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lederen

af Kirsten Hermansen

renoveringer med fremtidssikring

Renoveringerne står i kø i de kommende år i boligforeningen, 
og koster mange millioner. 

Fælles for de afdelinger, der skal renoveres, er et nedslidt 
byggeri, med byggeskader, dårligt indeklima og fugt. 
Bygninger, der slet ikke lever op til nutidens krav til 
isolering og energieffektivitet.

De to ældste afdelinger 1 og 2 har holdt workshops/møder 
for bestyrelser og beboerne, hvor man er blevet orienteret 
om ”forfaldet”, og hvad der var helt nødvendigt at gøre. På 
møderne blev der også fortalt om en arkitekts vurdering af 
afdelingerne set med briller år 2020. Vil de gamle afdelinger 
i fremtiden være eftertragtede boligområder. Skal der 
indlægges  nybyggeri sammen med renoveringerne, det 
blev foreslået og illustreret med animationer.

Med skånsomhed og ved at tænke sig godt om, kunne der 
måske godt lægges noget nyt byggeri ind i disse gamle 
afdelinger. Noget der ville kunne bibringe afdelingerne mere 
liv, og det kan måske gøres uden at ødelægge helheden. 
Det skal ikke udelukkes, at det kan gøres, og med en 
økonomisk gevinst for afdelingerne. Økonomi, der kan 
udvide renoveringsmulighederne.

På den anden side skal man tænke sig rigtig godt om. Afd. 
2 Søvangen hører til blandt Århus’ betydeligste byggerier 
rent arkitektonisk og er den almene sektors værdifulde 
arvesølv fra 1950´erne.  Afdelingen har fornem arkitektur 
og fine detaljer og et bebyggelsesmønster, der giver et 
fint samspil mellem de grønne friarealer og boligerne. En 
helstøbt landskabs- og havearkitektur. Sådan en bebyggelse 
kalder på en respektfuld hensyntagen ved  renovering og 
andre ændringer af bebyggelsen. 
Hans Brogesparken ligger i et så smukt miljø, at det også 
her skal være meget velovervejet, hvilke ændringer en 
renovering medfører for helheden.
Hvis der skal tilføjes eller ændres i bebyggelserne i Søvangen 
og Hans Brogesparken, er det noget, der skal gennemtænkes. 
Der skal være tale om velovervejede processer, hvor man 
ikke skal gå ret meget på kompromis.

Man må håbe, at de udvalg og bestyrelser og beboermøder, 
der skal beslutte renoveringernes omfang, er opmærksomme 
på, at de æstetiske værdier i de gamle afdelinger også skal 
bevares for kommende generationer.
Man har indtryk af, at den største prioritet for beboerne 
lige nu er, at renoveringerne skal munde ud i  sunde 
og energivenlige boliger, der fremstår velholdte og er 
velfungerende. Da vil kommende generationer blive lige så 
glade for at bo i de gamle afdelinger, som de, der bor der nu 
har været.

Det ligger der alene en fremtidssikring i.
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I forbindelse med planlægningen af 
den kommende renovering af Sø-
vangen blev beboerne inviteret til en 
workshop. (En workshop er en ar-
bejdsmetode, hvor en gruppe samles 
for over et tidsrum at arbejde koncen-
treret og praktisk med løsningen af en 
specifik opgave.)
Arrangementet havde også lidt af 
disse elementer, men først blev bebo-
erne orienteret om de tekniske under-
søgelser, der er foregået i afdelingen, 
og som viser, hvilke renoveringspro-

blemer der foreligger. Derefter havde 
beboerne så mulighed for at give de-
res mening til kende, både i forhold til 
den kommende renovering og deres 
syn på Søvangen som et attraktivt bo-
ligområde også i fremtiden.  

teknisk gennemgang 
af søvangens tilstand
Ingeniør Kirsten Weigelt stod for den-
ne gennemgang, hvor hun med fotos 
og forklaring viste beboerne, hvorfor 
der er varmeudslip, hvorfor der er 
fugtproblemer, dårligt indeklima og 

i værste fald skimmelsvamp i nogle 
boliger.
Blokkene, klyngehusene og enfam-
miliehusene blev gennemgået hver 
for sig, men alt i alt, var det de samme 
problematikker alle steder. Nemlig, at 
der var tale om et muret byggeri med 
byggetekniske svagheder, der skabte 
kuldebroer på udsatte steder. Via ter-
mofotografier viste hun, hvordan den 
manglende isolering i hulmure og 
hjørnepartier afstedkommer varme-
tab og leder kulde ind.

Rusten armeringsjern skyder fuger 
ud, der er revner i sokler, der er utætte 
vinduer og rørinstallationer  er visse 
steder uisolerede.
Klyngehuse og enfamiliehuse har de 
samme problemer og desuden varme-
tab fra vægge direkte på  fundament. 
Det så slemt ud, og der var ingen tvivl 
om, at der forestår store renoverings-
arbejder for at bringe afdelingens 
varmeudslip ned og afdelingen på et 
rimeligt energimæssigt niveau.
Konklusionen var derfor også, at iso-
lering af facader, vægge og tage var 
tiltrængt og prioriteret højst.

vurdering og fremtidssikring 
af søvangen
Udover de byggetekniske dårligdom-
me i afdelingen var det samtidig på 
tide at kikke på afdelingen i form af 
en fremtidssikring. Boligerne skulle 
gerne også i fremtiden være attrak-
tive.
Afdelingsbestyrelsen havde brugt en 
lang aften på at kikke på de fysiske 
forhold både inde og ude og vurdere 
afdelingens boligmæssige konkur-
renceevne set ud i fremtiden. Her var 
taget i betragtning, at et efterspørg-
selsmønster på andel af unge uden 
børn og med børn samt midaldrende 
og ældre havde ændret sig siden byg-
geriets start.
Man kom frem til, at for unge, børne-
familier, enlige med børn, ældre og 
pensionister, så var boligerne stadig 
attraktive, men for de meget gamle og 
gangbesværede var forholdene ikke 
gode.

en arkitekt har kikket 
på søvangen med briller år 2020
Hvad ser han? Et byggeri, der snart er 
60 år gammelt. Et byggeri, hvor den 
samlede bebyggelse er kendt som en 
af Europas flotteste bebyggelsespla-
ner overhovedet. Der er masser af rum 
mellem bygningerne, men der er også 
mulighed for at skabe noget, der kan 
tilføre området mere liv. Der var  for-
slag om at placere en større bygning, 
dér hvor de lave bygninger, der rum-
mer vaskeri m.v, ligger for en bedre 
udnyttelse af arealerne. Det blev vist 
i en animation, og så er spørgsmålet, 
hvad beboerne synes. Ødelægger det 
områdets sammenhængskraft?

I en animation så man også en lejlig-
hed, hvor der var visualiseret fjernel-
se af nogle vægge, og vinduesvægen 
i karnap mod altan erstattet af store 

beboermØde om renoveringen i sØvangen
en worksHop, Hvor beboerne blev orienteret og HØrt

tekst af Kirsten Hermansen
foto fra Brabrand Boligforenings arkiv
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Her er en opsummering af beboernes forslag: 
(Kan også ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside).   
Alternativ energi, er det tænkt ind i renoveringsplanerne?
Et nyt stort fælles/beboerhus, med omdrejningspunkt for alle aktiviteter i Søvangen
De nye tage passer ikke til blokkenes udseende, og klyngehuse forsynet med mærkelige gevækster.
Nye gavle på klynge, og enfamiliehuse, dårlige tage, der skal kikkes efter i tagkonstruktion
Udluftningsmuligheder ved udskiftning af tage – bedre udluftning i badeværelser
Varmerør mellem klyngehuse – er der ikke et stort varmetab?
Udskiftning af vinduer til 3-lags-glas – vinduer der kan pudses indefra i lejlighederne.
Bedre lydisolering i lejlighederne
Idéer til forbedring af butikstorv, udvidelse med ældrevenlige boliger evt. med elevatorer
Forbedring af el-installationer til nutidig standard
Varmtvandsanlæg – forbedring og varmvandsmålere
Udskiftning af yderdøre i lejligheder og bredere døre i kælderindgange med bedre isolering og evt. indgangs-
partier i glas til imødegåelse af kuldebroer
Dørtelefoner
Ovenlysvinduer i huse og gavlvinduer i klyngehuse samt vinduer i sydfacader i blokke
Evt. placeringer af vaskeri centralt i blokkenes kældre
Parkeringspladser under jorden
Tørrestativer udendørs
Små kolonihaver på fællesarealer
Isolering af gulve i huse
Antikverede radiatorer og placeringer af radiatorer under køkkenborde er malplaceret
Lejligheder med færre skillevægge (i lighed med den viste animation) – ændres ved fraflytning eller efter ønske
Renovering af kloakrør – rotteproblemer

vinduer for at give mere lys og åben-
hed.

beboernes ønsker om forbedring, 
der evt. kunne indlægges sammen 
med renoveringen
Det har været et mål med mødet at 
få involveret beboerne så tidligt som 
muligt i processen omkring renove-
ringen. Der blev derfor åbnet op for, 
at beboerne kunne komme med deres 
ønsker og  forestillinger om, hvad der 
bør ændres/forbedres i Søvangen.
Beboere, der var interesseret, kunne 
tilmelde sig i en arbejdsgruppe, der 
skulle arbejde videre med de mange 
forslag. Her var tilslutningen rigtig 
stor. 16 personer blev noteret, og til-
melding til at deltage kan stadig ske 
hos Boligforeningens sekretær.

Beboernes forslag var mange, og flere 
ting gik igen, men det var reelle og 
praktiske problemer, der alle signale-
rede, at en sund og velholdt bolig i en 
smuk boligafdeling var det beboerne 
ønskede sig allermest.

En beboer, der havde boet i Søvangen 
i 52 år udtrykte det således: Vi har al-
tid været meget glade for at bo i dette 
smukke boligområde. Søvangen har 
nogle æstetiske værdier, som mange 
arkitektstuderende gennem tiderne 
har været på ekskursioner for at se. 

Disse værdier skal ikke ødelægges. 
En renovering, som er tiltrængt, skal 
tage hensyn til den oprindelige arki-
tektoniske idé.
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Jeg inviterede Herman Nielsen på be-
søg for at spørge, hvorfor han hjælper 
adskillige i Holmstrup. Svaret er, at 
han synes, mennesker skal være så-
dan. Ellers fik han det dårligt. ”Det 
værste er, at man ikke altid kan hjæl-
pe og må lære at acceptere afmægtig-
hed”, fortsætter han. ”Man risikerer 
også at blive mistænkeliggjort og få 
noget skudt i skoene, men omgivel-
serne burde være glade for, at nogen 
vil hjælpe”.

Herman tegner et billede af et bro-
get og spændende liv i Holmstrup, 
men også af en barsk tilværelse. Han 
kender en betragtelig del af beboer-
ne samt enkelte subsistensløse, som 
sommetider overnatter her.

Mange magter ikke almindelig kon-
takt. Her bor mange psykisk syge, 
men mange af dem har det godt. 
Nogle lærer først naboen at kende, 
når de bliver indlagt sammen. Byg-
geriet er imidlertid indrettet sådan, 
at det lægger op til, at folk mødes, 
og Beboerforeningen løser de værste 
problemer med ensomhed. De fle-
ste finder nogen at snakke med. Da 
han bliver spurgt, om der er nogen i 
Holmstrup, som er helt isolerede og 
sidder mutters alene, siger han først 

nej, men kommer så til at tænke på, at 
han faktisk kender en mand, som vist 
nok aldrig taler med nogen.

indsatsen
”Når man laver meget, er det en af-
lastning at være sammen med andre 
og hygge sig over en kop kaffe”, siger 

Herman. ”Man skal kunne sige fra, 
men det bliver respekteret, og folk går 
igen”.

Megen af støtten er naturligvis hjælp 
til praktiske ting. Herman har også 
lånt mindre beløb ud og altid fået 
pengene tilbage undtagen i et enkelt 
tilfælde. Den dårlige betaler blev for 
øvrigt senere skudt nede i byen, fordi 
han troede, man også kunne snyde i 
narkohandel.

Det kan være nødvendigt at gribe ind, 
når nogen bliver paranoide. Det  hæn-
der, at enkelte bliver bange for psy-
kisk syge. En ældre kvindelig beboer 
havde bildt sig ind, at en psykisk syg 
mand stod og onanerede. Herman 
måtte bede hende beherske sig: ”Du 
skal styre dig. Alle skal kunne være 
her.”

Hjælperen
Herman forklarer, at man bliver til en 
hjælper, fordi andre har fidus til en, 
og det er rart. Der tegner sig et billede 
af en, som kan hjælpe. En beboer var 
kommet til ham i en uoverskuelig si-
tuation og havde sagt: ”Du har ry for 
at ville hjælpe” Men Hermann under-
streger, at han beder folk selv om at 
gribe ind, hvis de vil hjælpe psykisk 
syge.

”På sin vis er det dejligt at kunne 
hjælpe. Det var naturligvis bedst, hvis 
folk ikke havde brug for støtte. Man 
skal jo løse egne problemer selv, men 
andre kan stabilisere. Der ville være 
nogen andre, hvis jeg ikke tog mig af 
dem”, slutter Hermann.

livlinjen
Herman kender de fleste i Holmstrup og er fast Holdepunkt for en del

tekst og foto af Jens Skriver
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Beboerforum er et netværk af beboere 
i den almene sektor i Århus. Netvær-
ket er etableret af Det Bogligsociale 
Fællessekretariat og arrangerer fore-
drag og studieture for dem, der gerne 
vil høre noget om andres erfaringer 
med at bo alment.
På en forårsdag i april var netværket 
på studietur til Vejle.

finlandsparken
– et udsat boligområde i vejle
Målet var Finlandsparken, en almen 
bebyggelse med 530 lejligheder. Vi 
blev modtaget i fælleshuset af afde-
lingsformanden Knud Åge og 3-4 ak-
tive beboere i afdelingen.
Afdelingen var for 8-10 år siden et af 
de udskældte boligområder i Vejle og 
var stærkt på vej til at blive det, man i 
dag kalder et udsat boligområde eller 
en ghetto. Indkomsten i området var 
lav, andelen af “fremmede” var høj, 
og lejlighederne var svære at leje ud.

Helhedsplan med krav om 
et socialt perspektiv
Afdelingsbestyrelsen ønskede at gøre 
området mere attraktivt og søgte der-
for Landsbyggefonden om penge til 
en større renovering, der indeholdt 
renovering af badeværelserne. Lands-
byggefonden var positiv over for pla-
nen, men som betingelse satte man, at 
den fysiske helhedsplan blev kombi-
neret med en boligsocial helhedsplan, 
der blandt andet byggede på en styr-
kelse af en decentral beboerinvolve-
ring.

Det var ikke nogen enkel pille at sluge, 
men man kom i gang sammen med et 
konsulentfirma og en koordinerings-
gruppe på 30 personer fra afdelingen.
Arbejdet med planlægningen var ikke 
enkelt. I 2004 var man klar med den 
første plan for 2 prøveblokke. På be-

boermødet i 2007 var den endelige 
plan på plads og blev godkendt.
I planlægningsforløbet havde 150 per-
soner været involveret, og der var 20 
tilbage. Beboerdemokrati er ikke let.

en afdeling med 5 klynger
Resultatet af planen er spændende. 
Den fysiske renovering er gennem-
gribende, men det, der kommer til 
at betyde meget, er den sociale/or-
ganisatoriske plan. Bebyggelsen, der 
består af 11 bygninger og omkring 50 
opgange, blev opdelt i 5 klynger med 

hvert sit “klyngeråd”, der står for de 
aktiviteter, der er i klyngen. Dermed 
får hver klynge sin særlige identi-
tet, som den kulinariske klynge, der 
fokuserer på madlavning, eller den 
kreative klynge, der fokuserer på for-
skellige former for kunsthåndværk. 
Aktiviteterne i de enkelte klynger kan 
alle beboere i afdelingen eller de to 
nærliggende boligforeninger anven-
de. I hver klynge bliver der nedlagt 2 
lejligheder, således at der bliver lokale 
fællesarealer/beboerhuse.

opgangsambassadører 
I hver opgang skal der være en op-
gangsambassadør, som sikrer infor-
mationer til opslagstavler og sørger 
for, at nye beboere bliver budt vel-
kommen med en blomst og informa-
tioner om, hvilke aktiviteter der fore-
går i klyngen og resten af afdelingen. 

Det har ikke været enkelt at engagere 
så mange frivillige, men der er 32 nu 
og flere på vej.

den fysiske ændring er ikke 
færdig. den sociale ændring 
begynder at virke
Bygningsændringerne er undervejs 
og vil være færdige i 2015. Den sociale 
plan er begyndt at virke. Afdelingen 
er blevet attraktiv at bo og flytte ind 
i. Hærværksomkostningerne er faldet 
markant, og den negative omtale af 
området er blevet meget mindre. 
Når afdelingen omtaler sig selv skri-
ver de:

“I 2015 er Finlandsparken et spæn-
dende, mangfoldigt og attraktivt bo-
ligkvarter, fordi vi:
- Gennem respekt for hinandens for-
skellighed har skabt rummelighed og 
højt til loftet
- Gennem ansvarlighed har skabt 
tryghed
- Gennem interessefællesskaber har 
skabt integration
Det betyder, at vi:
Bor i mindre enheder omkring fælles 
interesser
- Har opgangsambassadører
- Hilser på hinanden
- Deltager i fællesskabet med egne 
ressourcer
- Viser omverdenen, at vi er stolte af at 
bo, hvor vi bor”
Besøget i Finlandsparken viser, at 
det kan være nødvendigt at anvende 
specielt ansatte projektledere for at få 
startet processen, men projektet står 
og falder med, at det lykkes at enga-
gere lokalområdets beboere til at bru-
ge deres egne ressourcer.

studietur med beboerforum
beboerdemokrati i vejle

tekst og foto af Hans Esmann Eriksen
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følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

De seneste år har Tovshøjskolen væ-
ret igennem en fusionsproces efter at 
have modtaget et stort antal børn fra 
Nordgårdsskolen, da den blev ned-
lagt for snart tre år siden. 
”Det har taget noget tid at indsluse de 
mange børn fra Nordgårdskolen, men 
nu kan vi se, at vores indsats efterhån-
den giver pote,” fortæller pædago-
gisk leder på Tovshøjskolen, Kirsten 
Hjortshøj.
Tovshøjskolen blev for fem år siden 
omdannet til heldagsskole, hvilket 
vil sige, at børnene møder klokken 
otte og først går hjem klokken fire om 
eftermiddagen. Princippet er en inte-
greret skole og fritidsordning. 

fælles ansvar for at lære
På Tovshøjskolen har de taget under-
visningsformen ’Cooperative lear-
ning’ til sig, da den har vist sig at fun-
gere rigtigt godt, særligt i 0.-1. klasse. 
Gennem denne metode lærer børnene 
at arbejde sammen i grupper ofte på 
kryds og tværs af årgangen, hvilket 
på sigt giver dem gode sociale kom-
petencer. 
”Børnene bliver tildelt forskellige rol-
ler i de enkelte grupper. I gruppen 
lærer de, at de har et fælles ansvar 
og derfor bliver nødt til at hjælpe 
hinanden for at nå målet. Vi blander 
grupperne, så børnene kommer til at 
arbejde sammen med børn, der er me-

get forskellige fra dem selv både fag-
ligt og personligt,” forklarer Kirsten 
Hjortshøj.  

klare mål
Kirsten forklarer, at to-sprogede børn 
ofte er to år bagud i forhold til børn 
med dansk som modersmål. Derfor 
arbejder de på Tovshøjskolen med at 
gøre målene meget konkrete, så de er 
tydelige for barnet. 
”Vi arbejder meget med projekter. 
Først skal de i gruppen blive indbyr-
des enige om et emne, og så skal de ud 
at finde information om emnet enten i 
bøger eller på internettet. Det betyder 
meget, at de kan se, hvad de arbejder 
hen imod. At se det færdige produkt 
skaber motivation og stolthed, som 
igen giver lyst til at knokle på med 
nye projekter,” fortæller Kirsten.

gode oplevelser motiverer
I det hele taget arbejder de på skolen 
meget med belønningspædagogik, da 
det for mange af børnene er vigtigt at 
føle succes i skolen.
”Mange af vores børn kommer fra 
ikke boglige hjem, hvor der ikke er 
meget hjælp at hente hos forældrene. 
For denne gruppe er det meget vig-
tigt, at de får gode oplevelser i skolen. 
Derfor sætter vi aldrig for høje krav, 
da vi tror på at det er de små succes-
oplevelser, der motiverer børnene til 
at lære mere,” siger den pædagogiske 
leder Kirsten Hjortshøj.

klare mål motiverer bØrn
Helddagsskole og cooperative learning giver resultater

af Diana Bloch Hansen, Tovshøjskolen
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Lige nord for Jomfruen kan stjerne-
billedet Hyrden forholdsvis let fin-
des på aftenhimlen. Man forestiller 
sig en linje gennem Store Bjørn eller 
Karslvognens stjært. Forlænges den 
tre gange kommer man til den me-
get klare stjerne i Hyrden, som hed-
der Arcturus. Den lyser gul-orange, 
men er i virkeligheden en såkaldt rød 
kæmpe. Det er gamle stjerner, der ikke 
længere indeholder brint, som de kan 
omdanne til helium. I stedte for om-
dannes helium til kulstof, og stjernen 
svulmer voldsomt op. Når Arcturus 
dog lyser tydeligt på himlen, skyldes 
det, at den kun er 37 lysår borte. 

stjernen flytter sig
Det mest interessante ved Arcturus 
er, at den har en meget stor såkaldt 
egenbevægelse. Det mener den inden 
for de sidste to tusinde år har flyttet 
sig mere end månens tilsyneladende 
diameter. Det viser mere end noget 
andet, at himmellegemerne i Mælke-
vejen og Universet bevæger sig.

myter
Arcturus betyder på græsk bjørne-
vogter, fordi man forestillede sig, den 
trak Store Bjørn og Lille Bjørn. Boo-

tes betyder på græsk hyrde. Han var 
søn af Demeter, som var gudinde for 

landbrug, og skal have fået en plads 
på himlen, fordi han opfandt ploven.

Hyrden (bootes) og bjØrnetrækkeren
kan findes tæt ved store bjØrn

af Jens Skriver

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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På beboermøderne i december i Gel-
lerup og på Toveshøj blev helheds-
planen godkendt. Det blev det aftalt, 
at der i foråret skal indkaldes til nyt 
beboermøde i begge afdelinger for at 
godkende den konkrete ansøgning 
til Landsbyggefonden om penge til 
Helhedsplanen. Vi har allerede søgt 
om huslejestøtte, men nu drejer det 
sig om mindst 349 millioner kr, som 

Landsbyggefonden har givet tilsagn 
om i såkaldt renoveringsstøtte. De to 
afdelingsbestyrelser har nu besluttet, 
at der indkaldes til beboermøde på 
Toveshøj d. 30. maj og i Gellerup d. 31. 
maj. Inden de to beboermøde vil der 
blive udsendt et nyt ekstranummer 
af Skræppebladet til beboerne i de to 
afdelinger. Her vil man kunne læse 
om økonomien, tryghedsgarantien 
og tidsplanen for gennemførelsen af 

Helhedsplanens forskellige dele. De 
to afdelingsbestyrelser arbejder i dis-
se dage sammen med boligforenin-
gen og kommunen på højtryk for at 
sikre, at vi får en plan, der bliver tryg 
og rimelig for de beboere, som bliver 
berørt af nedrivning eller omdannelse 
af blokke. Brabrand Boligforenings 
repræsentantskab har godkendt, at 
vi sætter Helhedsplanen i gang med 

ansøgningen til Landsbyggefonden 
og på den betingelse, at planens gen-
nemførelse ikke kommer til at koste 
beboerne i de øvrige afdelinger pen-
ge. Aarhus Byråd har også godkendt, 
at planen sættes i gang på grundlag 
af den dispositionsplan, der blev ved-
taget på beboermøderne i december. 
Det betyder, at vi kan sælge jord langs 
Ringvejen og få penge hjem til planen.

tryghedsgarantien
På beboermøderne i december blev 
det besluttet, at ingen beboere kom-
mer til at flytte fra Gellerup eller To-
veshøj mod deres vilje. Beboerne i de 
blokke, hvor lejligheder bliver ned-
lagt, vil få tilbudt en tilsvarende bolig 
i området. Beboerne vil blive tilbudt 
hjælp til flytningen – og man vil få 
mindst et års varsel før flytningen. Så 
snart tryghedsgarantien træder i kraft 
i en blok, så vil beboerne i denne blok 
kunne bruge den til at få en tilsvaren-
de lejlighed i området. I det kommen-
de ekstranummer af Skræppebladet 
vil der være oplysning om, hvornår 
tryghedsgarantien træder i kraft for 
de blokke, der bliver omfattet. Og der 
vil komme nærmere oplysninger om 
brugen af tryghedsgarantien, så alle 
kender deres rettigheder.
Planen kan gennemføres, som det blev 
vedtaget i december med bygade, 
centrale beboerhuse, sundhedscenter, 
de nye pladser og byggeri af arbejds-
pladser og uddannelser. På bygaden 
åbnes op for, at der kan komme bu-
tikker, 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 kollegiets fremtid som 
ungdomsboliger samt om frasalg af 
tre blokke til brug for Gellerup Høj-
skole.

Økonomien
Vi regner nu på detaljerne og den 
konkrete tidsplan, så vi kan præsen-
tere dette i ekstranummeret. Det skal 
sikres, at der er penge nok til at løse 
opgaverne. Og der skal samtidig skaf-
fes penge til at sikre den huslejegaran-
ti, som kommunen og boligforenin-
gen har lovet beboerne. Den betyder, 

trygHedsgaranti og penge til HelHedsplanen
aftale fra december stadfæstet. flere visioner.

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening
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at selve Helhedsplanen ikke fører til 
huslejestigninger. Men der vil selvføl-
gelig komme de almindelige stignin-
ger som følge af stigende priser, løn-
ninger m.v. eller som følge af forbed-
ringer, som de to afdelinger selv be-
slutter. Det er afgørende, at vi får lov 
til at sælge jord langs Ringvejen, hvor 
boligforeningen og de to afdelinger 
ejer hver sin grund. I den forbindelse 
skal vi have Folketingets tilladelse til 
at bruge pengene fra salg af Toveshøjs 
og Gellerups jord langs Ringvejen til 
Helhedsplanen. Det kræver en lov-
ændring, som nu er under behand-
ling. Skulle Folketinget ikke nå det 
inden det kommende folketingsvalg, 
så får vi loven efter valget. Vi har talt 
med partierne og er sikre på, at der 
også i det nye Folketing vil være fler-

tal for denne lovændring. Dermed 
skabes der sikkerhed for, at vi kan få 
økonomien til at hænge sammen. Vi 
vil i den forbindelse sikre, at beboerne 
ikke skal betale det huslejetab, der er 
opstået i Gellerup og Toveshøj. Dette 
tab skal betales af helhedsplanen, og 
det vil vi indgå en aftale med kom-
munen om. Desuden vil vi i planen 
skaffe så mange penge som muligt til 
vedligeholdelse, så vi kan være sikre 
på, at lejlighederne også kan udlejes 
i fremtiden.

større chance for letbane
Efter oplysninger i pressen er der 
stigende chance for at få en letbane 
gennem området. Byrådet vil lave en 
analyse af udbygningen af letbaner-
ne i byen, og det kan føre til, at let-

banestrækning nr 2 kommer til at gå 
gennem Gellerup/Toveshøj. Stræk-
ning nr 1 bygges som bekendt ud ad 
Randersvej. Samtidig er der stigende 
opbakning på Christiansborg til ud-
bygningen af letbanen og derfor kan 
de århusianske letbaneplaner blive 
fremskyndet. Efter min opfattelse vil 
det være et stort fremskridt for hele 
byen, hvis planen om letbane gennem 
Gellerup/Toveshøj gennemføres som 
strækning nr 2. Her er tale om et om-
råde med mange beboere, så man kan 
være sikker på, at banen vil blive en 
succes. Det vil være samtidig virke-
liggøre Helhedsplanens vision om at 
binde området sammen med resten af 
byen. Så forhåbentlig beslutter byrå-
det at sætte alle sejl til i denne sag.

særnummer

omkring midt i maj udkommer der et ekstranummer af 
skræppebladet til beboerne i gellerup og toveshøj.

dette nummer kommer til at indeholde informationer om 
helhedsplanen og skema-a, som der skal stemmes om på 

beboermøderne d. 30. og 31. maj.

bladet udgives af ad-hoc-udvalget.
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rapport fra socialministeriet og 
det boligsociale fællessekretariat
”Rapport om Informationsstrømme” 
lyder kedeligt, men det er det ikke, 
hvis man interesserer sig for, hvordan 
meningsdannelsen foregår i et sam-
fund. 
Hvordan påvirkes beboerne i et udsat 
boligområde af den offentlige debat? 
Specielt når der skal ske ændringer. 
Hvordan påvirkes den almindelige 
århusianers holdning til de udsatte 
boligområder?
Det er hovedemnerne i en ny rapport 
om informationsstrømme i tre udsatte 
boligområder, som Det Boligsociale 
Fællessekretariat i Århus i samarbej-
de med Socialministeriet netop har 
udgivet.
Gellerup og Toveshøj er to af de områ-
der, der er analyseret, og Trigeparken 
er den tredje.
Rapporten, der indeholder mange 
detaljer, kan findes på Fællessekreta-
riatets hjemmeside (www.bydele.dk). 
Her gennemgås kun nogle udvalgte 
elementer af rapporten.

intern kommunikation - spørge-
skemaundersøgelse på gadeplan. 
Hvor får beboerne deres viden om, 
hvad der vil ske i boligområdet? Det 
spørgsmål er belyst ved udspørgning 
af 166 beboere fra de tre boligområ-
der. Undersøgelsen viser, at det er 
kommunikation i øjenhøjde fra be-
boerblade og personligt netværk, der 
virker. Skræppebladet har været en af 
de vigtigste informationskanaler, når 
det f.eks. handler om Helhedsplanen. 
Det er få af beboerne, der opsøger in-
formation, og det er specielt svært at 
kommunikere til unge menneske via 
traditionelle medier. Analyserne vi-
ser, at det, der påvirker den enkelte, 
er de historier og informationsbidder, 

man får i lokalområdet via samtaler 
med naboer, familie og kammerater.
Det betyder, at hvis man vil kommu-
nikere godt til alle beboerne i et lokal-
område, må man gøre kommunika-
tionen relevant og interessant for de 
beboere, der ikke nås godt nok via de 
nuværende medier.
For Skræppebladet betyder det, at vi 
skal være bedre til at nå ud til de yng-
re ikke danske beboere.

nyhedsdækning og opfattelse af 
boligområderne i resten af århus
I denne del af analysen blev 476 artik-
ler i de lokale medier analyseret. 
Informationen herfra blev sammen-
holdt med resultaterne af telefonin-
terviews med 142 borgere i Århus, der 
blev spurgt om, hvordan de opfattede 
de tre boligområder.
Der stor forskel på, hvor positivt de 
enkelte medier omtaler de udsatte 

kommunikation i ØjenHØjde virker
det er skræppebladet en del af

af Hans Esmann Eriksen
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Dansk Forening for Rosport havde i 
år valgt at holde officiel standerhejs-
ning på Brabrand Rostadion lørdag 
den 26. marts.

Brabrand Rostadion bruges af Ro-
klubben ARA, Århus Roklub og År-
hus Studenter Roklub. 

Den nyvalgte formand for Dansk 
Forening for Rosport Henning Bay 
Nielsen holdt en tale, hvor han blandt 
andet sagde, at hvis man var roer, og 
havde deltaget i kaproning, så havde 
man et forhold til netop Brabrand Sø 
og rostadion. De fleste havde været  
her i forbindelse med stævner. Han 
havde også selv gode ”minder” fra 
dette sted. 

Han lykønskede klubberne med de-
res flotte nye klubhus, der blev taget 
i brug i efteråret 2010.

Der blev sunget en fælles sang, mens 
solen skinnede, og det blev et dejligt 
og festligt arrangement.

standerHejsning gange tre ved brabrand sØ
festligt og dejligt arrangement

tekst og foto af Kirsten Hermansen

boligområder. Især TV2 Østjylland 
og Jyllandsposten er negativ i deres 
omtale. De borgere, der er spurgt, 
har en mere negativ holdning til de 
tre boligområder, end medierne giver 
anledning til. Mens omkring 1/3 af 
artiklerne er positive, er det under 10 
% af de adspurgte borgere, der har en 
positiv oplevelse af området. Det kan 
tyde på, at medierne ikke er domine-

rende i folks holdningsdannelse, eller 
at de positive historier ikke bundfæl-
der sig hos folk i samme omfang som 
de negative.
Samtidig viser det sig, at den 1/4 af 
de adspurgte borgere, der havde en 
relation til området, generelt havde et 
mere positivt syn på områdets frem-
tid. Det betyder, at der bør skabes po-

sitive personlige relationer til borgere 
uden for de udsatte boligområder.
Derfor er den åbning ud mod Århus, 
som Helhedsplanen er et udtryk for, 
et vigtigt element i at skabe et mere 
attraktivt boligområde.

 Det nye klubhus.
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De færreste beboere i Bronzealder-
vænget har set en levende svane ved 
at kigge ud af vinduet, selvom de nok 
har læst: ”Brabrand Boligforening 
bygger gode boliger til alle. Her kan 
du passe dine studier i en lækker ung-
domsbolig med udsigt over Svanesø-
en.” Det stod i lang tid stod på forsi-
den af boligforeningens hjemmeside.

ynglemulighed?
Men en grå og kold forårsdag den 5. 
april kom et svanepar på besøg. De 
svømmede rundt det meste af dagen 
foran afdelingen for at vurdere mulig-
hederne for redebygning.
Det kan være svært at slå ”Svane-
søen” op, for det er et helt lokalt og 
temmelig uofficielt navn, men Skræp-
pebladet skrev juli 2007 om søerne, 
der ligger få meter syd for Bronzeal-
dervænget:

tre store søskende-søer
Det, som engang var en lavning på 
de store marker med meget vand 
om foråret og vådt hele sommeren, 
blev kendt under navnet Holmstrup 
Markdam.
Det er i dag områdets største sø, og 
den ligger ved foden af Bjergkammen. 
Den er næsten tvilling med en anden 
sø, som dog er udgravet for at kunne 
sikre et reservoir 
til regnvand i våde 
tider. Den hedder 
derfor Holmstrup 
Bassin og har stejle 
brinker og beton-
støbte forbindelser 
til andre områder. 
Lillesøsteren er 
Holmstrup tørve-
grav, som når næ-
sten helt ud helt 

ud cykelstien neden for Bronzealder-
vænget.
De tre søer er tilsammen det største 
vandområde. Den største sø, Holm-
strup Markdam, har tidligere haft 
ynglende svaner, og bliver derfor af 
nogle kaldt for Svanesøen.

find svanerne
Svaneparret fløj sin vej igen. Hvis 
du vil se svaner i lokalområdet, er 
der gode chancer ved Brabrand Sø, 
og Årslev Engsø. Også Skjoldhøjpar-
ken/Skjoldhøjkilen (hesteskoformet 
sø ved busstop ”Æbeløvej”) kan være 
værd at besøge.
Egå Engsø er et sikkert sted at se sva-
ner, og her er der flest observationer 
fra. Dansk Ornitologisk Forening har 
endvidere registreret, at knopsvanen i 
år er set i Århus Å, Århus Nordhavn, 
Århus Østhavn, Tilst og mange andre 
steder. Se mere på www.dof.dk.

Hr. og fru svane på besØg
nationalfugle inspicerede sØen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Svanepar bygger rede i Skjold-
højkilen nær busstop ”Æbeløvej” 

(arkivfoto 2009)
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med friske øjne
Jeg havde ikke været i Bazar Vest i et 
stykke tid, men en dag var jeg lige i 
nærheden og gik indenfor. Som be-
kendt ser man på et sted med ”friske 
øjne”, når man ikke har været der 
længe – og for mig blev denne tur en 
rigtig god oplevelse.
Det var lige over middag; ved ind-
gangen blev jeg mødt af en dejlig duft 
af mad fra de forskellige spisesteder 
og den summende lyd af stemmer fra 
mange mennesker.
Egentlig ville jeg kun købe ingefær og 
chili, men jeg fik lyst til at give mig 
god tid til at kigge på de forskellige 
butikker, både ny og gamle.

Hvad kan man købe?
I Bazaren er der mulighed for at købe 
næsten alt. Det er spændende at gå i 
de snævre gader med de mange bu-

tikker; der er tøjbutikker med tøj til 
både børn og voksne – kjoler og bus-
seronner i stærke farver med brode-
rier og perler på  og ”prinsessekjoler” 
til pigerne; der er gavebutikker, sko-
mager, frisør, bager, slagter – man kan 
finde alle mulige krydderier, og man 
kan købe DVD’er og CD’er – og me-
get mere.
Efter at have gået rundt i nogen tid, 
kom jeg ud i en stor hal med mange 
boder med frugt og grøntsager; det 
var et orgie af farver, og varerne var 
lagt frem og arrangeret så overdådigt 
og indbydende, at man bare fik lyst til 
at fylde indkøbsposerne.
I gården bag ”den gamle bygning” 
er der parkeringsplads og ny butik-
ker; der er en farvehandler, flere tøj-
butikker, møbelforretning og en stor 
genbrugsbutik; her er der også en af-
deling med ny ting – en del er lavet i 

Afrika, bl.a. kønne lys, der er smeltet 
om af gamle lysestumper.
Hvis man er på jagt efter en gave, kan 
man sagtens finde den her.
blev i godt humør
En lille dreng med  mørke, strålende 
øjne sendte mig et stort smil fra sin 
klapvogn, og jeg tog fornøjet hjem 
med mine indkøb: Søde, saftige ap-
pelsiner, gule blommer, salat, løg, 
chili og ingefær – og et dejligt lunt 
tyrkisk brød.

Nu skal der ikke gå så lang tid, før jeg 
igen besøger Bazaren. 

i bazaren
Hyggelig indkØbstur med mange indtryk

af Inger Bloch
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landsbyggefonden.
Samtidig med at VC+O-regeringen er 
kendt for at have tilgodeset de rigeste 
med skattelettelser, har den også fun-
det ud af at hente penge i Landsbyg-
gefonden, 
Det har vist sig muligt at hente milli-
arder fra lejerne i det almene byggeri, 
mere end ni milliarder kroner er hen-
tet i den almene boligsektors opspa-
ring i Landsbyggefonden.
Tyveriet har vagt nogen opmærksom-
hed, men tilsyneladende er regerin-
gen sluppet nogenlunde af sted med 
det, endda uden større protester fra 
oppositionen.
Det er så ikke kun skattelettelse til de 
rige der gives, men tyveri fra Lands-
byggefonden er også en regeringsspe-
cialitet, fondens beslaglagte midler 
bliver så at betragte som en skatteind-
tægt. Det må siges at være skævt.
Men, kan vi nu regne med at det stop-
per her, altså har regeringen Lars 
Løkke samt støtteparti garanteret at 
de ikke stjæler mere fra Landsbygge-
fonden?

kommunal helhedsplan mangler 
penge.
Penge til kommunale helhedsplaner, 
som den verserende for Gellerup og 
Toveshøj, mangler, og derfor er rege-
ringen, af driftige folk blevet opfor-
dret til at ændre i lovgivning vedrø-
rende almene boligforeningers salg af 
jord. 
Brabrand boligforening synes netop 
nu at have et behov for at sælge for-
eningsejet jord til finansiering af den 
kommunale helhedsplan for Gellerup 
og Toveshøj.
Det er et lovkrav, at boligforeninger, 
herunder BBO, som vælger at sælge 
jord, man af en eller anden grund ikke 
ønsker selv at bygge på, ikke har lov 

til at anvende pengene fra salget, nej, 
pengene fra jordsalg skal sendes til 
Landsbyggefonden!

Helhedsplan på venteliste. 
Dette er et gæt, men måske tøver re-
geringen med at ændre loven, fordi 
der internt er modvilje mod, at der 
fremsættes lovforslag, som nedsætter 
indtægt til Landsbyggefonden, måske 
kan det være årsagen til, at denne lov-
ændring ikke kommer.
For regeringen har måske allerede 
overvejet, at ethvert bidrag til Lands-
byggefonden er en kærkommen ind-
tægt, hvorfor fjerne denne mulighed 
for indtægt fra Landsbyggefonden!? 
Det har jo vist sig, at regeringsoverta-
gelse af lejernes penge har været ret 
uproblematisk, og at hente penge til 
statens aktiviteter fra lejernes reno-
verings- og byggefond er jo en god 
ekstra indtægt, når nu regeringen har 
valgt som politik at give skattelettel-
ser til rigmandsghettoernes indbyg-
gere!
Helhedsplanen for Gellerup og Tove-
shøj ser ud til at være gået i stå, for 
nu ligger nøglen til Nedrivnings-Hel-
hedsplanen i øjeblikket hos regerin-
gen på Christiansborg, og der ligger 
den tilsyneladende stille og roligt.

ekstra skat til lejerne.
Vi lejere kan ikke være sikre på, at re-
geringen, hvis den fortsætter efter et 
valg, vil fritage lejere af almene boli-
ger for ekstraskat ved tyveri fra fon-
den, Landsbyggefonden er tom lige 
nu, men fremover vil mange penge 
stadig blive indbetalt af lejerne – og 
de boligforeninger, som sælger jord. 
Risikoen for, at en borgerlig regering 
genvinder magten og herefter gen-
tager en dårlig vane med tyveri af 

Landsbyggefondens penge, kan ikke 
afvises.

overdanmarks tanker.
Du kan læses mere om den nyrige 
overklasses tanker for anvendelse af 
Landsbyggefondens penge i artiklen, 
Landsbyggefonden – spillet med de 
store præmier og gratis indsats.
Det skal dog lige anføres, at artiklen 
ikke er for lejere med sarte nerver, 
men hvis du læser artiklen på Politi-
kens blog, så få du i tilgift ca. 30 kri-
tiske kommentarer til at dulme ner-
verne med, god fornøjelse.
Link til artiklen: http://blog.politi-
ken.dk/christoffersen/page/3/

lejeboligskat
ny form for lejerbeskatning Har set dagens lys under vk-regeringen 

med stØttepartiet dansk folkeparti.

af Ole Vad Odgaard

t
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Vi kender det alle sammen: Vi bliver i 
en eller anden sammenhæng bedt om 
at hjælpe med et eller andet, og straks 
kan vi være involveret i alle mulige 
overvejelser, som er til det yderste 
presserende: Børn, gamle, svage og 
syge kan vi raske og voksne umid-
delbart hjælpe på mange måder og 
helt afslappet sagt øge eget velvære 
derved – ud over via anledningen at 
hjælpe et andet menneske. Det er så 
simpelt, fordi vi mennesker alment 
er henvist til hinanden for at have 
det godt, og en hjælpesituation er på 
mange måder en basal, mellemmen-
neskelig situation, som hjælperen kan 
boltre sig spontant i.

opgaver
Situationen mellem raske voksne er 
mere kompliceret, fordi den, der øn-
sker hjælp, skal anmode om den og i 
nogen udstrækning kunne udtrykke 
sit ønske som delagtighed i hjælpe-
rens alvor, engagement, glæde, ind-
sigt, kunnen, optagethed, overskud, 
penge og andre ressourcer, eller hvad 

det ønskede nu måtte være. En men-
neskelig bestræbelse på mere lighed, 
hvad accepten af at ville (prøve at) 
hjælpe er et udtryk for, starter i kon-
frontationen med den naturlige for-
skellighed i anlæg og livsvilkår, og 
hvad der så kan gøres ved det. I stedet 
for at tærske langhalm her vil jeg ci-
tere de flotte og realistiske hjælperord 
over indgangen til hospitalet i Tage 
Hansensgade: helbrede, lindre, trøste. 
Natur og livsvilkår er hverken retfær-
dige eller uretfærdige, men hjælp og 
ret og retfærd kan være menneskelige 
bestræbelser.  

opgaven
Den grundlæggende menneskelige 
opgave for raske voksne er imidler-
tid sammen med andre raske voksne 
at (prøve at) regulere menneskenes 
stofskifte med naturen på en for men-
neskene anstændig og værdig måde, 
som det nu sådan cirka blev formu-
leret i den politiske forståelse for 150 
år siden. Hvor presserende denne op-
gave efterhånden er blevet med ud-

sigten til voldsomme og meget ugun-
stige klimaændringer i forlængelse af 
4-5 grader C´s gennemsnitlige tempe-
raturstigninger på kloden i løbet af 
dette århundrede, siger sig selv. Om 
tilstrækkelig mange raske voksne vil 
tage denne problemstilling til sig som 
deres, til at livsstilsændringerne vil 
batte noget – derom står det politiske 
slagsmål allerede nu og i de nærme-
ste årtier. Det kan betragtes som de 
raske voksnes (forsøg på) hjælp til 
selvhjælp, men så sandelig også en 
hjælp til børn, gamle, syge og svage, 
inden vi selv havner i disse sidste tre 
kategorier under meget ugunstigere 
forhold end for nærværende – her hos 
os!

om det at Hjælpe
at forsØge at Hjælpe er det rette udtryk fordi det så ofte mislykkes

af Herman Nielsen

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

www.gellerup.nu
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grøn rundgang
Onsdag d. 13. april kunne man iagt-
tage vores inspektør, varmemesteren 
og bestyrelsen gennemføre den årlige 
vandretur gennem afdelingens veje 
og stier; her blev forskellige ting, der 
kunne gøres, noteret ned – der blev 
talt om hegn og hække på Udsigten – 
og om fliser og buske. 
Vi talte naturligvis også om den kom-
mende renovering og idéerne i forbin-
delse hermed, og vi håber at få en re-
novering af garagegården med i pro-
jektet og en forbedring af skrænten på 
legepladsen.
Der vil komme kaprifolium op ved 
blok C’s skraldebøtter, og petanque-
banen bliver ordnet, så vi forhåbentlig 
får gang i spillet.

Havemøblerne er sat frem i ”firkan-
ten”, og de gule forsytiaer er lige nu 
en flot kontrast til de knaldgrønne 
græsplæner. 

beboermøde om renovering
Tirsdag d. 29. marts var der indkaldt 
til en workshop for beboerne.
Der blev orienteret om de forestående 
renoveringsplaner og vist billeder fra 
afdelingen: bl.a. var der eksempler 
på skimmelsvamp nogle steder som 
følge af kuldebroer.
Bagefter var der en stor spørgerun-
de, hvor deltagerne kom frem med 
ønsker og idéer til forbedringer. Der 
blev ikke talt så meget om økonomi, 
men når alt er gennemarbejdet, vil der 
blive sendt ansøgning til Landsbyg-
gefonden – det skulle gerne ske nu til 
sommer – så der er travlhed omkring 
projektet!
På mødet blev der nedsat en interes-
segruppe af beboere, der sammen 
med bestyrelsen vil følge renove-
ringsplanerne efterhånden, som de 
skrider frem.
På boligforeningens hjemmeside 
http://www.bbbo.dk kan I læse 

om workshoppen og renoveringen. 
Hjemmesiden vil hele tiden blive ført 
ajour, så alle kan følge hele processen 
i afdeling 1’s ”helhedsplan”. 

mØder
grØn rundgang og worksHop om renovering

af Inger Bloch

I april måned sluttede onsdags-akti-
viteterne.

Vandreturene om mandagen 
fortsætter.

Beboerhusudvalget holder ”madmø-
de” mandag den 2. maj kl. 15.00-16.00.
Alle, der har tid og lyst til at hjælpe 
med at lave mad, kan bare møde op.
Vi vil meget gerne have din hjælp, vi 
mangler den.

beboerHuset sØvangen
arrangementer maj  2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

2 - Søvangen

t
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ghetto go home - gi´os en chance 
for at styrke nærdemokratiet
Den 14. april kom Rabih Azad-Ahmad 
(De Radikale), Lone Norlander Smith  
(SF), Asmaa Abdol-Hamid (Ø) og Sol-
veig Munk fra Enhedslisten med et 
par bud på Gellerups fremtid.

Alle var enige om at ordet ghetto slet 
ikke passer på Gellerup, derimod er 
det mere rammende at sige, der er 

store sociale og økonomiske proble-
mer i området. At bruge ordet Ghetto 
betyder, at man siger, at problemer 
i området skyldes etnicitet, og der-
med er det folks eget ansvar – dette 
er dybt diskriminerende, når der er 
tale om sociale problemer, som bør 
løses med social-økonomiske tiltag, 
argumenterede Asmaa Abdol-Hamid 
(Ø). Asma havde også flere erfarin-
ger fra Vollsmoses helhedsplan, som 
måske kunne være inspirerende for 
Gellerup, bl.a. at beboerne skal være 
i centrum både, når der skabes butik-
ker og jobs for unge.

tiltag for nye beboere
Flere af tilhørerne og politikerne var 
enige om, at for at tiltrække nye bebo-
ere, skal man skabe fx en internatio-
nal skole med fokus på kunst/musik, 
fritidsklubber og fysiske rammer, som 
styrker netværk og fællesskaber. Sol-
veig Munk fra Enhedslisten undrede 
sig derfor over, at posthuset er blevet 
lukket, at der skæres 50% i husmands-
stillingen i beboerhuset Tousgårdsla-

den – som netop er med til at skabe liv 
og aktiviteter for beboerne.

kritiske over for helhedsplan
Debatten bølgede frem og tilbage mel-
lem politik på landsplan til konkrete 
problemer i forbindelse med helheds-
planen. Flere tilhørere var meget kriti-
ske over for helhedsplanens ønske om 
at ændre beboersammensætningen i 
området. Nogle tilhørere kritiserede, 
at tiltagene er skabt med det for øje, at 
folk med anden etnisk baggrund skal 
flytte, mens Rabih slet ikke mente, at 
det var tilfældet – men at det blot gik 

ud på at få flere ressourcestærke bor-
gere til området – dette uanset farve 
og oprindelse.

så hvilken vej skal gellerup gå?
Vi kunne tænke os at stille det spørgs-
mål til de unge - som er vores fremtid. 
Så hvis du har idéer til aktiviteter eller 
arrangementer i Gellerup/Toveshøj – 
som kom forbi Tousgårdsladen og få 
en snak. Vi vil meget gerne hjælpe dig 

med at realisere dine drømmeaktivi-
teter. Så ghetto go home og gi´ os en 
chance for at styrke nærdemokratiet.
 

Hvilken vej for gellerup? 
debatmØde den 14. april i tousgårdsladen.

af Anja Raithel/husmand i Laden

Her ses panelet til venstre står Lone Norlander Smith, Socialistisk Folkeparti 
i snak med en af de fremmødte tilhørere.
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Siden april sidste år har alle beboere 
i Gellerupparken og Toveshøj via an-
tennebidraget, som betales over hus-
lejen, haft mulighed for at få gratis 
internet. Det sikrer aftalen mellem 
Antenneforeningen Aarhus og Stofa.
Det drejer sig om en StofaNet bred-
båndsforbindelse (256 kbit/s), som 
kan etableres uden omkostninger og 
uden abonnementsbetaling.
Den langsomme forbindelse kan sag-
tens bruges til at surfe på nettet, og 
det er også muligt at tale over Skype 
til hele verdenen på den forbindelse, 
mens det kræver lidt tålmodighed, 
hvis man skal down- og uploade bil-
leder og se film.
Derudover får alle beboere et tilbud 
på 10% rabat på abonnementsafgiften 
på alle hurtigere internetforbindelse 
end 256kbit/s.

lokale net-nyheder
Med en 256 kbit/s forbindelse kan 
du også nemt følge med Skræppebla-

dets hjemmeside skraeppebladet.dk 
og borgerportalen gellerup.nu med 
daglige lokale nyheder. Begge sider 
fortæller om, hvad der foregår i Gel-
lerupområdet. Du kan også se den lo-
kale kalender over aktiviteter og finde 
frem til alle områdets mange forenin-
ger og klubber. Og du kan selvfølge-
lig også læse Skræppebladets interne-
tudgave og følge med på Skræppebla-
dets blog. 

gratis modem
For at kunne komme på internettet 
skal du bruge et modem – modem-
met er gratis, og du kan hente det hos 
Stofa:

Stofa A/S 
Søren Frichs vej 34 C, 8230 Åbyhøj
Telefon: 88 30 30 30 

Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30

Hent gratis modem i yggdrasil
Du kan også komme forbi beboerhu-
set Yggdrasil – Dortesvej 35A – og få 
udleveret et gratis modem. Her vil 
der være personale af Stofa til stede 
følgende to dage:

Tirsdag den 3. maj kl. 12.00-14.00
Torsdag den 19. maj kl. 14.00-17.30

Husk sygesikringsbevis

gratis modem og fri internet til alle beboere 
i gellerup og tovesHØj

alle beboere Har via stofa-antennebidrag gratis internet (256 kbit/s). modem udle-
veres til alle beboere i beboerHuset yggdrasil

af Helle Hansen

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

t



Skræppebladet maj 2011 - 21

4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

En eftermiddag midt i april strømme-
de det til Klubberne i Gellerup med 
masser af aktive frivillige, projekter 
og klubfolk, som satte sig sammen 
rundt om et for at planlægge en som-
merferie for alle Gellerup og Toves-
højs børn og unge, så man skal være 
et skarn af et barn, hvis man kommer 
til at kede sig.

Mohammed Ibrahim, leder af KiG er 
tovholder på sommerens mange til-
bud, er begejstret for den store lokale 
opbakning til at være med til at lave 
en indsats for området børn og unge 
i ferien. Når alle aktiviteterne er på 
plads, vil de blive beskrevet og tryk i 

en lille folder, som vil blive omdelt til 
alle områdets skolebørn.

Et udpluk af tilbuddene lyder på en 
DBU-fodboldskole og den traditio-
nelle Gellerup Cup, som i år gennem-
føres for 17. gang. Der spilles fodbold-
turnering fire onsdage i midt i ferien. 
Og om mandagen er der til gengæld 
Toveshøj Cup på banerne ved Tovs-
højskolen. Det er henholdsvis fod-
boldklubberne ACFC og IVF, der står 
for fodboldstævnerne. 

De traditionelle ”Store Legedage” om 
tirsdagen fortsætter også i Gellerup, 
og i år laves der også et par ”Store 
Legedage” om torsdagen på Toves-

høj. Og så bliver der masser af andre 
forskellige aktiviteter, cykeltur, ka-
notur, pigeaktiviteter og selvfølgelig 
grillfester. Og i GLOBUS1 bliver der 
både holdt en spændende sportsuge, 
og Mellemfolkeligt Samvirke holder 
sommerskole med fokus på Sydame-
rika.

Det er lokale institutioner, Fritidspa-
truljen, Unge4Unge, Dansk Arabisk 
Kulturhus, Aarhus Klatreklub, IVF, 
ACFC og mange flere lokale aktive, 
som er med til at sikre, at sommerfe-
rien i Gellerup og Toveshøj aldrig bli-
ver kedelig.

udsigt til aktiv sommer for gellerup og 
tovesHØjs bØrn og unge

bred opbakning til at lave en festlig sommer fyldt med aktivitet for alle området 
bØrn og unge Hele sommerferien 

tekst og foto af Helle Hansen

Der er bred opbakning til at sikre en god sommerferie  for alle børn og unge i Gellerup og Toveshøj). 
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Gellerup Fællesråd fungerer i daglig-
dagen som talerør for områdets bebo-
ere over for kommunen, men samti-
dig kan fællesrådet også hjælpe med 
at få informationer og debatoplæg fra 
kommunen ud til borgerne. Dermed 
spiller fællesrådet en vigtig rolle for 
udviklingen af demokratiet og kul-
turen i kommunen. Det skyldes ikke 
mindst, at mange af de spørgsmål 
og opgaver, som har betydning for 
lokalområderne i dag, enten afgøres 
i Byrådet eller varetages af kommu-
nen. Derfor er en god dialog mellem 
lokalområderne og kommunen vig-
tig, og her spiller de lokalt baserede 
fællesråd en central rolle.
Mandag den 22. maj holder Gellerup 
Fællesråd sin årlige generalforsam-
ling i Foreningernes Hus. Og her hå-
ber formand Helle Hansen at kunne 
lokke flere lokale aktører til, så de kan 
være med til at styrke samarbejdet, 
som blandt tager hånd om trafikale 
spørgsmål i lokalområdet. Og måske 
har nogen også lyst til at træde ind i 
fællesrådets bestyrelse.
”På grund af arbejdet med den igang-
værende helhedsplan er der mange 
trafikale områder, som lige nu bliver 
holdt ude for fællesrådets forhandlin-
ger med kommunen, men vi har været 
med til at sætte fokus på, at trafikken 
på Sigridsvej skal gøres mere sikker, 
ikke mindst for cyklisterne,” fortæller 
Helle Hansen, som også håber, at der 
snart kommer et forbud mod knal-
lertkørsel på den kommunale sti ned 
gennem Gellerup.

jordlejer til sansehave
Her i foråret er fællesrådet blevet lejer 
af et stort stykke jord ved indgangen 
til Hasle Bakker - tidligere havefor-
ening Mariehønen – og her der nu 
planer om at placere en del af den 
kommende sansehave, som er et ad 
hoc-projekt under Samvirket i Gelle-
rup og Toveshøj.
Borgerportalen gellerup.nu er et an-
det lokalt initiativ, som fællesrådet 
bakker op omkring. Idéen med bor-
gerportaler stammer tilbage til Ur-
banprogrammets tid. Men i løbet af 
det seneste år er den tidligere borger-
portal aarhusvest.dk blevet splittet op 
i to portaler: aarhusvest.dk og gelle-
rup.nu.
Og der arbejdes lige nu for at få den 
lokale nyhedsportal gellerup.nu for-
ankret under Samvirket i Gellerup og 
Toveshøj i samarbejde med de to bo-
ligafdelinger.

Happing på klostertorv
Projektet ”I love Gellerup” har også 
fået opbakning fra Gellerup Fælles-
råd, som fra starten syntes, at idéen 
om at bringe Gellerup ind til Århus 
centrum var en herlig idé. 
”Det var en energisk Tina Kjær, som 
præsenterede idéen på et møde i ef-
teråret. Og fællesrådet var straks med 
på at hjælpe med at få initiativet gen-
nemført. Vi tror på, at den 28. maj 
bliver en herlig eftermiddag på Klo-
stertorv både for deltagerne fra Gel-
lerup og mindst lige så spændende 
for beboerne i Århus Centrum, som 
måske ikke kender Gellerup-området 
fra andet end den negative omtale i 
medierne,” siger Helle Hansen.

støtte fra fond
I år har fællesrådet i Gellerup haft lidt 
flere penge til at støtte initiativer, efter 
at Hotelejer Andreas Harboes Fond 
kort inden jul donerede 25.000 kroner 
til det spændende arbejde, som fæl-
lesrådet har gang i. Set i forhold til, at 
fællesrådet altid gerne vil være med 
til at give et mere nuanceret billede at 
Gellerup som et boligområde, hvor 
mange faktisk er meget glade for at 
bo.
”Det var dejligt overraskende at blive 
ringet op af advokaten, som fortalte, 
at fonden havde hørt vores stemme i 
den heftige ghetto-debat, som føg hen 
over landet sidste efterår. Vi fik ros for 
at være med til at nuancere debatten, 
og den økonomiske støtte på 25.000 
kroner har været med til at sikre, at vi 
har kunnet sætte endnu flere initiati-
ver i gang, som kan være til glæde for 
området,” siger en glad Helle Hansen.

dit medlemssskab
Det koster 50 kroner om året at være 
personligt medlem af Gellerup Fæl-
lesråd, 100 kroner for foreningerne og 
aktiviteter og 200 kroner om året for 
virksomheder og institutioner.
Læs mere på www.gellerupfaelles-
raad.dk

Gellerup Fællesråd 
holder generalforsamling 

mandag den 22. maj kl. 19.00
I Foreningernes Hus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen bestyrelsen

fællesråd stØtter lokale initiativer 
i gellerupområdet

borgerportal, sanseHave og ”i love gellerup” Har fået stØtte af gellerup fællesråd, 
der efterlyser friske medlemmer til bestyrelsen

af Sebastian Adorján Dyhr
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Uden større diskussion vedtog Gel-
lerupparkens beboer på afdelingsmø-
det afdelingsbestyrelsens forslag til 
nyt ordensreglement, som fremover 

vil være med til at stramme op på 
beboernes opførsel på fællesarealer 
både ude og inde.

Inden for i opgangen skal de nye 
regler sikre renere opgange. Sko, le-
getøj, cykler og barnevogne må ikke 
stå i opgangen, men skal altid tages 
indenfor i lejligheden. Og driftsper-
sonalet kan fremover bede beboerne, 
om at tage tingene indenfor i lejlig-
heden. Er beboeren ikke hjemme, bli-
ver der smidt en orienteringsseddel i 
postkassen. Gentages overtrædelsen 
af ordensreglementet, vil beboeren 
modtage en påmindelse fra admini-
strationen med en advarsel. Hvis det 
efterfølgende konstateres, at beboeren 
fortsætter med at overtræde reglerne, 
vil genstandene blive fjernet, så de 
ikke længere er til gene. Beboeren kan 
få genstandene udleveret igen ved at 
kontakte driftskontoret, men det ko-
ster et gebyr på 175 kroner, som vil 
blive lagt på huslejen.
En dørmåtte må man også gerne have 
i Gellerupparken, men den skal den 
være præsentabel, og den må højst 
måle 80X50 cm, og så må den ikke 
være til gene for adgangen til trappen. 

borehuller på altanen
Afdelingsbestyrelsen har også ønsket 
at få styr på de mange flagrende altan-
gardiner. Og fremover skal de hænges 
op minimum 25 centimeter inde på al-
tanen – og de må ikke hænge ud over 
glaspartiet. Farverne på gardinet skal 
være afdæmpede pastelfarver, som 
overholder det farveskema, der er ud-
arbejdet af afdelingsbestyrelsen, og 
som kan hentes på driftskontoret.

gellerupparken rydder op og vil Have rene opgange
beboermØdet vedtog stramning af ordensreglementet, som både skal sikre rene op-

gange og få altangardinerne inden for glasrækværket

af Helle Hansen
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Kært barn har mange navne, siger en 
talemåde. Lige nu kaldes sansehaven 
også for Gelleruphaven - men uanset 
navnet så er det dejligt grønt område 
i svinget på Gudrunsvej. Det er der, 
hvor International Kvindeforening 
tidligere holdt til. 
En gruppe under Samvirket for Gel-
lerup og Toveshøj har arbejdet med 
haveidéer gennem flere år. Der har 
været møder med mange menne-

sker, og det begynder at tage form. På 
havedagen kan du bl.a. hjælpe med 
anlæggelse af blomster- og køkkenbe-
de. Undervejs byder ad hoc-gruppen 
på kaffe, te og brød. Arrangementet 
finder sted søndag den 1 maj kl. 14-
17 i svinget på Gudrunsvej. Det er 
ikke nødvendigt at melde sig til, og 
man kan hjælpe til, så længe man kan. 
Børn er velkomne sammen med voks-

ne. Hvis du vil give en hånd med, så 
kom i arbejdstøj og husk handsker.
 
Yderligere oplysninger kan fås 
hos Elin Kyhl Svendsen, mo-
bil 22948896 og hos Helle Hansen 
29208978 
  

invitation til Havedag i gellerupHaven!  
Hvis du Har lyst til at sætte farver på området i år og HØre mere om ideerne, så invit-

erer ad Hoc-gruppen til Havedag i svinget på gudrunsvej den 1 maj.

tekst og foto Elin Kyhl Svendsen 

På havedagen skal der bl.a. sås blodkløver, som tiltrækker sommerfugle og kan bruges til buketter.

særnummer
omkring midt i maj udkommer der et ekstranummer af skræppebladet til beboerne 
i gellerup og toveshøj. dette nummer kommer til at indeholde informationer om 
helhedsplanen og skema-a, som der skal stemmes om på beboermøderne d. 30. og 
31. maj. bladet udgives af ad-hoc-udvalget.
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For tredje år i træk inviterer afdelings-
bestyrelsen i Gellerupparken beboer-
ne til at deltage i blomsterkonkurren-
ce, hvor man kårer afdelingens flotte-
ste og hyggeligste altan eller terrasse.
I år bliver regler sådan, at beboeren 
kan vælge selv at tage 3-4 fotos og 
sende dem til viha@bbbo.dk eller 
aflever billederne i beboerhuset Yg-
gdrasil - eller hvis man ikke har et ka-
mera, kan man kontakte Helle på tlf. 
40718675 eller e-posthellehm@gmail.
com og lave aftale om fotografering – 
senest mandag den 22. august.

udstilling og afstemning i 
café perlen
De indsendte fotos udstilles i 
Cafe Perlen fra torsdag den 25. 
august til torsdag den 11. sep-
tember. I samme periode kan 
alle beboere komme forbi og 
stemme på den altan eller ter-
rasse, som, de synes, er flottest. 
Vinderne afsløres på Godheds-
dagen den 17. september 2011.

beboerne inviteres til at pynte altaner 
og terrasser med blomster

igen i sommeren 2011 kåres den flotteste og Hyggeligste altan 
eller terrasse i gellerupparken

af Helle Hansen
foto af Carsten Nielsen

Sidste år var der dødt løb mellem to publikumsfavoritter, 
den ene vinderaltan fra Bentesvej ses her

Da Gellerupparken i april holdt ordinært beboermøde 
indledtes mødet med, at afdelingsformand Helle Hansen 
oplæste navnene på årets seks 40-årsjubilarer, som alle er 
bolighavende i forskellige lejligheder på Gudrunsvej. Det 
vil sige, at de alle er originale beboere i lejlighederne, som 
stod opført tilbage i 1971.
Tre af jubilæumslejlighedernes beboere var mødt op til 
beboermødet Annelise Brøchner, Gudrunsvej 38, Else og 
Tage Hansen, Gudrunsvej 46, og Birthe Schandorff Ander-
sen, Gudrunsvej 62.
Alle jubilarerne fik overrakt en flot gavekurv som en mar-
kering af deres trofasthed. Og fra hele salen lød højlydt 
klapsalver, som en anerkendelse af deres mange år som 
beboere i Gellerupparken.

seks beboere fejrer 40-årsjubilæum i gellerupparken
beboermØde Hyldede jubilæumsbeboere med gavekurv og klapsalver

tekst og foto af Helle Hansen

 fra venstre Annelise Brøchner, Tage og Else Hansen 
og Birthe Schandorff Johansen.
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Mandag den 11. april var der afde-
lingsmøde i afdeling 4. Der skulle 
vælges ny bestyrelse, vedtages bud-
get og ordensreglement, men det fore-
gik ikke helt gnidningsfrit.
Efter anbefaling af Helle Hansen blev 
Ole Abildgaard valgt til dirigent. Mø-
det var varslet korrekt ifølge forskri-
velserne, og derfor kunne mødet sæt-
tes i gang. 

Formanden for afdelingsbestyrelsen 
Helle Hansen lagde ud med beretnin-
gen siden sidste møde. Hun indledte 
med at fortælle, at der er afstemnings-
møde i Globus1 den 31. maj om hel-
hedsplanen. Der skal søges lån på 350 
millioner til udførelsen af helhedspla-
nen, og Helle Hansen oplyser, at der 

kommer en særudgave af Skræppe-
bladet om det midt i maj.

rambøll-analyse afsluttet
På sidste møde blev det besluttet, 
at der skulle udføres en analyse og 
undersøgelse af vinduespartierne. 
Denne undersøgelse er nu udført af 
Rambøll, og af den fremgår det, at der 
bør foretages udskiftning af vindu-

espartier og udluftning i lejligheder. 
Det er en meget bekosteligt og affære, 
og det kan tage 10-12 år inden det hele 
er udskiftet.
I bestyrelsen har de udarbejdet nog-
le nye ordensregler, som der skulle 
stemmes om. Helle Hansen, mener at 
de nye regler er mere overskuelige og 
forståelige.  De står i indbydelsen til 

afdelingsmødet, som alle beboere har 
modtaget.
Helle Hansen fortæller, at afdelingen 
desværre har fået afslag på at over-
våge containergården af Rigspolitiet. 
De vil anke og ansøge igen, fordi hun 
mener, at det er meget vigtigt med 
overvågningen.

knallerter et stort problem
Der er stadig rigtigt mange knallerter, 
der kører, hvor de ikke må I Gellerup-
parken. Desværre er den store sti, der 
fører til City Vest, kommunal, og der-
for kan boligforeningen ikke gøre no-
get der, selvom de gerne vil have sat 
nogle bomme op for at forhindre, at 
der bliver kørt så hurtigt på knallert. 
De sætter dog bomme op på andre 
stier i området, som boligforeningen 
selv råder over.
Mange i Gellerupparken er ikke klar 
over, at hvis man har et tv-abon-
nement hos Stofa, kan man også få 
gratis internet gennem det. Man skal 
bare hente en router hos Stofa, og så 
er man på nettet.

andre gode nyheder
De forskellige projekter i Gellerup-
parken klarer sig godt. Meyerpatrul-
jen er blevet forlænget med to år, og 
Vejledningscentret er blevet reddet 
med midler fra Integrationsministe-
riet.
Gellerup Museum har nu eksisteret 
i et år. Derfor holder man længere 
åbent i påsken hvor beboere, som har 
boet i Gellerupparken i over 40 år, 
kommer og holder foredrag.
Så mange positive ting er sket for Gel-
lerup, og flere vil ske, forsikrer Helle 
Hansen

stor debat på afdelingsmØdet for afdeling 4
budgettet overskredet, men regnskabet godkendtes

af Elsebeth Frederiksen

Stemmeafgivning: der blev viftet ivrigt med stemmesedlerne til mødet
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regnskabet godkendes
Mogens Clingman, regnskabschef i 
Brabrand boligforening, redegør for 
regnskabet for 2010. Der er brugt 2.6 
millioner mere en oprindeligt bud-
getteret, men det kan blandt andet 
forklares ved investeringer i energi-
besparende belysning, der med tiden 
vil give besparelse
Man har brugt penge på at reparere 
elevatorerne, så der skulle ikke gerne 
være flere problemer med dem i frem-
tiden. De har ofte været i stykker, og 
folk har siddet fast i dem, men efter 
denne investering skulle de proble-
mer være løst.
Yderligere omkostninger har været 
væltede træer, Rambøll-rapporten, 
og så har boligforeningen mistet 6 
mill. kroner ved kombineret udlej-
ning, hvor ledige lejligheder har stået 
tomme, fordi man ikke har måttet leje 
dem ud. De penge skal dækkes ind af 
helhedsplanen. 
1,5 millioner har man mistet ved fra-
flytning, hvor folk er flyttet fra en 
hærget lejlighed, og boligforenin-
gen skulle betale for at få den vedli-
geholdt. Skraldsuget er også blevet 
repareret for mange millioner. Han 
fortæller, at rørene bliver ødelagt, når 
folk smider forkerte ting i skakten. 
Man har blandt andet fundet en knal-
lertmotor, som nogle havde smidt ud. 
Det havde ødelagt rørene. Derfor skal 
man sortere sit affald og smide tunge 
ting på affaldsøen. På trods af under-
skuddet blev regnskabet godkendt.

nye ordensregler
Som omtalt tidligere kom afdelings-
bestyrelsen med et forslag om nye 
ordensregler og vedligeholdelsesreg-
lement. Dette blev vedtaget med et 
overbevisende flertal. Dog ikke uden 
diskussioner om omkostninger til 
nye døre. Nogle beboere vil have nye 
hoveddøre, men de får at vide, at en 
omfinering koster ca. 1200, mens en 
ny dør koster 2000-3000. Så det bliver 
ikke aktuelt for øjeblikket.

Det blev også gjort klart, at selvom 
man har mange penge stående på sin 
vedligeholdelseskonto, må pengene 
ikke bruges til. f. eks, et nyt køkken 
eller dørkarme.

store diskussioner
Der er for nylig tegnet båse op på p-
pladserne uden for blokkene, og man 
får nu en bøde, hvis man holder uden 
for båsen. En del beboere var oprørte 
over det, fordi der ikke er nok plad-
ser at parkere deres biler på, og derfor 
frygter de at få bøder. Nogle kommer 
sent hjem om aftenen, og der er ikke 
plads til deres bil. Helle Hansen siger, 
at de vil undersøge, om der kan fin-
des en løsning på det. En mødedel-
tager bemærkede stille, at det måtte 
være positiv, at et af landets fattigste 
boligområder har problemer med at 
finde p-pladser til alle deres biler.

nye bestyrelsesmedlemmer
Til sidst skulle de trætte deltagere 
stemme om nye bestyrelsesmedlem-
mer. Hver lejlighed havde 2 stemmer 
og det foregik med stemmersedler. 
Der kom to nye ind i bestyrelsen, 

men på nuværende tidspunkt er kun 
fornavnene kendt; Malik og Moham-
med. Under afstemningen blev der 
også tid til lidt mundgodt og derefter 
var mødet slut. Et langt men produk-
tivt møde var slut og folk sivede ud 
af Foreningers Hus og gik hver sin vej 
hjem.

Interesserede tilhørere lytte opmærksomt til Helle Hansens beretning
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På en råkold forårsaften var 31 bebo-
ere fra Toveshøj mødt op til forårsaf-
delingsmødet i Tousgårdsladen, hvor 
regnskabet skulle gennemgås, og 
hvor der var nyvalg til bestyrelsen.
Efter valget af Bo Sigismund som di-
rigent, fremlagde den afgående for-
mand Jacob Christiansen bestyrelsens 
beretning for det sidste halve år. Be-
retningen blev godkendt.

regnskabs gennemgang regnskab 
forkastet.
Regnskabschef Mogens Clingman 
gennemgik regnskabet med udgangs-
punkt i det udsendte materiale. Der 
blev en længere debat om indholdet 
af regnskabet med mange forskel-
lige konkrete spørgsmål. Debatten 
viste, at beboerne havde svært ved at 
forstå opstillingen af regnskabet, og 

Mogens Clingman gav en beboer ret 
i, at opstillingen og formidlingen af 
regnskabet godt kunne forbedres. Da 
talerlisten efter den lange konstruk-
tive debat netop var lukket, rejste 
Henning Thomsen sig og anbefalede 
forsamlingen at forkaste regnskabet. 
Den efterfølgende afstemning ved 
håndsoprækning viste et lille flertal 
for at godkende regnskabet.
Efter en kort pause blev der rejst tvivl 
om afstemningsresultatet. Derfor blev 
det besluttet at gennemføre en skrift-
lig afstemning. 31 stemmer var imod 
regnskabet. 20 var for og 10 var blan-
ke.

valg til bestyrelsen – få stillede op
To af de bestyrelsesmedlemmer, der 
var på valg, ønskede ikke genvalg. 
Der skulle vælges 6 nye bestyrelses-

medlemmer og 1 suppleant. Der stil-
lede 7 personer op, så den efterfølgen-
de afstemning var reelt en afstemning 
om, hvem der skulle være suppleant.

konstitution af bestyrelsen ingen 
formand valgt
Efter afdelingsmødets slutning mød-
tes den nyvalgte bestyrelse for at for-
dele de forskellige bestyrelsesposter. 
Efter dette mødes afslutning forlød 
det, at valget af afdelingsformand 
blev udsat til næste bestyrelsesmøde, 
fordi der ikke kunne skabes flertal for 
en enkelt person. De to kandidater til 
formandsposten var Henning Thom-
sen og Solveig Pedersen.

afdelingsmØde tovesHØj
regnskab forkastet – ingen formand valgt

af Hans Esmann Eriksen

5 - Toveshøj

Foråret er kommet, og havefolket i 
Grønærten i Gellerup er for længst 
gået i jorden og har både sået spinat 
og lagt kartofler. Og så snart solen 
skinner, summer det af liv og koloni-
haveidyl omkring de små nyttehaver, 
som bliver passet og plejet og nusset.
Haveforeningen kan i år melde næ-
sten alt optaget. Der er dog endnu et 
par ledige haver, hvis nogle beboere 
skulle mærke, at det begynder at krib-
le i fingrene.

For mange udefrakommende er det 
en overraskelse, at der findes nyt-
tehaver mellem de høje betonblokke 
midt i Gellerupparken. Men det har 
der faktisk gjort i over 40 år, og flere 
af nutidens havelejerne har haft deres 
lille jordlod i over 25 år.
Og det fatum, at mange ikke ved el-
ler tror, at der findes en haveforening i 
Gellerup, gør, at Grønærten har sagt ja 
tak til at deltage i happeningen ”I love 
Gellerup” på Klostertorv lørdag den 

28. maj. Her vil haveforeningen lave 
en lille udstilling med et par trillebøre 
med jord og planter og forskellige ha-
veredskaber, som skal være med til at 
oplyse århusianerne om, at der også 
findes sådanne grønne tilbud midt i 
byens store såkaldte betonghetto.
Beboere, som ønsker at få en ledig 
have, skal kontakte beboersekretær 
Vibeke Dam Hansen i Yggdrasil – tlf. 
86251017 eller viha@bbbo.dk. Det ko-
ster 100 kroner om året at leje en have.

grØnærtens nytteHaver er i fuld gang med at spire
Haveforeningen grØnærten bliver udstillet i årHus midtby 

på ”i love gellerup”-festivalen

af Helle Hansen
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I den skriftlige beretning, som afde-
lingsbestyrelsen havde været så be-
tænksom at sende ud før mødet, siges 
indledningsvis, at afdelingsbestyrel-
sen havde arbejdet med løbende sag-
er, og at det egentlig kunne være rart 
med nye emner. Derfor havde heller 
ikke mere end godt og vel 30 beboere 
fundet vej til mødet foruden repræ-
sentanter fra boligforeningen.

mange rutinesager
I den mundtlige beretning nævnte 
Ed vin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, 
at der var foretaget maler- og renove-
ringsarbejde på altaner, døre, vinduer 
m.v. Der mangler stadig pudsning af 
facader. På parkeringsarealer lægges 
fliser. Der var en fejl i varmeregnska-
bet for 2006-07, og afdelingsbestyrel-
sen mener, at boligforeningens admi-
nistration har behandlet sagen for-
kert. Beboerklagenævnet har henvist 
sagen til domstolene, og afdelingsbe-
styrelsen har besluttet ikke at forfølge 
sagen. En låneomlægning er i gang. 
Det er en kompliceret sag, som tager 
tid. Ateliervinduerne er blevet skiftet 
ud, men der problemer med træk fra 

altanerne. Nye borde og stole købes 
til selskabslokalet. Nye ordensregler 
og legepladser arbejdes der også med. 
Et eksperiment med videoovervåg-
ning er sat i gang, men kameraerne 
er blevet stjålet. Efter Lars Egs alt for 
tidlige død arbejdes der på igen at få 
hjemmesiden til at fungere. 
Dirigenten Vagn Eriksen opfordrede 
til debat om videoovervågning, men 

den korte debat kom især til at handle 
om rådighedsregler. Boligforeningens 
direktør, Torben Overgaard, oplyste, 
at der blev arbejdet på et forslag om 
at ændre lovgivningen, således at B-
ordningen kan anvendes anderledes.

regnskabet
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt, og det samme blev tilfældet 
med regnskabet. Regnskabet blev 
også fremlagt af Edvin, der bl.a. 
nævnte, at der havde været et lille 
overskud.
Efterhånden har så mange beboere 
anskaffet egen vaskemaskine, at der 
var et stort underskud på fællesva-
skeriet. Der kom forslag om at redu-

cere antallet af maskiner. Det var ikke 
streng nødvendigt at reparere maski-
ner, som gik i stykker.

valg
Valget til afdelingsbestyrelsen gav 
dette resultat:
Rudolf Bay 61 stemmer genvalgt
Elly Lindved 58 ” ”
Annette Knight 55 ” ”
Johnny Bendiksen 52 ” ”
Karen Hammer 15 ” 1. suppl
Hasse Vind 11 ” 2. ”

Adam Hansen blev uden modkandi-
dater valgt som suppleant til Skræp-
pebladets redaktion. 

Til sidst var der fri debat især om køk-
kener og anvendelse af B-ordningen.

nye emner savnes
så beboermØdet i Holmstrup var uden dramatik

af Jens Skriver 

Edvin Juhl fremlægger beretning
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Som en af de få afdelinger i forenin-
gen, der afholder to afdelingsmøder 
om året, afholdt Sonnesgården afde-
lingsmøde d. 7. april. Kun ca. 50% af 
beboerne var mødt op imod de sæd-
vanlige 65-70%. ”Der var jo ikke så 
mange interessante spørgsmål,” som 
en beboer bemærkede.

afdelingen har et godt forhold til 
foreningen
Bo Sigismund blev som i alle afdelin-
gens 8 års historie valgt til dirigent og 
gav ordet til formanden for afdelings-
bestyrelsen, Steen Holgaard. Steen 
fortalte om et halvår, hvor der havde 

været få problemer at arbejde med for 
bestyrelsen. Et halvår, der også var 
præget af et godt samarbejde med bo-
ligforeningen og dens medarbejdere.

kloaksagen ikke løst endnu
Afdelingen har et særligt problem 
med hovedkloakledningen, som tru-
er med at kollapse. Bestyrelsen ville 
gerne kunne løse problemet umiddel-
bart, men der er ikke kommet penge 
fra Byggeskadefonden, og boligfor-
eningen opfatter ikke Sonnesgården 

som så “nødlidende”, at man via 
dispositionsfonden kan give tilskud. 
Alle muligheder for støtte er endnu 
ikke udtømt, for Byggeskadefonden 
vil kigge på sagen igen, hvis situatio-
nen yderligere forværres. Bestyrelsen 
vurderer, at risikoen for kollaps af ho-
vedkloakken udgør en sådan trussel 
og har derfor via administrationen 
indsendt en ny ansøgning.

afløb fra 35 køkkener bliver reno-
veret
Der har været konstateret byggesjusk 
ved etablering af køkkenafløbet i 
mange lejligheder. Alle afløb er inspi-

ceret, og der blev fundet problemer i 
1/3 af alle lejlighederne. Entreprenø-
ren har vedgået fejlen og indbetalt et 
beløb, der kan reparere skaderne. De 
køkkener, hvor lejeren ønskede det, er 
blevet repareret. De øvrige køkkener 
repareres ved fraflytning, eller hvis si-
tuationen i lejligheden forværres.

Regnskab blev taget til efterretning
Kassereren i afdelingsbestyrelsen, 
Birthe Rasmussen, gennemgik det 
dugfriske regnskab for afdelingen. 

Regnskabet er opstillet efter en stan-
dardmetode, der er fælles for alle 
boligforeninger i landet. Et boligfor-
eningsregnskab er på en række om-
råder forskelligt fra et traditionelt 
regnskab, så Birthe gav udtryk for, at 
det var svært at gøre regnskabet for-
ståeligt. Der var overforbrug nogle 
steder og besparelser andre steder, 
og ved hjælp af nogle ekstraordinære 
indtægter endte regnskabet med et 
lille overskud.

livlig debat
Regnskab og bestyrelsesberetning 
gav anledning til en livlig debat om 

stort og småt i afdelingens dagligdag. 
De enkelte områder vil ikke blive gen-
nemgået her, men debattens livlighed 
viste, at det er fornuftigt at have 2 af-
delingsmøder i en afdeling som Son-
nesgården.

33% stigning i huslejen
Under indkomne forslag blev det en-
stemmigt vedtaget at hæve prisen på 
et gæsteværelse i midtbyen fra 75 kr. 
til 100 kr. pr. nat.

afdelingsmØde sonnesgården
livlig debat i rolig tone

tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Bo Sigismund styrer myndigt afdelingsmødetBirthe Rasmussen fortæller levende om regnskabet
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Fitness Vest har endeligt fundet låne-
muligheder, der vil gøre det muligt 
at starte et fitnesscenter i Globus1 
op. Men foreningen har brug for så 
mange medlemmer som muligt får at 
få lov til at låne pengene af Brabrand 
Boligforening.

”Vi skal have så mange medlemmer 
som muligt for at få lov til at låne 
300.000 kroner til fitness maskiner. 
Sidste år budgetterede vi med, at der 
skulle 150 medlemmer til for at starte 
op, derfor håber vi meget at folk vil 
være med til at gøre Fitness Vest til en 
realitet ved at blive medlem,” fortæl-
ler iværksætter Ingrid Videbech.

meld dig ind
Fitness Vest bliver kun en realitet, hvis 
så mange som muligt bliver medlem. 
Boligforeningen vil kun låne pengene 
til projektet, hvis de kan se, at Fitness 
Vest på forhånd kan få medlemmer. 
Så den lokale opbakning betyder alt, 
hvis Fitness Vest skal blive til. Derfor 
er det vigtigt, at du melder dig ind og 
også fortæller dit netværk, hvorfor 
det er vigtigt at blive medlem. Med-
lemskabet koster en flad halvtredser 
og er vejen til et nyt fitnesscenter Gel-
lerup. 

frivillige instruktører står klar
Finansieringen er den eneste grund 
til, at Fitness Vest ikke er åbnet endnu. 
Det 100 m2 store lokale i Globus1 er 
på plads, og faktisk står også seksten 

frivillige instruktører klar til at begyn-
de undervisningen. 
”Instruktørerne er alle af forskellig 
nationalitet, så alle medlemmer skal 
føle sig velkommen i Fitness Vest. Så 
snart vi har fået en masse medlem-
mer, kan Fitness Vest i og for sig få lov 
at låne pengene til maskiner og heref-
ter åbne,” fortæller Ingrid.

perioder kun for kvinder
Fitness Vest regner med at være åbent 
alle ugens dage, og her kan medlem-
merne frit komme og gå. Når cen-
tret har åbent vil der altid være en 
instruktør til stede, der kan vejlede 
omkring brug af de forskellige ma-

skiner. To dage om ugen vil mænd 
blive nægtet adgang, da der her kun 
er adgang for kvinder. Har medlem-
merne forespørgsler på spinning, 
zumba eller anden sport, vil Fitness 
Vest så vidt muligt forsøge at oprette 
sådanne hold.
Er du interesseret i at høre mere eller 
i at blive medlem, så kontakt idræts-
konsulent i Globus1, Anne Lejbach 
på: 29204010 eller mail: aljoe@aarhus.
dk

ingen fitness i vest uden medlemmer
af diana blocH Hansen, gellerup.nu

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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Til Djurs Sommerland

For Fritidsforeningens medlem-
mer med hjemmeboende børn 

afholdes i år
søndag den 26. juni 2011
Turene bliver  arrangeret som en fa-
milieudflugt. Det vil sige, at billetter 
kun kan købes af voksne, ligesom 
børn og unge under 18 år kun kan 
deltage ifølge med voksne.
OBS!! Hvis billetten ikke er købt hos 
Fritidsforeningen, KOMMER DU 
IKKE MED BUSSEN

Billetter kan købes ved forevisning 
af gyldig legitimation med adresse, f. 
eks. sygesikringsbevis

Pris:
Børn under 3 år gratis adgang, over 3 
år og voksne er prisen kr. 100.00

Billetsalg
for alle Boligforeningens afdelinger 
foregår på Gellerup bibliotek
onsdag, den 8. juni - kl. 12.00 – 15.30
torsdag, den 9. juni - kl. 12.00 – 17.00

Afgang  fra parkeringspladsen ved 
BAZAR VEST

Der køres hjem fra Djurs Som-
merland præcis kl. 17.00

Med venlig hilsen  BBF`s bestyrelse

sommerudflugt
brabrand boligforenings fritidsforenings

Afdeling  kl.:  sted
1   9.20  Udsigten v/ garagerne
2 & 3    9.30  Ingasvej 66, Selskabslokale
4, & 5   9.30  Bazar Vest, Edwin Rahrsvej
6, 11, 12, & 19  9.20  Dagli` Brugsen, Holmstrup
7, 15, 21, 23 & 24 9.00  Fælleshuset, Hasselhøj 203
8   9.10  v/ selskabslokalet
10   9.00  Fælleshuset, Rødlundvej 8
14   9.00  Borumtoften 6
16   9.05  Mølleparken 27
17   9.10  Højriisparken, Truevej 46
18   9.15  Lyngbygaardsvej 37 B
22   9.10  Fælleshuset, Sonnesgade

Tilmelding til Djurs Sommerland

navn:_______________________________børn fra 3 år og voksne_________børn under 3 år___

dresse:_____________________________________kørestole antal:_______vedlagt kr._______                                                                                             

_______________________________________________________________________________

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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i Foreningernes Hus (Nordgårdsko-
len) Sigridsvej, indgang fra stien.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning
 a) Fritidsforeningens årsberet-

ning til godkendelse
 b) Fritidsforeningens Aktivi-

tetsstøttes årsberetning til 
orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godken-
delse
 a) Fritidsforeningen
 b) Fritidsforeningens Aktivi-

tetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter

 På valg til bestyrelsen er:
 Inga Andersen - modtager 

genvalg
 Kirsten Hansen - modtager 

genvalg
 Anette Kjærsgaard - modtager 

genvalg
 Inge Rasmussen - modtager 

genvalg
 Tina Hansen - modtager gen-

valg
 Dagny Mikkelsen - modtager 

genvalg

 Der vælges 5 medlemmer for 
2 år og 1 medlem for 1 år.

 Valg af suppleanter
 På valg er:
 Poul Erik Nielsen
 Arthur Sletting
 Jytte Lausen

7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 
1 revisorsuppleant
 På valg som revisor er:
 Eva Isachsen
 På valg som suppleant er:
 Edith Jespersen

8. Eventuelt

Indkomne forslag:

Nuværende §7
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i  maj måned i Brabrand, 
Århus Kommune. Enhver lovlig 
indkaldt generalforsamling er beslut-
ningsdygtig, uanset det mødte antal, 
se dog §10. Simpel stemmeflertal er 
afgørende. (Stemmeret har medlem-
mer der er fyldt 15 år).

Erstattes med følgende:
§7 Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i maj måned i Brabrand, 
Aarhus kommune. Enhver lovlig 
indkaldt generalforsamling er beslut-
ningsdygtig, uanset det mødte antal, 
se dog §10. Simpel stemmeflerhed er 
afgørende. (Stemmeret har medlem-
mer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stem-
mer efter fremvisning af gyldig le-
gitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen / formand 

i brabrand boligforenings fritidsforening

indkaldelse til generalforsamling

torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00
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Tirsdage den 31. maj, 7. juni, 14. juni og 21. juni
Kl. 14.30-15.30  i Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand

Arrangeret af Sundhedscaféen, Tousgårdsladen 
og beboerrådgivningen i Toveshøj.
Husk at ringe på tlf. 86 25 91 58, hvis du gerne vil 
tilmelde dig til gymnastik – senest tirsdag den 
24. maj.

gymnastik 
for kvinder 

og unge piger

i tousgårdsladen i maj og juni

Kontaktstedet har i samarbejde med 
Unge4Unge startet en ”Pigedag” i 
Kontaktstedet, hvor alle piger i al-
deren 14-25 år kan mødes til socialt 
samvær, fællesspisning og aktiviteter 
– der planlægges med og for alle inte-
resserede piger.
 
Pigedagen er hver anden lørdag – vi-
sionen er, at pigedagen skal finde sted 

hver uge, hvilket efterspørges af pi-
gerne i området, da der ikke er mange 
tilbud til piger og kvinder i området. 
De efterspørger et sted, hvor de kan 
være – et rum – hvor de bestemmer 
aktiviteterne, men også et sted, hvor 
de kan komme og diskutere alt mel-
lem himmel og jord.
 

Er du kvinde og i alderen 14-25 år, 
så er du mere end velkommen til at 
kigge forbi.

Kontakt, spørgsmål og henvendelser kan 
rettes til:
Kontaktstedet
Gudrunsvej 78
8220 Brabrand.

pigeHygge i kontaktstedet
unge4unge Holder åbent Hver anden lØrdag for piger mellem 14-25 år

af Wamid Hassan, Unge4Unge

Har du lyst til, 
at der skal ske noget i din bydel?

Vil du være med til at arrangere en leg & lær-dag for børn og forældre?
Så kig forbi Tousgårdsladen og bliv en del af en arbejdsgruppe på det lille projekt.

Jeg håber, vi ses.
Mange hilsner fra Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6b

Kig forbi eller ring på 86259158 (Anja Raithel)
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De sidste par måneder er gået med at 
arbejde hårdt for økonomisk støtte til 
I love Gellerups arbejde. Ikke mindst 
til festivalen, som finder sted d. 28. 
maj på Klostertorvet i Aarhus C. Vi 
har nu med hjælp fra bl.a. Aarhus 
Kommune - Bydelsudvikling og Inte-
gration, Gellerupparken, Århus Spor-
veje, Bazar Slagteren og City Calling 
Center nået vores økonomiske mål. I 
love Gellerups formål har fra starten 
været at arbejde på ændre det øvrige 
Aarhus’ opfattelse af Gellerup/Tove-
shøj. Og med de mange deltagere d. 
28. maj kan det kun blive en succes. 
Man kan på scenen bl.a. opleve Cha D 
feat. Kucheza Musikklub, Zam Zam 
Orient, HIJAZZKÂR, Chadi Abdul-
Karim, Marwan m.fl. På selve torvet 
vil flere forskellige foreninger og be-
boere være til stede, bl.a. Unge4Unge, 

Cirkus Tværs, Haveforeningen, For-
eningernes Hus, Moskéforeningen 
m.fl. Vi får også besøg af bl.a. Århus 
Sporveje og Integrationsrådet, som er 
begejstrede for projektet og festivalen. 

Hele programmet kan ses på www.
ilovegellerup.dk og www.facebook.
com/ilovegellerup. Snarest vil der 
også være plakater og flyers i omløb, 
både i Gellerup/Toveshøj og i Aarhus 
C. Glæd jer bl.a. til at se borgmester 
Nicolai Wammen i en I love Gellerup 
t-shirt på de mange Go Cards, som 
vil cirkulere på caféer i Aarhus C i 
ugerne op til festivalen. Der er stadig 
plads til foreninger, som har lyst til at 
deltage og vise resten af Aarhus, at 
man sagtens kan sige: ”I love Gelle-
rup”. Kom ind på Klostertorvet d. 28. 
maj fra 11-16 og tag venner og familie 

med. Kontakt: Tina Kjær på mail@ilo-
vegellerup.dk.” 

af Tina Kjær, Projektleder 

Community Center Gellerup
Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand

ilovegellerup-festival den 28. maj
lokale kunstenere og foreninger skaber liv på klostertorv

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: 
firdevsdemirtas@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

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
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Foreningen Kreativt Værksted 
indkalder til generalforsamling 
onsdag d. 18. maj kl. 14-15.
Alle er velkomne. Der vil være 
tolke, som kan oversætte for 
dem, der er usikre på dansk.
Foreningen er et kreativt sy-
værksted for kvinder og deres 
børn midt i Foreningernes Hus.

generalforsamling 18. maj 
Onsdag d. 18. maj kl. 14 afholdes 
der generalforsamling i forenin-
gen Kreativt Værksted. General-
forsamlingen foregår i det krea-
tive værksted i Foreningernes 
Hus.
Alle er meget velkomne.

med tyrkisk og arabisk tolk
Kom bare, selv om du ikke ta-
ler perfekt dansk. Der vil være 
kvinder til stede, som kan tolke 
på både tyrkisk og arabisk. 

foreningen er et mødested for 
kvinder, der gerne vil sy
Formålet med Kreativt Værksted er 
at holde et kreativt værksted åbent 
for kvinder og deres børn.
Her kommer dagligt kvinder, der 
bruger symaskinerne flittigt. Især 
nyder vi godt af de særlige over-
lock-symaskiner. 
Her plejer at være liv fra kl. 11 til 
kl.15. Vil du også gerne være med i 
foreningen, er du velkommen til at 
møde op. 
Foreningen giver mulighed for et 
meget billigt tilbud til kvinder, der 
gerne vil mødes med and re kvinder 
i dagtimerne og samtidig lave krea-
tivt håndarbejde.

af Ulla Bording Jørgensen, 
sekretær i Samvirket

fotos udlånt af Kreativt Værksted

generalforsamling i kreativt værksted
18. maj kl. 14-15 – alle er velkomne, der tolkes.

For andet kvartalsmøde i træk får 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
besøg af en lokal byrådspolitiker. 
Denne gang er det rådmanden for be-
skæftigelse og sociale forhold, Hans 
Halvorsen, der stiller op til debat med 
områdets lokale repræsentanter.

I skrivende stund er temaet ikke en-
deligt fastlagt, men der er ingen tvivl 
om, at diskussionen vil blive af værdi 
for både rådmand og deltagere, som 
via dialogen kan være med til at sætte 

fokus på nogle af de mange udfor-
dringer, der findes i området.

I marts måned var det kommende 
børne- og ungerådmand Kristian 
Würtz, der var gæst på Kvartalsmø-
det. Og det blev til en spændende 
idéudveksling om nødvendige ind-
satsområder i forhold til Gellerups og 
Toveshøjs mange børn og unge.

Samvirkets Kvartalsmøder er åbne 
for alle, som er interesserede – ansat-

te, foreningsfolk og frivillige ildsjæle 
i området.

Tilmelding til Samvirkets sekretariat 
senest torsdag den 19. maj kl. 12 e-
mail: helhan@aarhus.dk
Husk at skrive, hvis du også vil spise 
med efter mødet, som slutter kl. 19.00

af Helle Hansen, Samvirkesekretær

socialrådmand besØger samvirkets kvartalsmØde

tirsdag den 24. maj diskuterer samvirket beskæftigelse og sociale forHold i gellerup 
med rådmand Hans Halvorsen
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Perlevennernes inviterer for tredje 
gang til 1. maj fest i Café Perlen søn-
dag den 1. maj kl. 10-12.30 
Og her kommer blandt andet byens 
kommende borgmester rådmand Ja-
cob Bundsgaard Johansen og holder 
tale. Og desuden stiller SF’s byråds-
medlem Jan Ravn og Enhedslistens 
Solveig Munk op med taler.
I Café Perlen er det mulighed at købe 
kaffe og rundstykker – og traditionen 
tro, vil der også være sanghæfter delt 
rundt ved bordene – og Yggdrasil 
klaver er blevet stemt, så Perleven-
nerne leder med lys og lygte efter en, 
som kan spille på tangenterne. Alle 
er meget velkommen.

perlen love gellerup
Perlevennerne deltager også i maj 
måneds store happening på Kloster-
torv ”I love Gellerup” lørdag den 
28. maj. Her stiller Café Perle op 
med lækre smagsprøver på arabiske 
kager, og der bliver også tændt op 
under vandpiberne, så alle århusia-
nerne kan se, hvordan perlevennerne 
forstår at hygge sig sammen.

debatmøde om dialog og god 
snak
Mandag den 9. maj arrangerer Perle-
vennerne i samarbejde med Samvir-
kets Forældre Debatforum et spæn-
dende debatmøde om dialog og den 
gode samtale. Det er journalist Iben 

Baadsgaard Al-Khalil, der kommer 
med et oplæg til debataftenen, som 
handler om, hvor stor en udfordring 
det kan være at kommunikere og 
snakke sammen – ikke mindst i et 
område som Gellerup, hvor beboerne 
kommer fra mange forskellige ver-
denshjørner – og hvor både sprogfor-
viklinger og kulturelle forskellighe-
der kan være med til at gøre det til en 
svær opgave.
Debatmødet foregår i Foreningernes 
Hus med start kl. 17.00 – læs mere på 
www.samvirket.dk 

Af Helle Hansen

perlevennerne Holder 1. maj fest 
og tager til festival

kommende borgmester jacob bundsgaard joHansen taler til 1. maj fest i café perlen. 
perlevennerne deltager i ”i love gellerup”

Café Perlen Maj 2011
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 hjemmebagt kage og få dig en snak med dine naboer. 

Perlevennernes Fællesspisning
Fredag den 27. maj 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

1. maj i Café Perlen – åbner kl. 10.00 mulighed for at købe morgenmad
Talere:
Kl. 10.30 Solveig Munk, Enhedslisten
Kl. 11.00 Byrådsmedlem Jan Ravn, SF 
Kl. 11.45 Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen, S
Café Perlen ligger i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk

Perlens Systue 
Systuen Perlen er åben torsdag eftermiddag 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 velgørende formål
Du sagtens have dine børn med - der vil også være aktiviteter, som de kan gå i gang med.

Pigeaktiviteter i Perlens Systue
Hver lørdag og søndag fra kl. 11-15 er der aktiviteter for piger mellem 8 og 10 år.
Her kan du komme og lave perler og smykker og andre kreative håndværksarbejder.
Det er Nada Khalil og Anne Mikkelsen, der står for aktiviteten i Yggdrasils Kreative Værksted.
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Kom og vær med, så du oplever sjove ting 
og møder nye kammerater. 
Du må meget gerne tage dine venner med, så vi er flere, der 
kan have det sjovt sammen. Er du mellem 8 og 13 år, så er 
klubben noget for dig.
Klubben er gratis. Du skal ikke være medlem – mød bare op 
tirsdage klokken 16.30 
Vi er 6 unge ledere som har en masse energi og gerne vil have 
et par gode timer sammen med dig og dine kammerater.

Hvem har ikke lyst til at hygge og lege?
Hvem har ikke lyst til en tur i byen?
Hvem har ikke lyst til at lave sjove ting i naturen?
Hvem har ikke lyst til mange andre spændende ting?

Deltag nu og vær med i vores fællesskab!

Vi starter altid med saft og boller, så I får energi til en god 
dag i klubben. Derefter har vi forskelligt program fra gang til 
gang. 

Klubben starter altid tirsdag klokken 16.30 og slutter klok-
ken 18.30. Det er vigtigt at være med fra starten, da vi nogle 
gange går ud og laver sjove ting.
Vil du vide mere, kan du maile til mig, David Youkhana, Da-
vid@gellerupkirke.dk

nyt i gellerup kirke, juniorklub for dig
klub for 8-13-årige

Klubben holder Bankospil 
onsdag d. 4. maj 2011 kl. 14.00
Kaffe m. brød kr. 15,-

Klubben tager på ”Løvsprings-
tur” til Hvidsten Kro, 
hvor der serveres æggekage.
Derefter køres der til Bramslev Bak-
ker, hvor vi får eftermiddagskaffe.
Start kl. 10.00 fra Gellerup Kirkes 
parkeringsplads.
Deltagerpris kr. 200,- 
Tilmelding senest d. mandag d. 
9. maj 2011 (se opslag på lokalcente-
ret).
Turen er kun for medlemmer.

Derefter holder klubben sommerfe-
rie.
 
Der startes op igen med:
 
ekstraordinær generalforsam-
ling onsdag d. 24. august 2011 
kl. 13.00
Dagsorden:
1. Budgetforslag for foråret 2012.
2. Drøftelse af aktiviteter/program 
for foråret 2012.
 
Vi afholder ”minibanko” efter gene-
ralforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsam-
lingen skal alle medlemmer betale 
kontingent for det sidste halve år - 
også medlemmer, der bor i Brabrand 
Boligforening.
 
Alle klubbens arrangementer holdes 
på lokalcenter Gellerup, 1. sal
 
Venlig hilsen
P.b.v.
 

Ingrid Jensen, Formand
Tlf. 86253601 / e-post: ingrid-j@live.dk

nyt fra gellerup pensionistklub
aktiviteter og indkaldelse til generalforsamling
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Få et gratis og anonymt sundhedstjek i sundhedsca-
féen i Tousgårdsladen.
Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt, fedtpro-
centog kroppens alder. 
Snak med sygeplejersken om din sundhed og få moti-
vation og værktøjer til at styrke den. 
Savner du bestemte aktiviteter, kan vi måske hjælpe 
med at få det oprettet eller finde lignende aktiviteter i 
Gellerup og Toveshøj?
Sundhedstilbuddet er for alle i Gellerup-Toveshøj – 
mænd og kvinder, yngre og ældre og alle nationalite-
ter. Medbring gerne tolk, hvis du har brug for det. 
Sundhedscafeen er åben hver onsdag kl. 13.00-15.30 i 
Laden på første sal

sundHedscafe 
i tousgårdsladen

gratis sundHedstjek for alle 
i gelleruup og på tovesHØj

begynderhold i 
computerundervisning 
mandage i maj
Kun for kvinder kl. 14-15.30
9. maj      Lær at søge information 
på nettet: underviser Maryam 
Fereidanian
16. maj    Lær at oprette en 
mailadresse: underviser Anja Raithel
23. maj    Lær at lagre digital foto på 
computer: underviser Gert Keller
30. maj    Lær at søge på offentlige 
hjemmesider, nem ID, e-post: 
underviser Esben trige
Tousgårdsladen i samarbejde med 
beboerrådgiver Toveshøj.

rejser du til tyrkiet!
Få undervisning i tyrkisk kl. 13.30 
hver torsdag fra den 28. april

motion 
i samarbejde med Hasle Bakker og 

Laden, torsdage fra kl. 12-14
Første stop er ved 
Sundhedscenter Århus Vest overfor 
Gellerup bibliotek kl. 12 
Opsamling ved Tousgårdsladen kl. 
12.30 – herfra går vi tur i området 
ved bakkerne
Alle kvinder – ung, gammel eller på 
barsel med barnevogn - er velkomne 
til at deltage 
Der er gratis the og frugt efter turen, 
hvis du har lyst

kostvejledning for beboere i 
toveshøj
Er du interesseret i sunde kostvaner 
og motion?
Så kom forbi tirsdag den 10. maj kl. 
16-17.30 til motion, derefter er der 
fælles madlavning og fællesspisning 
fra kl.18 (Husk at tilmelde dig).
Arrangørerne er beboerrådgiver 
Maryam Fereidanian, 

afdelingsbestyrelsen i Toveshøj 
i samarbejde med beboerhuset 
Tousgårdsladen.

Folkekøkken hver mandag til torsdag 
kl. 17-18
Det koster 30 kr. for et måltid og 25 
kr. v. ti-turskort
Hver tirsdag i april 25 kr. for voksne 
og 10 kr. for børn
Kig forbi LADEN og tilmeld dig eller 
ring på tlf. 86259158 (Anja Raithel)
Hver tirsdag og torsdag i april: 
kaffe/the og et stykke wienerbrød til 
10 kr.

Bedste Hilsner Anja Raithel/
husmand og Tousgårdens Venner
 
Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B
8220 Brabrand
Tlf: 86259158

tousgårdsladen i maj
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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.
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ladens folkekØkken

Madplan maj 2011

Mandag	 2	 Wienerschnitzel	med	kartofler
Tirsdag 3 Laks med ris og tzatziki
Onsdag 4 Kylling med bernaisesovs, 
	 	 	 kartofler/pomfritter
Torsdag	 5	 Svinekoteletter	med	brasekartofler	
   og ærter

Mandag 9 Medister med rødkål
Tirsdag 10 Sund kost: motion og dejlig mad 
Onsdag	 11	 Stegt	flæsk	med	persillesovs
Torsdag 12 Krydderbøf med kartoffelbåde 
   og tzatziki

Mandag	 16	 Frikadeller	med	kartofler
Tirsdag 17 Arabisk kyllingeret med ris
Onsdag 18 Buffet: lune tærter, skinkepastasalat
Torsdag 19 Roastbeef med kold kartoffelsalat

Mandag	 23	 Bøf	med	kartofler	og	bløde	løg
Tirsdag 24 Somalisk ret: ris m. lammekød
Onsdag 25 Karbonader med gulerødder og ærter
Torsdag 26 Kylling Gordon Bleau

Mandag 30 Hamburgerryg med gulerødder 
   og ærter
Tirsdag 31 Månedens overraskelse

Hver tirsdag halalslagtet kød.

Maden bliver severet  fra kl. 17.00 til kl. 18.00

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

Tilmeld dig spisning ved at ringe til Laden 
senest samme dag kl. 12:
Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B 
Tlf. 86 25 91 58

Til et sund kost-arrangement fortalte 
Ingrid Videbech bl.a. om, hvad der er 
vigtigt for, at børn får sund kost. Der 
var gode råd om at servere frugt og 
grønt, når børnene er meget sultne 
fx sidst på eftermiddagen. At det er 
godt at have børn med til at tilberede 
maden, så er de nemlig oftest også 
glade for at spise den.
Flere af de kvinder, som har deltaget 
i sundkost-projektet det sidste års 
tid, er blevet frivillige i LADENS 
FOLKEKØKKEN. Laden sørger også 
for, at der er salatbord til måltiderne 
og samarbejder med beboerrådgivning 
Toveshøj, Hasle Bakker og 
Sundhedscaféen om at skabe gode 
motionstilbud.
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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.



Skræppebladet maj 2011 - 43

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i april nummer: 
”TrÆBEn”. Vinderne blev:

donia Wasser
Gudrunsvej 66, 7. th.
8220 Brabrand
 

dina Omari
Gudrunsvej 4, 2. th.
8220 Brabrand 

anni J. Larsen
Ryhaven 50
8210 Århus V

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 13. maj kl. 16

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

I kassen nedenfor er der gemt mindst 62 ord, prøv om du kan finde dem alle,
og måske nogle flere, som der ikke var blevet tænkt på - de er gemt lodret (oppefra og ned)
og vandret (fra venstre til højre); men måske, der også findes nogle på andre leder?
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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, tlf. 30 31 97 30 /
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.

lokalpolitiet årHus vest
Tlf. 86 25 14 48 / ojyl@politi.dk 
City Vest, Gudrunsvej 7
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

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 maj
Sø. 1. 14.00: Havedag i Gelleruphaven     side  24
On. 4. 14.00: Bankospil Gellerup Pensionist     side  38
On. 18. 14.00: Generalforsamling Kreativt værksted    side  36
To. 26. 19.00: Generalforsamling BBF      side  33
Fr. 27. 17.00: Fællesspisning Perlevennerne     side  37
Lø. 28. 11.00: I Love Gellerup       side  35
Ti. 31. 14.30: Gymnastik for kvinder og unge piger    side  34


