange aktører i 
det kriminalpræventive arbejde - den 
såkaldte Gellerupmodel.

andre skal lære af gellerupmo-
dellen - det er man begyndt på 
i Århus
Rapporten anbefaler, at erfaringerne 
fra Gellerupmodellen anvendes i an-
dre udsatte boligområder. Den an-
befaling har man allerede lyttet til i 
Århus på en lidt speciel måde. Kom-
munen har nedlagt Socialcenter Vest, 

som har været et omdrejningscenter 
for udvikling af Gellerupmodellen.
Nøglepersonerne er dog overført til 
Hot Spot centeret, der skal hjælpe i 
alle byens områder. Rapporten viser, 
at det er et langt sejt træk at få erfa-
ringerne fra modellen til at virke. Selv 
om man har brugt modellen i Bispe-
haven gennem flere år, fortæller rap-
porten, at der stadig er store udfor-
dringer.

det er de få, der gør udslaget 
både positivt og negativt
Rapporten beskriver tydeligt, hvor-
dan den personbårne kontakt imel-
lem civile fra klubber og foreninger 
i området igennem møderne i Sam-
virke med ansatte fra kommune og 
politi danner kernen i en samlet præ-
ventiv indsats. Det er lykkedes at få 
lokale ildsjæle og lokale institutioner 
til at danne en fælles front for at gøre 
området bedre.
Omvendt nævner rapporten også, at 
det er ganske få personer, der står for 
mange af de anmeldelser, der regi-
streres. Når en person først er startet 
på en kriminel adfærd, er det lettere 
at fortsætte. Derfor er den lokale præ-
ventive indsats over for unge så væ-
sentlig.

gellerup er beredt
god effekt af Indsatsen Mod krIMInalItet

af Hans Esmann Eriksen

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Skræppebladets udsendte har besøgt 
Helle Hansen fra Gellerupparkens be-
styrelse og Troels Bo Knudsen fra To-
veshøjs bestyrelse for at høre, om det 
projekt de to afdelinger har fået penge 
til fra Landsbyggefonden. Et projekt 
de to afdelinger skal gennemføre i 
samarbejde med driftsorganisationen 
i Brabrand Boligforening i løbet af de 
næste 4 år.

Projektet har den meget lidt sexede 
titel “ Indsats for ændret driftsorga-
nisation i Brabrand Boligforening“, 
men indholdet er spændende og ud-
fordrende.

hvad går projektet ud på?
I ansøgningen til projektet lægges der 
vægt på at skabe en driftsorganisa-
tion, der kan  levere en totalservice, 
som kan styrke konkurrenceevnen for 
boligområdet.

Man ønsker at opnå:
Mindre afstand og bedre forståelse 
mellem beboere og driftspersonale
Færre affaldsproblemer 
Mindre hærværk i området
Mindre utryghed blandt beboerne og 
dermed lavere fraflytningsprocent
Større tillid fra beboerne til driften, 
som kan føre til bedre hverdagsfor-
hold for såvel beboere som medarbej-
dere
Bedre økonomi for afdelingerne pga. 
færre omkostninger til reparationer 
og fuldt udlejede bygninger
Større inddragelse af beboerdemo-
kratiet i alle vigtige spørgsmål og for-
handlinger

svært at være medarbejder - 
misforståelser kan let opstå
Troels Bo Knudsen fortæller om sine 
holdninger til projektet.
“Det må være svært at være medar-
bejder. Der er mange forskellige typer 
af beboere, som man let kan komme 
til at skære over en kam. Derfor kan 
der være beboere, der oplever, at de 
ikke får en tilstrækkelig god service 

– og nogle gange sker det, fordi der 
opstår misforståelser i forløbet.
Vi må blive bedre til at møde den en-
kelte, der hvor han/hun er. Samtidig 

med at vi klart fortæller, hvad driften 
gør, og hvad beboeren kan forvente.”

forventningsafstemning
Helle Hansen fortæller: “Gellerup-
parken er jo ikke ny længere og man-
ge lejligheder har en lav standard. 
Det prøver vi at gøre noget ved i disse 
år ved at forbedre lejlighederne  ved 
ind og udflytning. Der foregår mange 
flytninger, og der skal ikke meget til, 
før læsset vælter, specielt når der er 
flere medarbejdere og underleveran-
dører, der skal involveres. Vi har i af-

delingen gennem flere år ment, at det 
kan gøres bedre. Nu er der enighed 
om, at der skal gøres noget ved det, 
så der kan skabes større forståelse og 
mere tillid. Hvis vi kan blive bedre til 
at synliggøre og præcisere en forvent-
ningsafstemning mellem drift og be-
boere, og holde de løfter, der er givet,  
så er meget nået.”

Helle har også et forslag om en ændret 
struktur  i form af driftens opdeling 

i tværfaglige teams med hver deres 
geografiske ansvarsområde. En bedre 
koordinering mellem medarbejderne 
kan spare arbejde og give bedre fokus 
for de enkelte teams.

forbedrInger I drIften!
gellerup/toveshøj vIl gøre noget ved det

af Kirsten Hermansen og Hans Esmann Eriksen
foto af Ulrik Ricco Hansen

Helle Hansen, formand for Gellerupparken og 
Troels Bo Knudsen, tidligere formand for Toveshøj
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Vi kan med glæde meddele, at bebo-
errådgivningen har fået økonomisk 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
(AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til 
vores ferieprojekt.

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

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

hvem kan komme i 
betragtning?
Børnefamilier, der bor i afde-
lingerne: Skovgårdsparken, 
Gellerupparken, Holmstrup, 
Odinsgård og Thorsbjerg, 
samt børnefamilier, der bor 
på Toveshøj, har mulighed 
for at ansøge. 

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

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 

det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 
ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

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

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

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 – 12 
samt torsdag 15 – 18.

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

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

tidspunkt.

hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge 
blandt de familier, der opfylder 
kravene. Der vil foregå en vis so-
cial vægtning af ansøgningerne 
(nylig skilsmisse, dødsfald, al-
vorlig sygdom mv.), så husk at 
oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansø-
gere, der har været af sted inden 
for de sidste 2 år først få svar ef-
ter udløb af ansøgningsperioden.

Beboerrådgivere
Jens Høgh - 8625-2126     

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

nyt fra beboerrÅdgIverne
soMMerferIetIlbud tIl børnefaMIlIer

af Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

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

Ansøgningsperiode: fra den 1.2.2011 til den 6.4.2011.  
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Det ER da smukt, når sneen stille 
drysser over vort smukke og gen-
nemført solide byggeri, og helt na-
turligt fyldes man med positive og 
taknemmelige tanker. Nu har vi fået 
Julen på fin afstand. og Kyndelmis-
se er overstået, men stadigvæk kan 
tanken om den dejlige og rigelige 
Julemad bringer stjerner i vore øjne. 
Fastelavn og fastelavnsboller er nu 
heller ikke noget, vi bare lige springer 
over. Vi fylder på og har det dejligt, 
for al det med sundhed kan vi gemme 
til varmere tider, hvor vi kan give os 
i hænderne på de mange, der på den 
ene eller den anden måde er i stand til 
at redde folkesundheden!

fælles del i gevinsten?
Når man så samtidig har fået medde-
lelse om, at HELHEDSPLANEN nu 
er vedtaget og det med en stor og til-
fredsstillende stemmeprocent (rygtet 
siger 25%!!), ja, så kan det vel næsten 
ikke blive bedre? Det betyder, at vor 
fælles boligforening får mulighed for 
at sælge de dyre grunde og dermed få 
mange millioner i kassen, og i beboer-
demokratiets ånd må vi vel forvente, 
at vi alle får del i denne gevinst?

hjerter i skurvognenes døre
Allerede nu ser jeg for mig, hvordan 
vores lille og i denne forbindelse ube-
tydelige kloaksag nu løses med et 
hurtigt greb i millionformuen. Nok 
har den gode og rigelige mad glædet 
os, men trods regeringens nye tiltag 
vedrørende fedt, har samme vold-
somme indtagelse af solid vintermad 
sat ekstra pres på vort kloaksystem.
Men det problem ser vi nu frem til at 
få løst, når der igen kommer varme i 
luften, så vi får lejlighed til at nyde de 
røgfrie skurvogne med hjerte-udskæ-
ring i dørene, der nødvendigvis må 
opstilles som service for vore beboere 
i den forhåbentlig ikke for lange tid, 
hvor det grundige og dybe arbejde 
med reparation af det hårdt belastede 

kloaksystem foregår, og håndvask og 
anden rengøring henvises til Lund-
bækken!

væddeløbet følges
Det vil givetvis styrke det allerede 
gode fællesskab, når vi med nøglen 
(der selvfølgelig behørigt afhentes 
hos vor flinke vicevært) styrter frem 
mod hjerte-dørene og samtidig ud-
veksler erfaringer med alle dem, der 
nu er på tilbagevejen. Eller når vi fra 
altanerne spændt følger væddeløbet, 
medens vi nyder kaffen!

I taknemmelig erindring
I dyb taknemmelighed forestiller jeg 
mig, at disse nødvendige hjerterum 

kunne få forskellige navne, så som: 
Torbens Minde, Jespers Lyst eller 
Kjelds Hvile, så ingen beboere får mu-
lighed for at glemme, at boligforening-
en altid er parat til at hjælpe og støtte i 
betrængte og pressede situationer.
Alt dette får mig så til at se frem mod 
en sommer, hvor vi ved vore små og 
simple arrangementer kan forvente 
besøg af nøglepersoner fra boligfor-
eningen, så vi kan få lejlighed til ”face 
to face” at udtrykke vor taknemme-
lighed evt. med en sund og fedtfattig 
pølse og et dejligt koldt glas kilde-
vand! 

uffe roder lIdt I rytMeboXen
vInter-tanker og soMMer-drøMMe!

af Uffe Adelørn, beboer afd. 22, Sonnesgården
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Det kan være svært at spå om vejret, 
og i øjeblikket er det ikke til at for-
udse, om vi stadig kan løbe ind i en 
periode med sne og glat føre – inden 
foråret får overtaget.
For en måned siden skrev jeg en 
klumme om at færdes til fods i sne og 
is; uvist af hvilken grund kom klum-
men ikke med i Skræppebladets fe-
bruarnummer, men nu er den her:

på glatis
Udtrykket ”på glatis” betyder som 
bekendt, at man føler sig på usikker 
grund, fordi man har indladt sig på 
noget usikkert eller tvivlsomt. Her vil 
jeg dog benytte udtrykket helt bog-
staveligt – altså, at vi i denne vinter 
tit har måttet  færdes på glatte veje på 
grund af vejret.

brækkede håndled og ankler
Selvom det er glat udenfor, kan det 
ikke undgås, at man sommetider må 
ud – enten for at komme på arbejde, 
på indkøb, til tandlæge,  i skole eller 
lufte hund - osv.
I disse vintermåneder har der nær-
mest været en epidemi af brud på 
arme og ben, og én af nyhederne i 
pressen har været, at der var 220 sy-
gemeldte postbude!

børnenes teknik 
Fra mit køkkenvindue har jeg om 
vinteren frit udsyn til børnehavens 
legeplads; den ligger på en skrænt, så 
terrænet er én stor bakke, og den har 
i en lang periode været dækket af sne 
og is.
Dette generer imidlertid ikke bør-
nene – de bevæger sig ubesværet op 
og ned, selvom bakken sommetider er 
meget glat.
Jeg har kigget nærmere på, hvordan 
de bærer sig ad: Når de går opad, sæt-
ter de hele foden i, og når de går ned-
ad, sætter de hælen i først (hvis de alt-
så ikke suser nedad på et kurebræt). 

Hvis børnene mister balancen sætter 
de sig bare på enden med et grin.
De små børns hemmelighed er måske, 
at de ikke er bange, og at de derfor 
ikke spænder op i hele kroppen, som 
de voksne typisk gør, hvis de falder.

gode råd 
Nu er det nok ikke klogt, hvis vi, som 
er voksne eller ældre, blot sætter os 
ned på enden; vi kunne komme til 
skade ved den metode – eller måske 
have besvær med at komme op igen. 
Men lidt kan man nok lære af de små 
– altså at være mere afslappede, gå 
med kortere skridt uden at trippe - og 
prøve at lade være med at være bange 
og stive i hele kroppen.
Og så skal man se sig godt for – tag en 
lommelygte med, hvis det er mørkt – 
hold øje med buler og spejlblanke fla-
der!
Det vigtigste er at iføre sig fornuftigt 
fodtøj. Høje hæle og lædersåler duer 

ikke i glat føre – man skal have fodtøj 
på, der er forsynet med riller eller et 
godt mønster i sålerne.
Hvis uheldet er ude, og man mærker 
den ene fod skride, kan man måske 
redde situationen ved at gå lidt ned i 
knæ og ”skøjte” sig væk fra det glatte 
sted.

skridsko
Jeg fik et par skridsko i julegave; de 
består af tykke elastikker og  ”såler” 
med mønster og metalpigge. Elastik-
kerne er nemme at trække over sko 
eller støvler, og sålerne bider sig fast 
i underlaget, så man føler sig meget 
mere sikker, når man færdes i is og 
sne. 
Skridsko kan købes på apoteker - og 
i skobutikker for 150 kr. Jeg tør godt 
anbefale dem – det er jo en billig me-
tode til at undgå brækkede lemmer!

vInter eller forÅr?
det kan stadIg være glat derude

af Inger Bloch
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Vi er i Brabrand Boligforenings ad 
hoc-udvalg 1, der som bekendt sam-
men med Århus Kommune arbejder 
for at ændre gellerupområdet, blevet 
gjort bekendt med dit kommende 
møde med flere ministre i Socialmini-
steriet, hvor I ikke bare skal debattere 
Regeringens plan ”Ghettoen tilbage 
til samfundet”, men berørte borgme-
stre skal – enige i planen eller bare 
dele af den eller ej – forpligtes på at 
gennemføre Regeringens foranstalt-
ninger. Som udenforstående i relation 
til flere multietniske boligområder 
må vi lokale selvfølgelig umiddelbart 
tage en sådan praksis på højeste poli-
tiske niveau til efterretning. 

Du skal vide, at vi lokale ikke bruger 
term en ghetto; men som oven for mul-
tietniske boligområder (SBI-term), 
og den offentlige debat i forbindelse 
med Regeringens anden ghettoplan 
viste da også tydeligt, at bare en lille 
ændring i et af definitionskriterierne 
kunne udvide eller indskrænke brug-
en af denne pejorative term gevaldigt.

Derfor vil de tre herefter nævnte for-
hold eller misforhold, som vi ser det, 
være gode at tage fat på, for at berørte 
beboere ikke skal opfatte politik som 
hovne og urimelige dekreter ovenfra; 
men noget, det er værd at beskæftige 
sig med, fordi det oplevet dårlige un-
dertiden kan blive ændret til noget 
bedre, måske endda noget attraktivt.

1. b-ordning
Til vedligeholdelse i boperioden beta-
ler man omkring 2000 kr. om året i en 
snitlejlighed (80 m2). Når en beboer 
selv maler og vedligeholder, så hober 
pengene sig op – og de skal bruges til 
vægge, gulve og lofter. Beboere ople-
ver det urimeligt – og det er det også – 
ikke at måtte bruge pengene ud over 
et vist grundbeløb til andet lejligheds-
relevant, eller stoppe indbetalingen. 
Om det skal være med et beløb sva-

rende til eksempelvis 3, 4 eller 5 år er 
underordnet . 
20-30.000 kr. på kontoen er ikke usæd-
vanligt, hvor beboere kan lide at bo 
og har vel vedligeholdte lejligheder.

2. at være sociale
I den almene sektor, som stadigvæk 
af mange mennesker omtales som 
”socialt boligbyggeri”, er det os på-
lagt ikke at være sociale. Trods øget 
livslængde og almen målsætning om 
det gode i at mennesker kan forblive 
i egen bolig, så længe de ønsker det, 
må vi ikke være fælles om at betale 
for elevatorer, som aktuelt vil komme 
nogle beboere til gode, så de kan blive 
boende i byggeriet frem for at skulle 
på plejehjem mod eget ønske, og sene-
re måske kan komme os selv til gode, 
så vi ikke også skal på plejehjem; men 
blive boende blandt bekendte.
Her tales der om det menneskelige. 
At komme på plejehjem er yderligere 
en ekstra og voldsom udgift for det 
offentlige.
Lovgivning og socialminister begræn-
ser betaling til dem, der umiddelbart 
vil gå gavn af en elevator, altså helt 
ned på opgangsniveau. Så kan ele-
vatoren hverken etableres for nuvæ-
rende eller kommende beboere – for 
ingen har råd til det!
Kan vi derimod være sociale og hjæl-
pe dem, der har brug for det nu, og 
dermed måske også os selv senere, så 
er betaling ikke noget problem.
Til illustration kan der i et 30 år gam-
melt byggeri være brug for en eleva-
tor til fire lejlighed (eventuelt flere 
gange). Skal fire lejlighed betale etab-
lering, vedligeholde og drift i forhold 
til byggeriets 402 lejemål som betale-
re, så koster det 100 gange så meget…
At en socialminister så selvfølgeligt 
støtter et sådant system er absurd. At 
en anden minister, der ud fra misfor-
stået snæversyn i eget ressort måske 
ville fastholde galskaben, ville være 

til at leve med, men en socialmini-
ster…
 
I forlængelse af sagen kommer jeg til 
at tænke på en gammel og demokra-
tisk prisværdig udtalelse, der er hen-
tet fra KOMMUNALT NÆRDEMO-
KRATI (Betænkning nr. 798. 1977):

”4) Jfr. Folketingets ombudsmand 
Lars Nordskov Nielsens udlægning 
af nærdemokrati, refereret i Danske 
Kommuner, 1975, nr. 15, side 11: ”I 
det omfang en beslutning kun eller 
i overvejende grad vedrører en af-
grænset gruppe, bør det være denne 
gruppe, der helt eller i overvejende 
grad træffer beslutning på det nævnte 
område.” – ” s. 12.

Sådan! Og alle de goder, det ville 
medføre…

3. kombineret udlejning
Når en kommune dekreterer kombi-
neret udlejning i et boligområde, og 
den dermed afstedkommer huslejetab 
grundet tomme boliger, så må kom-
munens bestemmeret også udmøntes 
i en betalingspligt for et eventuelt tab. 
Det er usagligt at lade en boligfor-
enings dispositionsfond, og dermed 
alle beboere i boligforening, bære en 
kommunes egenrådige disposition.

Hilsen
Herman Nielsen
(og godt møde).

tIl borgMester WaMMen, Århus koMMune
pÅ anModnIng brInges dette tIl bogMesteren allerede afsendte brev

af Herman Nielsen
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er gellerup og toveshøj beredt?
I dette nummer af Skræppebladet omtales en ny rapport 
om den kriminalpræventive indsats i Gellerup-Toveshøj-
området. Hvad kan vi som beboere i området lære af den? 
Hvad kan vi som  beboere selv gøre for at støtte den krimi-
nalpræventive indsats? Hvad skal der til for, at vi om 5-10 
år er nede på kriminalitetsrater, som er sammenlignelige 
med andre boligområder. Jeg vil opfordre vore læsere til at 
komme med indlæg til denne debat i det næste nummer.

kvalitet i driften - nu vil brabrand boligforening 
gøre noget
På debatsiderne i sidste måned fortalte Susanne Winther 
om, hvordan hun oplevede sagsforløbet, da hun skiftede 
lejlighed. Kristiana Stoyanova fra Toveshøj har i et tilsva-
rende brev fortalt om sine oplevelser af en indflytning. 
I dette nummer fortæller Helle Hansen og Troels om, hvor-
dan afdeling 4 og afdeling 5 sammen med administration 
og drift vil arbejde på, at forbedre den daglige drift i om-
rådet til gavn for beboerne. De erfaringer, man får, vil der-
efter blive brugt i hele foreningen.
Jeg vil gerne opfordre jer til at gå til tasterne for at beskri-
ve, hvad I forventer om fremtiden. Ikke for at klage over, 

hvad der er sket, men for at skabe en bedre situation inden 
for den korte fremtid. 

Skræppebladet vil løbende følge op på dette projekt.

debatten i de kommende måneder 
Beboerne opfordres til løbende at komme med indlæg el-
ler komme med idéer til et tema.
De idéer, der arbejdes med for tiden, er:
Kriminalpræventiv indsats, kvaliteten af boligforenings 
serviceydelser. erfaringer med brug af råderet, det gode liv 
i afdelingen, beboerdemokratiets kvalitet, ønsker til den 
almene bolig i fremtiden, Integrationsarbejdet i foreningen 
osv. osv.

Debatredaktion
Redaktør: Hans Esmann Eriksen
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husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

ÅbnIngstIder:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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ordInære afdelIngsMøder I forÅret 2011

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

foreløbIg dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2010
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling XXII, Sonnesgården Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der ogsÅ har valg tIl afdelIngsbestyrelsen 
M.M. oM forÅret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2010
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b: Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
 c:  Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
 d: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
Afdeling V, Toveshøj  Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup  Mandag den 11. april 2011 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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2 - Søvangen

Mandag den 14. marts kl. 17.00 
Start for ”De glade vandrer”
Nu er det tid til at gå ud i naturen og 
nyde den.
Hvis der ikke ligger sne på vejene, 
begynder vi på vores mandags-van-
dreture.
Turene går fra Beboerhuset og ud i 
området af Søvangen/Brabrandstien

søndagscafé den 20. marts  
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød  - pris kr. 20,-
Alle er velkomne
Der er tilmelding til fællesspisningen 
den følgende torsdag.

torsdag den 24. marts  kl. 18.00 
Fællesspisning
Menu: Stegt kylling, hvide kartofler, 
sauce
 sødt og surt
 Citronfromage
 Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-
 
Husk onsdag-aktiviteterne
Hvor vi serverer kaffe eller thé.
Ulige uger: 14.00-16.30
Lige uger:  19.00-21.30

beboerhuset søvangen
arrangeMenter I Marts 2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Afdelingsbestyrelsen indbyder til 
fastelavnssøndag den 6. marts 2011 
kl. 10,00
Ved fælleshuset, Birgittevej 1A
Arrangementet foregår udendørs.

Tøndeslagning med præmier for børn 
og voksne, godteposer og kakaomælk 
til børnene.

Vi håber at se mange børn og voksne 
– gerne udklædte.
Der er præmie til de bedst udklædte. 
HUSK praktisk og fornuftig påklæd-
ning

Tilmelding er nødvendig og skal ud-
fyldes af forældrene, tilmeldingsku-
ponen bliver omdelt, den skal afle-
veres i varmemester postkassen ved 
varmemesterkontoret, Louisevej 48 
Senest mandag, den 28 februar 2011.

tIl beboerne I afdelIng 2 søvangen
fastelavn

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget
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1 - Hans Broges Parken

3 - Skovgårdsparken 

fastelavnsfest
Fastelavn falder sent i år, nemlig søn-
dag d. 6. marts.
Husk at vi som sædvanlig kl. 10-12 
har tøndeslagning i garagegården 
efterfulgt af hygge i selskabslokalet i 
blok B, kælderen.

Meddelelser til bestyrelsen
Der afholdes bestyrelsesmøde i afde-
lingen én gang om måneden. 
Hvis nogle af jer har ønske om, at be-
styrelsen behandler et bestemt emne, 

kan I skrive en seddel herom og læg-
ge den i bestyrelsens postkasse, der er 
anbragt uden for Udsigtens vaskeri 
under opslagstavlen. Emnet vil så 
blive taget op på det førstkommende 
møde.

Meddelelser fra bestyrelsen
fastelavn og bestyrelsens postkasse

af Inger Bloch

Lige et par ord fra vores møder. Vi er 
6 beboer og 4 fra bestyrelsen.
Vi har holdt 2 møder, det første var 
lige for at lære hinanden at kende og 
for at gennemgå mappen, vi havde 
fået.

På det andet møde, fik vi 3 forslag til 
jordvarme, som vi diskuterede, og så 
skulle gå hjem og læse til næste møde.
Der er godt nok meget vi skal tage 
stilling til; men det er jo dejlig, at vi 
beboer får

lov til at være med i processen, så vi 
glæder os til sådan rigtig at komme 
igang.

skovgÅrdsparken
beborgruppen

af Lone Krogh

kostvejlednIng for beboere I toveshøj, beboerhuset tovesgÅrds laden, edWIn rahrs vej 6 b. 
Årsplan for kostvejledning og Fællesspisning for 2011        

Tirsdag den 8. marts. 2011  Kl.16:00   Zumba Fitness
Tirsdag den 5 .april 2011  Kl.16:00   Børn og kost
Tirsdag den 10. maj 2011  Kl.16:00   Motion og grillfest
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I skrivende stund er jorden i Grønær-
tens nyttehaver bundfrossen, men in-
den vi får set os om, så pibler spirene 
frem i muldjorden, og så er det tid til 
at få revet, sået og plantet.
Haveforeningen Grønærten, der sid-
ste år kunne fejre 40-årsjubilæum, har 
124 haver spredt ud mellem blokkene 
i Gellerupparken, og aktiviteten er 
med til at sikre, at beboerne i Gelle-
rupparken også kan få nyopgravede 
kartofler på bordet midt på somme-
ren. 
Det koster 100 kroner om året for be-
boere i Gellerupparken at have en 
nyttehave i Grønærten – og lige nu er 
der fortsat enkelt ledige haver, hvis 

nye beboere har lyst til at komme i jor-
den. Interesserede kan henvende sig 
hos beboersekretær Vibeke Dam Han-
sen i Beboerhuset Yggdrasil, hvis de  

vil høre nærmere om, hvordan man 
bliver skrevet op til en have. Tlf. 8625 
1017.

haveforenIngen har ledIge nyttehaver
nye beboere I gellerupparken kan fÅ jord under neglene

af bestyrelsen

grønærten ordInær generalforsaMlIng 
Haveforeningen Grønærten indkalder til ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.00 
i Café Perlen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A

dagsorden iflg. vedtægterne.
Ved generalforsamlingen afsløres vinderen af sommerens havekonkur-
rence.

Venlig hilsen bestyrelsen

Torsdag den 10. marts fejrer Café Per-
len, at det er to år siden, at beboerne 
fik deres egen café i Gellerup. Den ef-
termiddag er der boller, kakao og lag-
kage til caféens gæster.

Café Perlen er åbent hver torsdag kl. 
13.00-16.00
Her kan du kigge forbi og nyde en 
kop kaffe eller te og et stykke hjem-
mebagt kage og få dig en snak med 
dine naboer. 

perlevennernes fællesspisning
Fredag den 18. marts kl. 17.00-18.30
Priser: 25 kr. (Børn fra 2-7 år 10 kr., 
Børn fra 8-11 år 15 kr.).

Tilmelding senest tirsdagen forinden 
til Jytte - mobil 2085 1904 - max. 50 
personer

café perlen holder søndagscafé 
Søndag den 13. marts kl. 14-17

perlevennernes 
generalforsamling
Generalforsamling – Fredag 18. marts 
2011 kl. 18.30 efter fællesspisning
Dagsorden ifølge vedtægterne

Café Perlen ligger i beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk

perlens systue 
Systuen Perlen er åben torsdag efter-
middag kl. 14.30-17.00 i det kreative 
værksted i stueetagen i beboerhuset i 
Yggdrasil

Du kan komme og sy og reparere dit 
eget tøj – eller lave tasker, puder og 
sjove andre ting til dig selv eller til en 
basar, hvor overskuddet gå til velgø-
rende formål
Du sagtens have dine børn med – der 
vil også være aktiviteter, som de kan 
gå i gang med.

Læs mere på 
www.cafe-perlen.dk

café perlen fejrer to-Årsfødselsdag I yggdrasIl
10. Marts bydes pÅ boller & kakao - husk ogsÅ de øvrIge arrangeMenter

af Café Perlen



24 - Skræppebladet marts 2011

Vi er 5 (evt. flere) kvinder, som rigtig gerne vil lære lidt tyrkisk 
til brug på vores ferier i Tyrkiet.

Findes der mon en person, som gerne vil lære fra sig for et sym-
bolsk beløb.
Kontakt husmanden – Anja - i Laden på tlf. 86259158.

Vil du/I – mand eller kvinde være med på holdet, så kontakt 
Ladens husmand – Anja – på tlf 86259158.  

turIst – tyrkIsk !
kan du undervIse os 

eller være Med tIl at lære tyrkIsk?

På Samvirkets Årsmøde tirsdag den 
25. januar blev ”Samvirkets Pris” for 
første gang uddelt til en person, der 
har gjort en særlig indsats i Gellerup 
og Toveshøj.
Det blev Jan Thielemann, mangeårig 
boksetræner fra Brabrand Bokseklub, 
som modtog prisen for sit flotte arbej-
de med at udvikle områdets knægte 
til store boksetalenter.
”Jan modtager Samvirkets Pris for sin 
mangeårige utrættelige indsats for 
områdets børn og unge i forbindelse 
med boksesporten. Der ud over ken-
der og hilser alle i Gellerup på Jan, 
og han er en af områdets allerlyseste 
ildsjæle, som hver dag brænder for at 
være med til at gøre en forskel,” lød 
styregruppens begrundelse.
 
syv lokale ildsjæle nomineret
I alt var der indstillet 15 kandidater 
til at modtage Samvirkets Pris for at 
være med til at løfte opgaven med at 
gøre Gellerup og Toveshøj til et godt 
sted at bo, leve og arbejde.
Syv lokale ildsjæle blev af Samvirkets 
styregruppe nomineret til at modtage 

prisen. Det var Mohammed Weis fra 
fodboldklubben IVF, Walid Mahmoud 
kendt som tivolimand og fra Ramal-
lah Spejderne, Farhiyo Abkukar Mo-
hamed aktiv i Familie Netværk og Fit-
ness Vest, Wissal Al-Arid fra Al Nour, 
hvor hun laver aktiviteter for piger, 
Jan Thielemann Brabrand BokseKlub, 
Nahed Albada fra Perlevennerne og 
aktiv som køkkenpige sammen med 
Saousane Elabbas, der også er aktiv i 

Perlevennerne og i dansetruppen ”Ja-
fra” og Arabisk Dansk Kulturhus.

blomster og diplomer
Alle de tilstedeværende nominerede 
blev kaldt op foran årsmødedelta-
gerne, og her fik de alle hver især 
nogle flotte ord med på vejen af FU-
leder Anders Glahn, der sluttede med 
at udløse spændingen ved at tildele 
”Samvirkets Pris 2011” til Jan Thiele-
mann, der desværre var forhindret i 
at deltage i årsmødet.
Efterfølgende fik alle de nominerede 
overrakt blomster, chokolade og di-
plom og modtog klapsalver for deres 
indsats fra hele salen. Og Jan fik da-
gen efter overrakt prisen under træ-
ningen af sine boksedrenge i klubben 
på Tovshøjskolen

Du kan læse portrætter og se bille-
der af alle de nominerede ildsjæle på 
Samvirkets hjemmeside www.sam-
virket.dk

foto af Diana Bloch Hansen, gellerup.nu

saMvIrket hyldede 
gellerup og toveshøjs Ildsjæle

boksetræner jan thIeleMann Modtog saMvIrkets prIs 2011 
for sIn MangeÅrIge frIvIllIge Indsats I gellerup og toveshøj

af Helle Hansen
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Motion i samarbejde med Hasle Bak-
ker og Laden, torsdage fra kl. 12-14
Vi starter d. 24. marts – første stop er 
ved Sundhedscenter Århus Vest over 
for Gellerup bibliotek kl. 12 

Opsamling ved Tousgårdsladen kl. 
12.30 – herfra går vi tur i området ved 
bakkerne

Alle kvinder - ung og gammel - er vel-
komne til at deltage.

Der er gratis the og frugt efter turen, 
hvis du har lyst

Vi ses

Har du spørgsmål så kontakt Inga 
Bech på 30121037
 
Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B
8220 Brabrand
Tlf: 86259158

kvInder-I-gang
torsdage kl. 12-14 fra gellerup bIblIotek

Mandage fra kl. 10-12 
Datoer: 28.2, 7.3, 14.3 og afslutning d. 28.marts 2011

Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B

Underviser: Jytte Nielsen

• Fortrinsvis opskrifter på dansk mad
• Enkle råd og vejledning:
• Hvordan koger man kartofler
• Hvordan får man bøffen til at smage godt
• Hvordan laver man en sovs, uden den skiller
• Hvilke grøntsager er nemme at tilberede 

Første gang d. 28. februar snakker vi om forløbet 
og tilbereder frikadeller
Det er gratis at deltage, og så får du oven i købet 
et gratis frokostmåltid : )

Tilmelding til beboerhuset/Anja Raithel på tlf: 86259158

lettere MadlavnIng for ældre Mænd

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
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Dagsorden.:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlægning af regnskabet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år.

 På valg er Kisser, Svend, Con-
ny og Grethe.

 Valg af suppleanter.
Valg af en bilagskontrollant 
for 2 år og suppleant for 1 år. 

 På valg er Jacob. 

Eventuelt, udflugter og julefrokost-
udvalg.

OBS. Eventuelle forslag skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingen

Vel mødt fra bestyrelsen

Indkaldelse tIl generalforsaMlIng 
I ” lørdagsklubben ”

lørdag den 2. aprIl 2011

På grund af vinteren er Fritidspatrulj-
en flyttet indendørs og tilbyder gratis 
leg og aktiviteter for alle børn mellem 
4-12 år.

Vi er 15 unge kvinder og mænd i ald-
eren 15-18 år fra området, som gerne 
vil lave aktiviteter sammen med dit 
barn.

Hver mandag kl. 17-19 i Tousgårdsla-
den 
Når børnene er kommet hjem fra sko-
le, står Fritidspatruljen klar
For flere oplysninger, kontakt ven-
ligst: Fritidspatruljens projektleder 
Gordon Roberts, på mobil: 61 22 37 55

kære forældre I toveshøj
gratIs aktIvIteter for børn MelleM 4 og 12 År

cykelværksted
Cykelværksted i Janesvej 46, kld. 

Cykelværkstedet åbningstider i forår 2011

Første dag er tirsdag den 15. april. 
Åbningstider er hver tirsdag og torsdag kl. 16.30-19.
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Vi vil også gerne tilbyde computerundervisning fra 14-15.30, men vi mangler flere deltagere
Har du lyst til at være med, så kig forbi og tilmeld dig eller ring på tlf. 86259158

Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand

café kun for kvInder
hver Mandag 13-15 I tousgÅrdsladen

Vi opfordrer kvinder til at kæmpe for at være sundere
Hvem siger, det skal være kedeligt at være sund?

Kom til zumba og få rørt kroppen - tirsdag den 8. marts kl. 16 – 18.
Du kan få dine børn passet, mens du deltager i motionstilbuddet.
Bagefter spiser vi sammen et sundt måltid mad.

Kostvejledning er et tilbud til beboerne i Toveshøj. Arrangementet 
er gratis, men tilmelding til fællesspisning er nødvendigt. Hvis du 
vil tilmelde dig eller har spørgsmål angående arrangementet, kan 
du kontakte huskvinde i Tousgårdsladen, Anja Raithel på telefon: 
86 25 91 58 eller beboerrådgiver Maryam Fereidanian på telefon 
20 18 54 24.

Arrangørerne er beboerrådgivningen i Toveshøj 
i samarbejde med beboerhuset Laden.

MotIon og fællesspIsnIng 
I laden

vI fejrer kvIndernes kaMpdag den 8.Marts Med

Tirsdag den 8. marts markeres den internationale kampdag 
med taler og dans i Café Perlen

Samvirkets Forældre Debatforum og Perlevennernes kvinder er 
gået sammen om at lave en festdag ud af Kvindernes Internatio-
nale Kampdag
Kampdagen, som hvert år falder på den 8. marts, skal fejres med 
taler, zumba-dans og hygge i Café Perlen fra kl. 19.00 – 20.30.
Her er alle områdets kvinder og deres børn velkommen til at kom-
me og have en hyggelig aften sammen. Der er mulighed for at 
købe kaffe og kage.

kvIndernes kaMpdag fejres I yggdrasIl
taler og dans for kvInder og børn I oMrÅdet

af Samvirkets Forældre Debatforum og Perlevennerne
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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.

HuSk SAMVIrketS kVArtALSMØDeTirsdag den 15. marts kl. 16.30-19.00 i Foreningerne HusOrdinært Kvartalsmøde for aktive i Samvirket.

Dagsordnen indeholder bl.a. ”Kvartalets Forening” og ”Politiets Kvarter”.
Læs mere på www.samvirket.dk
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ladens folkekøkken

Madplan marts 2011

Tirsdag  1 Kylling med ris og tzatziki
Onsdag 2 Farsbrød med bacon og porrer
Torsdag 3 Somalisk aften (pris 60 kr.)
 
Mandag 7 Hjerter i flødesovs
Tirsdag  8 Sund kost og zumba 
Onsdag 9 Vintergryde (m. svinekød)
Torsdag 10 Gammeldags oksesteg
 
Mandag 14 Flæskesteg med sovs og kartofler
Tirsdag  15 Pizza med salat
Onsdag 16 Lady og vagabondens ynglingsret
Torsdag 17 Farserede porrer
 
Mandag 21 Bøf med kartofler og bløde løg
Tirsdag  22 Kalkungryde med ris
Onsdag 23 Skinke-pastaret
Torsdag 24 Mørbrad med persille og kartofler

Mandag 28 Kalvelever med kartofler
Tirsdag  29 Iransk nytårsret: Sabzipolo  
   (fisk med ris og grøntsager)
Onsdag 30 Frikadeller med ærter, gulerødder  
   og kartofler
Torsdag 31 Kylling Cordon Bleu

Maden bliver severet 
fra kl. 17.00 til kl. 18.00

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

Torsdag den 3. marts inviterer 
Gellerup Museum indenfor i det 
somaliske køkken i Tousgaardsladen. 
Tre somaliske kvinder bosiddende 
i Gellerup-området vil servere en 
lang række smagsprøver. Smag 
typisk somalisk morgenmad, frokost 
og aftensmad, mens de tre kvinder 
fortæller om det somaliske køkken 
og somaliske madtraditioner.

Entré 60 kr. Tilmelding på tlf. 
61221768 eller doha@bbbo.dk Frist 
for tilmelding 25. februar. 30 pladser 
fordeles efter ”først til mølle”.

Hvis du har lyst til at hjælpe med 
at holde kurdisk nytårsafslutning 
Sizdah bedar fredag d. 1. april fx. 
lave mad, dække bord, rydde op 
m.v., så kig forbi Tousgårdsladen – vi 
har brug for din hjælp.
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gellerupbadet
en svøMMehal for hele faMIlIen

Åbningstider:
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 06.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Torsdag i den normale åbningstid står Fritidspatruljens 
energiske unge mænd klar fra kl. 18.00-20.00 til at lave 
vandaktiviteter og sjove lege for børn i alderen 8-12 år.

Varmtvandsbassinet er lukket hver fredag kl. 09.30-
12.00 pga. babysvømning.

*Hver fredag fra kl. 15.00-18.00 er der billig svømning 
i Gellerupbadet: 
Voksne 20 kr.
Børn 10 kr.

Kvindesvømning:
Onsdag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 15.00-18.00

Til kvindesvømning hver onsdag og lørdag dukker 
Fritidspatruljens unge piger op og giver inspiration til 
leg og sjov i vandet for børn i alle aldre.

Priser:
Voksne, enkelbillet 40,-
Børn⁄pensionister, enkelbillet 20,-
Voksne 12-turskort  400,-
Børn⁄pensionister 12-turskort  200,-
Voksne månedskort  350,-
Børn/pensionister månedskort  175,-
Voksne 3-månedskort  1000,-
Børn⁄pensionister 3-månedskort  500,-
”By i bevægelse”, enkelbillet 70,-
”By i bevægelse” 12-turskort 700,-
Nøglepolet 20-
 
Børn under 4 år kommer gratis ind i Gellerupbadet.

OBS: Alle børn under 15 år, skal være ifølge en voksen 
over 15 år.

Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehal forlades 30 minutter før lukketid.

Gellerupbadet
Dortesvej 43, 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 69 01
http://www.gellerupbadet.dk

Der er mange muligheder for leg og svømning for hele fa-
milien. I det opvarmede varmvandsbassin kan babyer og 
de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sammen 
med mor og far. I børnebassinet er der mange legemulig-
hed er for både store og små, og svømmebassinet indbyder 
til motionssvømning i sit eget tempo. Efter en behagelig 
svømmetur kan kroppen slappe helt af i fællessaunaen inde 
i svømmehallen.

Du kan også gå til BabySvømning, Plask & Leg, senior-
svøm ning eller prøve badets AquaPunkt-redskaber.
Læs mere på Gellerupbadets hjemmeside
http://www.gellerupbadet.dk.

Tilmelding til BabySvømning og Plask & Leg skal ske på
http://www.by-bevaegelse.

Et besøg i Gellerupbadet er en god oplevelse for hele fami-
lien.
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar nummer: 
”SeNGeBorD”. Vinderne blev:

Sara Spalding
Bentesvej 51, st. th
8220 Brabrand
 

Ayman el-Saleh
Gudrunsvej 48, 3. th.
8220 Brabrand 

Manus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

Bemærk, vinderne får et gavekort på 
50 kroner som 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 17. marts kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Tag tre tændstikker, og læg dem som til højre.
Læg én tændstik til, så du har ni.
Eller Læg fire tændstikker til, så har du en.

Lav disse fem kvadrater om til tre kvadrater
ved at fjerne tre tændstikker.
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Tag tre tændstikker, og læg dem som til højre.
Læg én tændstik til, så du har ni.
Eller Læg fire tændstikker til, så har du en.

Lav disse fem kvadrater om til tre kvadrater
ved at fjerne tre tændstikker.
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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 marts
Sø. 6. 10.00: Fastelavn i Hans Broges Parken     side  22
Sø. 6. 10.00: Fastelavn i Søvagen      side  21
Ma. 7. 10.00: Madlavning for ældre mænd     side  25
Ti. 8. : Kvindernes Kampdag       side  27
To. 10. : Fødselsdag Café Perlen      side  23
Ma. 14. 10.00: Madlavning for ældre mænd     side  25
Ma. 14. 17.00: Vandretur Søvangen      side  21
Ti. 15. 16.30: Samvirket Kvartalsmøde      side  28
To. 24. 18.00: Fællesspisning Søvangen      side  21
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aktiviteter i april
Lø. 2. : Generalforsamling i Lørdagsklubben    side  26


