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lederen

af Kirsten Hermansen og Hans Esmann Eriksen

skræppebladet - snart i flere varianter

En ny fremtid på vej
Igennem flere år har der i Boligforeningen været en debat 
om, hvordan  Skræppebladet burde fungere. Efter flere års 
debat og udvalgsarbejde er medlemmer af redaktionen og 
foreningsbestyrelsen kommet frem med en løsning, som 
repræsentantskabet bliver orienteret om på majmødet.

Det er dejligt, at der efter lang tids usikkerhed i den frivillige 
redaktion om, hvordan fremtiden ser ud, nu er skabt et nyt 
grundlag for den fremtidig udvikling af bladet.
Løsningen er blevet skabt, fordi en analyse viste, at 
Skræppebladet blev læst af mange i foreningen, og bygger 
på følgende principper:

Et beboerblad - med foreningsstof. Sådan er Skræppebladet 
skabt, og det skal, det blive ved med at være. Redaktionen 
har fortsat den redaktionelle frihed til at tage de sager 
op, som beboerne gerne vil have rejst. Samtidig hermed 
vil bladet indeholde foreningsstof, som boligforeningen 
redigerer. Det indstik, der i dette nummer er med ud til 
Gellerupparken og Toveshøj, er et sådan eksempel.

Et beboerblad - med flere varianter. Mange af de afdelinger, 
der ligger uden for Gellerup, har givet udtryk for, at stoffet  
fra Gellerup og Toveshøj fylder for meget, og at bladet 
derfor bliver uinteressant (og for dyrt) for dem. Derfor bliver 
bladet fremover trykt i flere varianter, sådan at det stof, der 
alene interesserer et lokalområde som Gellerup/Toveshøj 
kun udkommer der. Bladet bliver derfor lidt billigere i de 
afdelinger, der ikke har brug for indstik.

Et beboerblad - med en økonomi til udvikling. 
Omstruktureringen af bladet gør det muligt at betale 
medhjælpere for at udføre de opgaver, som medlemmerne 
af en frivillig redaktion har svært ved at overkomme. Det 
drejer sig om layout, korrekturlæsning, referatskrivning, 
internetudgaven og IT-support. Der vil i næste nummer af 
bladet være en beskrivelse af disse jobs, således at bladets 
læsere kan lægge billet ind. Derudover vil der være økonomi 
til at uddanne redaktionens medlemmer bedre.

Foreningsbestyrelsen har indvilget i, at implementeringen 
af den nye løsning kan starte efter sommerferien, således at 
alle ændringer virker fra starten af næste år.

Skræppebladet er et af de få boligforeningsblade i Danmark, 
der reelt skrives og redigeres af frivillige med tilknytning 
til foreningen. Det giver bladet en række kvaliteter, men 
også en udfordring til at skabe et miljø, hvor de frivillige 
og beboervalgte medlemmer i redaktionen  synes, det er så 
spændende og udviklende at deltage, at bladet til stadighed 
kan udvikle sig. 
Bladet kan på den måde også fremover tiltrække beboere, 
der ønsker at skrive for eller til bladet.
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Med ”sonnesgården” 
til berlin

af Gert Brügge

24 beboere fra Sonnesgården 
tog til Berlin på en rejse med 
indhold.

  7 en ven for livet 
 Bliv voksenven for et barn.

  8 brabrand boligforenings beretning 2010
    Mange spændende og nye aktiviteter 
 i boligforeningen

10 sydhimlen
    Få stjernebilleder kan ikke ses i Danmark.

11 Gellerups verdenshaver har fået navne     
 Spirende liv i Gelleruphaven og Toveshøjshaven.

14 sundhedscafeen i laden har stor succes
    Folk i alle aldre kommer forbi Sundhedscafeen.

15 Hvor står medborgerskabet
    Måling af integration er en svær en.

17 klummerne
    Eventyr på fodrejsen og liv i altankassen.

19 foreningen
    Ny direktør skal være med til at udvikle 
 Europas største byprojekt.

20 kommentaren
    Om manglende lån og foreningspenge 
 til helhedsplan.

22 læserbreve
    Indlæg om katteforbud i Søvangen.

25 aktiviteter
    Gellerup Kirke fødselsdag, sommerudflugt mm

12
rågeplage ved 
voldbækhave

af Kirsten Hermansen

Voldbækhave er nabo til Århus 
største rågekoloni i Årslev Skov.

9
Yggdrasil 
fik sin egen flagstang

af Helle Hansen

Gellerups beboerhus fik gjort 
forårsrent og hejste Dannebrog.

16
fremtidskonference

af Elsebeth Frederiksen

Mange spændende projekter 
kom på bordet i Foreningers 
Hus.

Forside: Sonnesgården i Berlin
foto af Henning Reinholt Larsen & Fritz Ros
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3 - Skovgårdsparken   side  24
4 - Gellerupparken   side  24
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Hovedparten af beboerne i ”Sonnes-
gården” er født før og under 2. Ver-
denskrig og er opvokset i krigens 
skygge, ligesom vi i hovedparten af 
vort arbejdsliv har været præget af 
”Den kolde krig”, der først sluttede 
for godt 15 år siden.
Det er sikkert grunden til, at Berlin - 
på godt og ondt - har en fascination 
på vor aldersgruppe. 

stor forhåndstilslutning
Hen på efteråret 2010 kunne vi præ-
sentere beboerne for et foreløbigt pro-
gram, og 31 beboere - 25% af afdeling-
ens beboere - betalte et depositum på 
kr. 500, således at vi kunne se, at der 
var en reel interesse for turen.
På et møde i januar 2011 blev det 
ende lige program fremlagt, og 24 be-
boere - det er 20% af afdelingens be-
boere - betalte restbeløbet for turen, 
men 7 af de 31 beboere, der havde be-
talt depositum, måtte desværre melde 
fra af udefrakommende årsager.
Vi har jo nået en alder, hvor helbredet 
ofte er ringere, end vi selv vil være 
ved.

Deltagerne i turen var mellem 70 og 
80 år bortset fra et par »teenagere« 
omkring 60 år.

selvhjulpne med offentlig transport
Under planlægningen blev vi hurtigt 
enige om, at der skulle være en rejse 
med indhold; altså ikke bare en ”Mal-
lorca-tur med fri bar”, ligesom vi ville 
køre med tog til Berlin, da Deutsche 

Bahn hver morgen kører et direkte 
ICE-højhastighedstog fra Aarhus til 
Berlin. Fra Hamburg kørte toget non-
stop til Berlin med 200 km i timen; her 
kan DSB lære noget.
Toget er knap 3 timer hurtigere, end 
det er at køre i bus, og så er det mere 
behageligt.
I Berlin ville vi så vidt muligt benytte 
offentlige transportmidler, for Berlin 
har et veludbygget net af offentlige 
transportmidler, og det er billigt, men 
det forudsætter så, at deltagerne er 
selvhjulpne og rimeligt gående. 
På den konto måtte vi skuffe et par 
beboere, men disse beboere fik tilbud 
om at deltage, såfremt de tog en per-
sonlig hjælper med i form af et fami-
liemedlem eller lignede.

Til hver deltager købte vi det såkaldte 
”City Tour Card” der i en 5 dages pe-
riode giver adgang til alle offentlige 
transportmidler, og det blev flittigt 
brugt. Der er U-Bahn under  jorden, 
S-Bahn over jorden, et godt busnet, og 
i det tidligere Østberlin endvidere et 
godt udbygget sporvejsnet. Samtidig 
giver kortet op til 50% rabat på entre-
en til godt 160 seværdigheder. 
Der var enighed om, at vi ville bo 
godt og bo centralt, så valget faldet 
på det ****+ hotel Park Inn, belig-
gende på Alexander Platz, kun 3 km. 
fra Branderburger Tor. Endvidere har 
hotellet ”egen” U- og S-Bahn station, 
og det er  en fordel, når vi skal benytte 
offentlige transportmidler. 
Vi var enige om, at alle aftener skulle 
være til fri disposition for at give den 
enkelte deltager fleksibilitet. Nogle er 
jo til kulturelle arrangementer, mens 
andre blot vil slappe af på et ”listigt” 
sted. 

fællestur for individualister
Alle har ikke samme interesser, og 
derfor besluttede vi at vor rejse skulle 
være ”en fællestur for individuali-
ster”, forstået på den måde, at vor 
program var et tilbud, som man kun-
ne følge, eller blot følge en del af, eller 
eventuelt lave noget helt andet.
Bortset fra en enkelt dag, så var det 
helt op til den enkelte at bestemme, 
hvordan dagene skulle forløbe. Man 
kunne så tage rundt alene eller i en 
mindre gruppe, alt efter interesse.
Havde man ikke bedre for, kunne 
man slå følge med mig, når jeg forlod 
hotellet hver morgen kl. 10.00 for at 
gøre Berlin. 

og så til selve turen
Søndag morgen den 10. april tog vi 
ved 8-tiden fra Aarhus med de tyske 
ICE-højhastighedstog til Berlin, og 

Med ”sonnesGården” til berlin
i foråret 2010 opstod idéen oM at Gøre en rejse til berlin for at opleve steMninGen i 

europas nYe Hovedstad, oG i foråret 2011 toG vi af sted.

tekst af Gert Brügge
foto af Henning Reinholt Larsen & Fritz Ros

Sejltur
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ved godt 14-tiden ankom vi til Berlins 
nye Hauptbahnhof. Banegården er 
enorm, og der kører tog over og und-
er hinanden, lige til at blive forvirret 
af, så vi have bedt vor dansktalende 
guide om at møde os på banegården 
for at gelejde os sikker til vort hotel.
Næste dag gik med en 4 timers bus-
rundtur i Berlin efterfulgt af en 1½ ti-
mes sejlads på Berlins floder og kana-
ler; begge ture var med dansktalende 
guide.
Denne dag skulle være en ”appetit-
vækker” til de næste dages program.
For de 3 næste dage havde jeg bedt 
Berlins Turistforening om at udar-
bejde et program baseret på offentlige 
transportmidler og med skyldig hen-
syntagen til, at vi er seniorer. 
Det var et virkeligt godt program vi 
fik; der var afsat en dag til henholds-
vis Berlins centrum, Vestberlin og 
Østberlin.
Den sidste dag på vor rejse, var den 
såkaldte «frie dag,» hvor den enkelte 
kunne fordybe sig i det, man havde 
særlig interesse i.
Onsdag var jeg om formiddagen «fø-
rerhund» for 12 deltagere, der øn-
skede at bese Olympia Stadion; det 
olympiske stadion fra 1936, hvor det 
var lykkes af få en guidet rundvisning 
på en god times tid.
Fredag eftermiddag var jeg igen ”fø-
rerhund” for 20 deltagere, der øn-

skede at besøge museet Berliner Un-
terwelt. 
I forbindelse med ringbanen om Ber-
lin byggede man kæmpe beskyttel-
sesrum, og et af dem, havde overlevet 
krigen, og det er nu lavet om til et 
museum, så man kan få et indtryk af 
levevilkårene for Berlins befolkning 
i årene 1943-45, hvor englænderne 
bombede byen om dagen og amerika-
nerne om natten. 
Vi havde hyret en dansktalende guide, 
der gav os en 1½ times rundvisning.
Lørdag formiddag gik turen atter 
hjem til ”Sonnesgården”, hvor vi an-
kom ved 18-tiden, mætte af oplevel-
ser.

Hvad oplevede vi så i berlin? 
Lad mig i flæng nævne den restaure-
rede Rigsdagsbygning med den flotte 
kuppel, Branderburger Tor med dens 
bevægede historie, Checkpoint Char-
lie, der gav os et indtryk af den delte 
by og Berlinermuren, Potsdammer 
Platz med sine nyopførte høje impo-
nerende bygninger, monumentet for 
de 6 millioner myrdede jøder, Bebel 
Platz, hvor nazisterne i 1933 brændte 
bøger af de forfattere, der ikke pas-
sede ind nazi-ideologien, Berlins 
domkirke, Humbolt universitetet, 
Museums-øen med de 5 berømte mu-
seer, de elegante og dyre forretninger 
på Kurfÿrstendamm og i Friederichs-
strasse, Siegessäule med relationer til 
de slesvigske krige, Hackesche Höfe, 
Nicolai Viertel med de mange ”listi-
ge” steder, Prenslauer Berg med de 
etniske restauranter omkring Kolwitz 
Platz, og kæmpevarehuset KADEWE 
med mere end 80.000 daglige besø-
gende. 
Nogle fik også tid til en tur med Ring-
banen rundt om Berlins ydre centrum, 
og her ser man Berlin fra ”bagsiden”.
Andre var også på den tidligere Sta-
lin Alle, hvor det hedengangne DDR 
afholdt sine store militærparader, og 
det var her visse danske politikere 
kyssede Erich Honecker; velbekom-
me.
Nogle af os nød den særlige ”Berli-
ner-Luft” mens vi spadserede ned ad 

Checkpoint Charlie

Vi besøgte også DDR museet
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Unter den Linden mod Branderbur-
ger Tor. Det er noget særligt ved at stå 
foran Branderburger Tor, og så for sit 
indre øje se, hvad Branderburger Tor 
har været vidne til i det sidste 100 år, 
og det er ikke småting!
Vi havde ingen problemer i Berlin, og 
byen er let af finde rundt i. Er du endt 
på herrens mark, så tager du blot en 
taxa tilbage til hotellet. En taxatur, der 
i Aarhus vil koste omkring kr. 250, ko-
ster i Berlin ca. kr. 75; til gengæld er 
de århusianske taxachauffører knap 
så rapkæftede. 

Med politiets hjælp
Forlods havde jeg kontaktet det ber-
linske politi for at høre, om der var 
områder i Berlin, vi skulle undgå. Der 
blev især advaret mod østeuropæi-
ske lommetyve, der opererer døgnet 
rundt; ofte er det velklædte personer. 
Ligeledes blev vi advaret om at fær-
des alene i nattetimerne visse steder 
i Tiergarten og i de områder i Østber-
lin, hvor ikke etniske tyskere og deres 
efterkommere bor i det såkaldte ”Plat-
tenbau”; altså et trøstesløst betonbyg-
geri. Problemet er ikke beboerne, men 
at de enkelte etniske grupperinger 
fører bandekrig mod hinanden i nat-
tetimerne, og så skal man undgå at 
komme i «skudlinjen».
Ingen af de nævnte steder havde vi 
dog tænkt os at frekventere, og poli-
tiets oplysning om, at Berlin generelt 

er en sikker by at færdes i, tror jeg er 
rigtig.

en multietnisk by
Berlin er en multi-etnisk by på godt 
og ondt, og lidt statistik siger mere 
end mange ord:

180 nationer er repræsenteret blandt 
Berlins 3,5 millioner indbyggere og 
15% af indbyggerne er tyrkere (godt 
525.000); Berlin er faktisk den største 
tyrkiske by uden for Tyrkiet, og den 
3. største tyrkiske by i det hele taget.

Halvdelen af Berlins befolkning er 
under 35 år, og 25% af de unge forla-
der skolen uden at have afsluttet ud-
dannelsen, og kun 40% af en årgang 
når 10. klasse-niveau.
14% af befolkningen er arbejdsløse 
(8% i hele Tyskland) og Berlin er dybt 
forgældet, for kun 40% er erhvervsak-
tive og 60% er på overførselsindkomst 
(hovedsagelig Hartz-4, som svarer til 
vor kontanthjælp, men købekraften 
svarer kun til 1/3 af den danske kon-
tanthjælp).

Dog må man sige, at humøret i Ber-
lin ikke fejler noget, men en vis form 
for barsk humor, kan jo også være en 
måde at overleve på.

Berlin er en meget ren by; vi så stort 
set kun graffiti i det gamle Østberlins 

mere ”ydmyge” kvarterer, og man 
smider ikke affald på gaden, som man 
gør i Aarhus.

Høflige unge mennesker
De unge mennesker viser en udstrakt 
høflighed over for ældre mennesker. 
Vi oplevede flere gange i bus, S-Bahn 
og U-Bahn, at unge mennesker rejste 
sig op og tilbød os ældre fra ”Sonnes-
gården” en siddeplads. Det vil aldrig 
ske her i Aarhus!

Sprogproblemerne var til at overse, 
for det viste sig hurtigt, at en blanding 
af dansk, engelsk og tysk er et ”ver-
denssprog”, som alle i Berlin forstår.
Vi skal sikkert til Berlin igen på et se-
nere tidspunkt, for vi nåede kun at 
opleve en brøkdel af det, Berlin byder 
på. Berlin er stor; i alt 900 km2, og det 
skal sammenholdes med, at Born-
holm kun er på 588 km2.

Hvad kostede så vor 7-dages tur til 
berlin?
For kr. 3.500 pr. person fik vi togtrans-
port til og fra Berlin, 6 overnatninger, 
morgenmad og aftensmad på et ****+ 
hotel i Berlins centrum, samt guidet 
assistance, udflugter og transport 
med offentlige transportmidler.
Tillæg, for enkeltværelse kostede kr. 
1.850, og det føltes noget dyrt, men 
det var nu ikke noget problem, for 
deltog man alene, fandt flere sammen 
og delte et dobbeltværelse.
Drikkevarer var for egen regning; det 
samme gjaldt frokost, men efter hotel-
lets helt fantastiske morgenbord, kun-
ne frokosten klares for en billig penge 
med en ”Karrywurst und ein Bier” i 
en Imbiss.
Det kan vist ikke gøres ret meget bil-
ligere, men vi stod også selv for arran-
gementet, og sparede derved ”mel-
lemhandleravancen”.
Skulle andre afdelinger i boligfor-
eningen få lyst til en sådan fælles tur 
til Berlin, så giver vi fra ”Sonnesgård-
en” gerne en hjælpende hånd.

Aftenhygge i Zille Stube
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Måske hører du selv til dem, der op-
levede, at der var en voksen uden for 
familien, der gjorde en positiv forskel 
i din barndom? En voksen med over-
skud, der var der, da du havde brug 
for det, som lyttede og accepterede 
dig, præcis som den du var. Det var 
måske en lærer, naboen, en skolekam-
merats mor eller viceværten. Var du 
så heldig, ved du også, hvor vigtigt 
det var.
Overskudsmennesker, med lyst til at 
bruge ressourcer og nogle timer om 
ugen på at være sammen med et barn, 
der har behov for lidt ekstra støtte og 
opmærksomhed i hverdagen, findes 
heldigvis stadig i dagens Danmark. 
Nogle af disse voksne er i frivillige i 
foreningen Børns Voksenvenner, der 
netop har til formål at etablere stabile 
venskaber mellem voksne og børn.
Børns Voksenvenner (BVV) er et til-
bud til helt almindelige drenge og pi-
ger fra 7 års alderen og op. Det er især 
børn, der vokser op i familier med en 
enlig forsøger, hvor familienetværket 
er lille og ressourcerne få, der har stor 
glæde af at få en voksenven. Fx for-
tæller mange mødre til drenge, der 
vokser op med lidt eller slet ingen 
kontakt til deres far, om børn, der 
blomstrer op, får større selvværd og 
i det hele taget vender glade hjem, 
når de har været sammen med deres 
mandlige voksenven.

barnets oase
Voksenven-ordningen er først og 
fremmest et tilbud til barnet, og med 
det for øje, gør foreningen et stort ar-
bejde for at matche barnet med den 
helt rigtige voksne. Det sker gennem 
samtaler mellem foreningens ansatte 
og barnet, forælderen samt voksen-
vennen. Voksenvennen gennemgår 
desuden et obligatorisk kursus- og 
godkendelsesforløb. Pga. foreningens 

store erfaring er langt, langt de fleste 
vennepar et vellykket match.
Barnet giver da ofte også hurtigt ud-
tryk for meget varme følelser overfor 
voksenvennen. Hos ham eller hende 
har det nemlig fået et stabilt frirum - 
en lille oase, hvor det typisk kommer 
på besøg en gang om ugen efter skole. 
Her bliver barnet mødt med tillid og 
forståelse, tid og fuld opmærksom-
hed, og der er både plads til nye ople-
velser og til at slappe af, være sig selv, 
snakke og lade op til hverdagen, som 
mange moderne børn oplever som 
hektisk.  
Hvor længe varer venskabet? Det er 
helt individuelt, men ofte holder det 
mange år. Det sker selvfølgelig, at et 
venskab pludselig må ophøre fx pga. 
sygdom eller flytning, men det er som 
udgangspunkt barnet selv, der be-
stemmer, hvor længe det varer. 
Og mange børn/unge er særdeles tro-
faste over for voksenvennen, der både 
er med til konfirmationen, og senere 
i ungdomsårene også er rar at have i 
baghånden som en slags mentor, når 
teenageproblemerne for alvor melder 
sig. 

voksenvennen
Voksenvennerne er ligeså forskellige 
som andre mennesker, når det hand-
ler om alder, køn, beskæftigelse og 
interesser. Men de har det til fælles, at 
de har ressourcer, livsglæde og over-
skud til at være noget for et barn, der 
kan have glæde af en ekstra voksen i 
sit liv. 
Voksenvennen er frivillig og ulønnet. 
Han eller hun er hverken professionel 
aflastningsperson, en rig onkel eller 
en underholdningschef. Voksenven-
nen fungerer heller ikke som barnepi-
ge eller sted-forælder, men er slet og 
ret et menneske, der tilbyder barnet 

sit venskab og mulighed for at lære et 
andet miljø at kende. 
Hvorfor gør voksenvennerne det? 
Det er der mange gode grunde til. 
Først og fremmest fordi de har over-
skud at give af, hjertet på rette sted 
og er positivt interesserede i børns 
liv og verden, men efterhånden som 
venskaber udvikler sig, får de fleste 
voksenvenner også rigtig meget igen. 
Barnets tillid og åbenlyse glæde over 
venskabet er en stor og uventet gave i 
mange voksenvenners liv. 
Men derudover har rigtig mange 
voksenvenner selv oplevet, at der - 
længe før, der overhovedet var noget 
der hed voksenvenner - var en vok-
sen, der gjorde en forskel i deres egen 
barndom. Og de fleste husker stadig 
tydeligt, hvor meget det betød…

en ven i livet
bliv voksenven for et barn

af Tinne Delfs, journalist

Vil du høre mere om mulighe-
derne for at få en voksenven til dit 
barn, eller ønsker du selv at blive 
voksenven, så kontakt Børns Vok-
senvenner. På foreningens hjem-
meside finder du mange flere in-
formationer om tilbuddet.
Børns Voksenvenner Århus  
Grønnegade 80, 8000 Århus C  
Tlf. 86 18 22 78 
www.voksenven-aarhus.dk
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Beretningen i år bærer præg af de 
mange nye aktiviteter i boligforenin-
gen.
Aktiviteter, der alle rummer ændrin-
ger, masser af renoveringer og spæn-
dende og anderledes nybyggeri.

nybyggerier og renoveringer af de 
gamle afdelinger
Boligforeningens prioriteringer af 
energiområdet har igangsat en ud-
vikling med nybygning af nye spæn-
dende boliger med afprøvning af nye 
bygningsteknikker. Det er boliger, der 
lever op til nutidens krav og standar-
der inden for teknologi, byggemate-
rialer, byggemetoder, energiformer, 
energiforbrug og meget mere.
I beretningen er omtalt så spænden-
de nybyggerier som Villa Vid og det 
kommende højstyrkebetonbyggeri i 
Hasselager, kvalitetsboliger i Solbjerg, 
nybyggeri i Tranbjerg og planerne om 
et havnebyggeri.
Derudover er der de store renove-
ringer af de ældste og mest nedslidte 
boliger i foreningen. Et område hvor 
også beboere fra en afdeling har været 
med til at skabe en ny udvikling på 
området med vægt på alternativ ener-
giforsyning i fremtiden.

indlæg fra foreningsbestyrelsen
I beretningen er der meget forskel-
lige indlæg fra foreningsbestyrelsens 
medlemmer, der afspejler deres til-
gang til det tillidsarbejde, som de har 
påtaget sig.
Der er spændende synspunkter om-
kring vigtigheden af at renovere de 
ældre boligafdelinger og synspunkter 
om den almene boligs konkurrence-
evne set i forhold til ejerboligen, som 
er den boligform, der er flest af her i 
landet.

Der er også indlæg om nogle af de 
sociale og måske upåagtede møde-
steder i boligforeningens ”såkaldte 
ghetto”. Et område, som i den offent-
lige mening ligger fjernt fra virkelig-
heden, men hvor mange mennesker, 
også vore bestyrelsesmedlemmer, er 
rigtig glade for at bo.
Selv om det er et gennemgående træk 
i indlæggene fra bestyrelsen, at der er 
intern enighed i de fremadrettede til-
tag, er der også indlæg, der afspejler 
skepsis over for de store forandringer, 
der er planlagt blandt andet med hen-
syn til Helhedsplanen

Helhedsplanen
Beretningen rummer selvfølgelig 
også omtale af Helhedsplanen, der 
blev godkendt på beboermøder og 
repræsentantskabsmøde. En helt af-
gørende milepæl i en lang proces, der 
blev nået med hovedlinjer og ansøg-
ninger om huslejestøtte til de to be-
rørte afdelinger. Der er omtale af den 
lange tilblivelse: aftalen i juni 2009, 
tryghedsgarantien, høringsfasen og 
novemberaftalen, hvor de afgørende 
forhandlinger med kommunen faldt 
på plads. Det var indholdet i denne 
aftale, der blev godkendt på beboer-
møderne. Mere detaljerede aftaler, 
der skal danne grundlag for renove-

ringsstøtte, skal godkendes snart på 
beboermøder.
Et afsnit om boligforeningens orga-
nisation omtaler de ekstra ressourcer, 
der i boligforeningen bliver sat ind/
er sat ind omkring de store arbejds-
opgaver, der kommer til, og skal sikre 
planens gennemførelse.

den almene bolig – et kommende 
valgkamp-emne
En fin afrunding af bestyrelsesmed-
lemmernes indlæg er en beretning, 
der sætter perspektiv på den almene 
bolig set i et overordnet politisk per-
spektiv, og hvor der sættes fokus på 
den almene bolig som et kommende 
valgkamp-emne. Et politisk mål om, 
at de udsatte boligområder igen skal 
være med i familien af velfungerende 
boligområder. 
En omtale af den boligaftale, der blev 
indgået i 2010.
En aftale, der skulle have været bred 
omkring de fleste partier, men som 
blev snæver, for regeringen ville lade 
lejerne betale hele regningen for de 
kommende indsatser på boligområ-
det. Det er udelukkende lejernes op-
sparede midler, der bliver brugt i den-
ne boligaftale, og ikke så meget som 
en statslig krone. Rimeligt at lejerne 
selv skal betale for renoveringer, men 
indsatser i forhold til sociale proble-
mer er nu engang et fælles samfunds-
problem.
Det var et indlæg, der lovede, at man 
i boligforeningen fortsat ville arbejde 
på at påvirke beslutningerne i Folke-
tinget.

oversigter, der kan have manges 
interesse
Beretningen rummede som vanlig 
en udlejningsoversigt, organisations-
oversigt for året, noget om beboerde-

brabrand boliGforeninGs beretninG 2010
nYbYGGerier, bestYrelsesindlæG, eMne til valGkaMp oG statistik

af Kirsten Hermansen
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mokratiet og den sociale indsats fra 
Integrationsministeriet.

Der er omtale af energiregnskab, så de 
mange afdelinger kan sammenligne 
energipriser, huslejeoversigter for af-
delingerne til sammenligninger mel-
lem afdelinger.

Og der mangler heller ikke en om-
tale af den nye fælles boligportal og 
de nye ventelister, den kombinerede, 
fleksible udlejning samt særlige tilde-
lingsregler for nogle udvalgte afdelin-
ger.

Beretningen rummer mange og spæn-
dende indlæg set fra mange vinkler 

og viser en boligforening med en me-
get bred aktivitetsflade og med me-
gen nyudvikling. Der kunne mangle 
lidt mere omkring  beboerdemokrati-
et, hvor omtalen er meget kort; det er 
jo en vigtig del af en almen boligfor-
enings virke. Ellers er det ikke kedelig 
læsning.

Sidst i april mødte de daglige bru-
gere af beboerhuset Yggdrasil midt i 
Gellerup op til den årlige ”noget for 
noget”-hovedrengøring, hvor der bli-
ver skrubbet og skuret over hele hu-
set, så vinterens skidt og møg kunne 
blive fejet ud. 
Fra tidlig morgen blev der pudset 
vinduer, tørret fodlister og ryddet 
op i skabe og skuffer. Og udenfor 
blev terrassens overdække repareret 
oven på vinterens orkanstorm. Og 
husmand Kim havde dagen forinden 
gravet og støbt hul til fundamentet til 
flagstangen, som nu blev monteret, så 
Dannebrog kunne gå til tops midt på 
eftermiddagen, hvor den fælles op-
rydningsdag blev afsluttet med fæl-
lesgrill for alle rengøringsfolkene. 
Og så kunne alle deltagerne ellers sid-
de og nyde alle de smukke blomster, 
som var blevet plantet i blomsterkum-

merne rundt om beboerhuset, der nu 
er klar til en ny sæson med aktiviteter 
for alle områdets beboere.

YGGdrasil fik sin eGen flaGstanG
Gellerups beboerHus fik Gjort forårsrent oG Hejste dannebroG

tekst og foto af Helle Hansen

Flaget blev hejst til tops i Yggdrasils nye flagstang efter oprydningsdagen.

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Nogle få stjernebilleder kan ikke ses i 
Danmark. Det er stjernerne omkring 
Sydpolen. I modsætning til Nordstjer-
nen findes der ingen sydstjerne.  Men 
ved at forestille sig en linje gennem 
den lodrette bjælke  i Sydkorset og 
den klare stjerne Acrus forlænget en 
seks-syv gange kommer man til him-
lens sydpol.
Medens de fleste stjernebilleder har 
navne efter mytologiske skikkelser, er 
stjernebillederne på sydhimlen ind-
delt af søfolk og har fået navne efter 
det, de kendte mest til, som fugle, 
fisk og nautiske begreber. Fernando 
Magellan, der som den første påbe-
gyndte en jordomsejling og sejlede 
gennem Magellanstrædet, beskrev de 
to Magellan skyer og Sydkorset.

de to Magellanskyer
Magellanskyerne er gallakser af 
stjerner ligesom Mælkevejen, og det 
menes, de er blevet ”tabt” af Mæl-
kevejen. De er derfor meget tættere 
på Mælkevejen end andre galakser 
og ses tydeligt som pletter på him-
len. Den store Magellan Sky er belig-

gende omkring 170.000 lysår borte og 
befinder sig i stjernebilledet Guldfi-
sken. I 1987 observeredes en Super 
Nova i Den store Magellan Sky. En 
Super Nova er en rød kæmpe, som 
er eksploderet og blusser op, indtil 
den bliver en dværgstjerne. Den lille 
Magellan Sky befinder sig i stjernbil-
ledet Tukanen (Peberfrugten). Den er 

200.000 lysår borte og har en diameter 
på 30.000 lysår.

sydkorset
Sydkorset er det mest kendte stjern-
billede på den sydlige himmelkugle. 
Det indeholder to markante dobbelt-
stjerner og ”Smykkeskrinet”, der er 
en åben stjernehob. En stjernehob er 
et utal af stjerner, der hænger sammen 
ved hjælp af tyngdekraften. ”Kulsæk-
ken” er en af de største og tætteste 
mørke tåger på himlen.
det falske kors
Sydkorset har en konkurrent, som 
kaldes Det falske Kors. Det er sam-
mensat af fire stjerner fra henholdsvis 
stjernbilledet Sejlet og stjernebilledet 
Kølen. 

sYdHiMlen
stjerner nordboen sjældent ser

af Jens Skriver

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Søndag eftermiddag den 1. maj var 
der kaldt til arbejdsdag i Gellerupha-
ven i svinget på Gudrunsvej. Her blev 
der fyldt ny kompostjord i højbedene, 
sået krydderurter og blomster og 
spist is og drukket kaffe og snakket 
visioner og drømme for fremtidens 
haveprojekt.
Det var aktive fra ad hoc-gruppen 
under Samvirket, som de sidste på år 
har arbejdet på at skabe nogle dejlige 
haver i Gellerup og Toveshøj, der stod 
bag aktiviteten, der blev bakket op af 
Ramallah-spejderne, som samme dag 
også fik skabt et dejligt bålsted i ha-
ven.

to haver i hver sin ende 
Hidtil har arbejdstitlen for projektet 
været ”sansehaven i Gellerup”. Men 
nu har projektet fået to haver at være 
aktive i, og i den forbindelse er det 
blevet omdøbt til ”Verdenshaverne” – 
Gelleruphaven og Toveshøjhaven. 
Toveshøjhaven ligger i den modsatte 
ende af Gudrunsvej, helt for enden 
af Lenesvej, ved indgangen til Hasle 
Bakker. Det er arealet, der tidligere 

husede haveforeningen Mariehønen. 
Her var ad hoc-gruppen i påskeferien 
i fuld sving med at rydde grunden for 
affald og skrald, så jorden nu er klar 
til at blive gjort dyrkningsklar. Det er 
planen, at der med tiden skal skabes 

mulighed for, at projektet kan påbe-
gynde en planteproduktion i Toves-
højhaven.
Ved ”I love Gellerup”-arrangementet 
på Klostertorv den 28. maj fotalte 
Verdenshaverne mere om deres vi-
sioner. Og den 18. juni ved ”Løb for 
Livet”-arrangementet i Hasle Bakker 
vil det være muligt at kigge inden for 
i Toveshøjhaven og høre nærmere om 
projektet.
Yderligere information kan fås hos 
projektleder Elin Kyhl Svendsen.

Gellerups verdensHaver Har fået navne
spirende liv i GellerupHaven oG tovesHøjsHaven 

tekst og foto af Helle Hansen
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Der er en voldsom støj hele dagen. 
I særdeleshed i de tidlige morgen-
timer og ved aftenstid frem til solen 
går ned. Man vækkes meget tidligt, 
og man kan nemt blive skræmt af 
de sorte fugle, der sværmer overalt 
og sidder overalt. Ved aftenstid kan 
skovbunden være helt sort af fuglene. 
Alle småfugle er væk, fuglekasserne 
tomme. Selv om Voldbækhave har na-
turen helt tæt på, så er det ikke muligt 
at opleve diversiteten på grund af et 
overtal af rågefugle. Sådan beskriver 
beboerne i boligforeningens mindste 
afdeling, Voldbækhave, deres boligsi-
tuation, når man er nabo til store rå-
gekolonier og der er forår i kolonien.

Afdelingen har henvendt sig til sko-
vens private ejer, men det har ikke 
været muligt at få ham i tale og at for-
må ham til at hjælpe med bekæmpel-
se af fugleplagen. Aarhus kommune 
og Brabrand Boligforening har heller 
ikke kunnet hjælpe, men boligfor-
eningen har set med velvilje på, at af-
delingen evt. kunne hensætte et beløb 
til bekæmpelse på deres boligbudget, 
og således betale udgifterne selv.

rågerne er beskyttet via fredning.
Siden 1979 har kragefugle været be-
skyttet via EU´s fuglebeskyttelsesdi-
rektiv. Forudsætningen herfor er, at 
kragefuglene ikke skal udryddes. Den 
optælling, der ligger til grund herfor, 

stammer fra 1973. På dette tidspunkt 
anslog man et tal for bestandens stør-
relse på 60.000-70.000 rågepar, men 
der er aldrig siden lavet en egentlig 
optælling. ”Det holder ikke mere, 
der er snarere tale om 120.000-150.00 
rågepar i dag. En stærk Ornitologisk 
forening i Danmark ’trækker i trå-
dene’ vedrørende lovgivningen her,” 
oplyser en ekspert i rågefuglebekæm-
pelse, jæger og vildtkonsulent Jesper 
Schytte og fortsætter: ”Påstanden om, 
at rågerne nu er flyttet fra landet til 
byerne passer heller ikke, men i by-
ernes nærhed er der mere let tilgæn-
gelig mad, idet disse kloge fugle jo 
også har fundet ud af, at mennesker 
efterlader sig meget affald, der kan 

råGeplaGe ved voldbækHave
saMMen Med et plejeHjeM er de nabo til årHus største råGekoloni i årslev skov

tekst og foto af Kirsten Hermansen
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spises, og så er der bedre muligheder 
for overlevelse.”

dansk lovgivning giver mulighed 
for en forårsregulering.
Så længe træerne ikke er sprunget 
ud, er det muligt at søge om lov til at 
skyde rågeunger fra 1. maj til 15. juni. 
Rågeunger smager i øvrigt fortrinligt.
Fra 1. februar til 15. marts er det mu-
ligt at søge om lov til at regulere be-
standen af voksne fugle. Det er kun 
i disse perioder, man kan bortskyde, 
og da skovejeren ikke har villet gøre 
nok for at formindske bestanden, har 
Bofællesskabet Voldbækhave beslut-
tet at indkalde til et fællesmøde med 
interessepartnere for at koordinere en 
fælles indsats, gøre noget ved proble-
merne, og være på forkant til næste 
reguleringsperiode i 2012.

fællesmøde på plejehjemmet Møl-
legården –  med deltagelse af be-
rørte naboer den 18. april.
I anledning af dette møde havde man 
indkaldt en såkaldt ekspert i råge-
fugle-regulering – en vildtkonsulent 
eller jæger ved navn Jesper Schytte 
med firmaet 3bHunting bag sig. Aar-
hus kommune var repræsenteret ved 
Niels Jørgen Friis fra de grønne om-
råder. Fra plejehjemmet deltog daglig 
leder og for private husejere i Bra-
brand deltog formanden for Brabrand 
fællesråd. Brabrand Boligforening 
var ikke repræsenteret for afdelingen 
Voldbækhave. Til stede var også be-
boere fra Voldbækhave og plejehjem.
Jagtkonsulenten indledte mødet, 
og fortalte, at han på grund af sine 
mange erfaringer havde påtaget sig at 
flytte rågekolonier. Om de mulighe-
der, der var for at skræmme fuglene 
væk og om dispensationsmuligheder-
ne. Hans speciale var bortskræmning 
ved brug af  laserkanoner, som han 
selv havde udviklet til formålet. Med 
denne metode var det muligt at stres-
se fuglene så meget, at de flyttede til 
andre dele af skoven, og her mente 
han længere ind i skoven. Dette skul-
le så kombineres med en ansøgning 
om bortskydning i de tilladte perio-
der om foråret. Det ville tage mindst 

1 år at  bortjage/decimere bestanden 
fra området og få dem til at flytte per-
manent, og det skulle nok følges op.  I 
første omgang ville det koste kr. 5.000 
og det første år løbe op i kr. 20.000-
40.000. 

rågebekæmpelse
Der var efterfølgende en  dialog mel-
lem jægeren og kommunens repræ-
sentant, der, som han selv sagde, var 
uddannet biolog, men uden erfaring 
som ornitolog. Han oplyste om vel-
lykkede eksempler på bekæmpelse af 
råger andre steder i Aarhus kommu-
ne (Stautrup og Risskov). Bekæmpel-
sen var her foregået ved nedskydning 
af rågeunger igen og igen. Det havde 
været en lang og sej indsats over 10 år. 
Det viser, at hvis man holder presset, 
så kan man få antallet ned. Jagtfor-
eninger har udført bortskydning som 
en frivillige indsats. Han kunne ikke 
umiddelbart  gå ind for de metoder, 
der blev fremført af Jesper Schytte, og 
mente af bortskræmning af rågerne 
ikke løste problemerne, for hvor flyt-
tede rågerne så hen – og hvor sendte 
man problemerne videre til.

Bekæmpelse forudsætter ejerens til-
ladelse, og der er tvivl om, hvem der 
er grundejer, der hvor de største rede-
træer står.
Årslev Skov er ejet af en privat grund-
ejer, der ikke bor i Århus. Skoven 
grænser op til Møllegårdens Pleje-
hjem og Voldbækhave. Der var en 
lang meningsudveksling, om hvor-
vidt  rågernes reder befinder sig på 
kommunens grund eller den private 
skovejers grund.
Det har ikke været muligt at få sko-
vejeren i tale, og vedkommende har 
ikke villet medvirke til en fælles be-
kæmpelse af problemerne med de 
store bestande. En større kreds har 
henvendt sig uden resultat. Der bort-
skydes rågeunger hvert år, oplyser 
han, men antallet kan ikke dokumen-
teres. Det blev heller ikke helt klar-
lagt om loven gav mulighed for at 
påtvinge ham at regulere bestandene 
yderligere.

Jægeren/vildtkonsulenten mente at 
kunne påvise, at uanset hvor skellet 
går, så hænger store partier af træer 
med reder ind over kommunens 
område (plejehjemmets område). 
Dermed er der mulighed for at søge 
dispensation til regulering, bortskyd-
ning og anden bekæmpelse af reder 
uden ejerens tilladelse.

aarhus kommunes holdning er 
generel, at rågebekæmpelse skal 
foregå med frivillig indsats. 
Der ikke er afsat penge til dette arbej-
de. Den del af kommunen, som han 
repræsenterer, Naturforvaltningen, 
og de private grundejer i kommunen, 
har ingen  løsning her og nu. Den 
del af kommunen, der repræsenterer 
plejehjemmet - Sundhed og Omsorg 
- har måske en anden holdning, men 
der var ikke nogen repræsentant der-
fra. Desuden var han betænkelig ved 
brug af laserkanoner. Det var i hvert 
fald en forudsætning at brugen blev 
godkendt af politiet.

vejkomité blev nedsat med formå-
let – fortsat råge bekæmpelse
Det blev på mødet besluttet at ned-
sætte en vej-komité med repræsentan-
ter for alle involverede parter – fami-
liehuse på Silkeborgvej repræsenteret 
ved Brabrand Fællesråd – medlem-
mer fra Tre Ege - plejehjemmet – og 
Voldbækhave.
Første hverv bliver at garantere jæ-
geren/vildtkonsulenten hans første 
honorar på kr. 5.000, mens sagen kø-
rer, og i mellemtiden vil man arbejde 
videre med sagen, søge at rejse penge 
til finansiering af en bekæmpelse med 
laserkanoner.
En anden opgave bliver en skrivelse 
til magistratens afdeling for Sundhed 
og Omsorg med ansøgning om mu-
lighed for  at få bevilget penge.
Der bliver også taget kontakt til Stads-
dyrlægen for udtalelse om risiko for 
smittefare fra de massive fuglemæng-
der, og her tænkes specielt på fugle-
influenza.
Skræppebladet vil følge sagen.
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Sundhedscaféen er et samarbejdspro-
jekt mellem Det Boligsociale Fællesse-
kretariat og Århus Kommune, og som 
foregår i fem boligområder i Århus. 
Det er Herredsvang, Viby Syd (Ro-
senhøj, Søndervangen og Kjærslund), 
Trigeparken, Gellerup-Toveshøj og 
Bispehaven. 
Kl. er 13.05 og den første besøgende 
er allerede ude af døren igen. Sund-
hedscaféen åbner ellers først kl. 13, 
men da de alle sammen var til stede, 
kunne de lige tage sig af den første 
besøgende. Han blev blandt andet 
vejet, fik målt højde og fedtprocent. 
En computer regner så kroppens al-
der ud. Og den skal selvfølgelig helst 
svare overens med ens aktuelle alder, 
eller vise mindre.  

Skræppebladets udsendte blev også 
tilbudt den store tur, men turde ikke 
at se sandheden i øjnene. Så det blev 
kun til en lille samtale ud fra et spør-

geskema, blodsukkertest og blodtryk. 
Hvis man er mere modig, kan man 
få en længere samtale ud fra spørge-
skemaet. Man bliver blandt andet ad-
spurgt om sine kostvaner, alkoholind-
tag, motion eller mangel på samme. 
Der er tre kasser med smilies og hvis 
man svarer med en negativ smily i 
nogle af tilfældene, kan det være, at 
man skal have en snak om, hvordan 
ens vaner kan ændres. ”Nogle er ikke 
klar til at ændre på tingene, og det er 
også ok med os. Vi støtter dem og gør 
opmærksom på, at tilbuddet stadig er 
der, hvis de ændrer mening senere,” 
siger Marianne Viskum. Hun har 
tidligere arbejdet med rygestop på 
Århus Kommunehospital og har stor 
erfaring i at hjælpe folk med at holde 
op med at ryge.

folk i alle aldre kommer forbi.
I løbet af de 2½ time, der var åbent, 
var der ca. 15 besøgende. Der var en 
kvinde, som for nylig havde født, og 
ville have et tjek. En ældre kvinde, 
som havde sin nabo med som tolk, 
blev også testet og havde en lille 
snak med sygeplejersken om hendes 
generelle sundhedstilstand. ”Nogle 
mennesker kommer kun en gang, 
fortæller Helle Dybdal Jensen, ” an-
dre kommer tilbage til opfølgning på 
sundhedstjekket.
Man kan få sine resultater i en mappe 
og komme tilbage og blive testet igen 
for at se, om der er forandringer siden 
sidst. I dag kom en mand forbi, som 
på en måned havde tabt sig 4 kilo. 
Der var stor begejstring og klapsalver 
over hans indsats.

et kendt ansigt kiggede forbi.
Gellerups ildsjæl Allan Fisker kiggede 
også forbi for at få lavet et sundheds-
tjek. Hans krop var yngre end hans 

egentlige alder, så det var han godt 
tilfreds med. Han havde også udfyldt 
skemaet, men da det var hans tur, var 
klokken mange, og han besluttede sig 
for, at komme næste gang. 
Kom bare forbi
Projektet har kørt siden januar, og i 
begyndelsen var der ikke så mange 
besøgende hver gang, men efterhån-
den kommer der en del besøgende 
hver gang.  Projektet kører i foreløbigt 
3 år, så der er god tid til at kigge forbi 
endnu. Man kan bare komme ind fra 
gaden, og alle er velkomne. De har 
åbent onsdag fra kl 13- 15.30

sundHedscafeen i laden Har stor succes
skræppebladet er på besøG i sundHedscafeen tirsdaG efterMiddaG, for at se Hvad der 
foreGår i de 2½ tiMe, der er åbent. sYGeplejerskerne Marianne viskuM oG Helle dYbdal 

jensen taGer iMod.

af Elsebeth Frederiksen

Helle Dybdal Jensen er projektleder for 
Sundhedscaféerne

Allan Fisker er en tur på vægten
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For omkring et års tid siden fik flere 
beboere i Gellerup og resten af Århus 
en telefonopringning med tilbud om 
at svare på en række spørgsmål om 
integrationen af ikke-etniske danske-
re i Århus. Der var flere, der dengang 
spurgte Skræppebladet “Hvad er der 
gang i, hvem er det, der vil vide no-
get?” Nu er der kommet røgsignaler 
op fra Aarhus kommune som for-
klarer, hvorfor man  i 2010 
spurgte 2.751 borgere om 
deres syn på og holdninger 
til integrationen.

integrationspolitik og in-
tegrationsbarometer
Aarhus Kommune har gen-
nem mange år arbejdet at 
udvikle og synliggøre en 
integrationspolitik, som 
både kommunens politike-
re, kommunale medarbej-
dere, etniske Danskere og 
indvandrere kan forstå og 
handle udfra. Det er ikke en 
enkel opgave. Der har væ-
ret skrevet fine papirer med 
mange ord, men hvad gør 
det, hvis mange borger har 
svært ved at forstå ordene 
eller tro på indholdet.

For at gøre integrationspoli-
tikken endnu mere tydelig, 
har kommunen udviklet et 
såkaldt integrationsbaro-
meter, der beskriver status 
og udvikling på 4 indsatsområder. 
Indsatsområderne er:
Beskæftigelse
Uddannelse
Bosætning
Medborgerskab
Integrationsbarometeret er nærmere 
beskrevet på kommunens hjemme-
side.

Medborgerskabet hvor står det
De første 3 indsatsområder har været 
kendt og brugt i flere år. Det 4. ind-
satsområde er først nu begyndt at 
blive beskrevet med udgangspunkt 
i den spørgeundersøgelse, der blev 
gennemført for et år siden. Undersø-
gelsen prøver at afdække holdninger-
ne blandt voksne borgere med 3 for-

skellige baggrunde. Etniske dansker, 
borgere med ikke-vestlig baggrund 
og borgere med en vestlig baggrund. 
Der spørges ind til 6 områder. Spørgs-
målene prøver at afdække:
Hvilken baggrund har dine venner? 
Føler du dig som Århusianer?
Oplever du, at du har lokal indfly-
delse?

Oplever du, at du forstår, hvordan det 
danske samfund fungerer
Har du tillid til Aarhus kommune
Har du et medansvar for integratio-
nen

resultaterne er svære at forstå og 
formidle
Det er spændende at se, hvordan de 
århusianske politikere forsøger at 

anskueliggøre, hvordan det 
står til med medborgerskabet, 
men det er svært at forstå og 
tolke de fremlagte resultater. 
Den interesserede læser op-
fordres til selv at gennemgå 
materialet på kommunens 
hjemmeside.

to interessante resultater
Det virker interessant, at kun 
25 % af de danske borgere ud-
trykte, at de i høj grad følte 
at de havde indflydelse på 
den nære hverdag. Det vil for 
eksempel sige, at de gennem 
forældremøder, samtaler med 
lærere og pædagoger havde 
indflydelse på deres hverdag.
I modsætning hertil oplevede 
lidt over 40% af indvandrerne 
med ikke vestlig baggrund, 
at de i høj grad havde indfly-
delse.

Det er også interessant, at 
næsten 60% af indvandrerne 
syntes, at de selv i høj grad er 

medansvarlige for integrationen. Lidt 
under 40% af de etnisk danske bor-
gere har den holdning.

Hvor står MedborGerskabet
MålinG af inteGration er en svær en

af Hans Esmann Eriksen
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Efter fremtidskonferencen i Forenin-
gernes Hus den 27. og 28. april, giver 
projektleder Lone Hedelund et ind-
blik i, hvad de kom frem til de to dage.
Formålet med de 2 dages konferen-
ce var, at definere hvad sundhed og 
trivsel betyder for den enkelte beboer 
og for selve lokalområdet Gellerup/
Toveshøj.  Derfor bestod dagene bl.a. 
også af brainstorm og snak om visio-
ner for området. Derfor kom der man-
ge forslag og ideer på bordet, hvoraf 
der arbejdes videre med 6, men der 
kom også mange forslag på banen 
som var visioner uden at der kunne 

komme noget konkret ud a dem.  
Blandt andet ville en af grupperne 
lave en ny superskole i Gelleruppar-
ken. Men da den ide er for urealistisk 
indgik de ide kun som en vision. For-
målet med konferencen var nemlig, 
at finde aktiviteter man straks kunne 
arbejde videre med.

spændende projekter der skal ar-
bejdes videre med
Lone Hedelund fortæller, at det alle 
kunne blive enige om på konferencen, 
var at det der er vigtigst for trivslen i 
Gellerupparken og Toveshøj er, at folk 
kommer i arbejde hvilket samtidig er 
med til at højne det økonomiske fun-
dament for beboerne og kan også give 

beboerne en større tilknytning til det 
danske samfund.
Derudover var der også stor enighed 
om, at der skal være flere initiativer, 
der går på tværs af køn, alder, etni-
citet osv. ”Der er ofte store interne 
grupperinger i området, og der er et 
ønske om at alle kommer hinanden 
lidt mere ved, at man bliver nysger-
rige på hinanden, også selvom man 
ikke har samme baggrund,” siger 
Lone Hedelund.
Lone Hedelund er meget ivrig for at 
man skal fokusere på succeser med 
hensyn til f.eks. arbejde og uddan-

nelse. Hun foreslår også, at man kan 
holde fest for unge der har afsluttet 
deres uddannelse, f.eks. håndværkere 
og sosu -assistenter udover forskel-
lige gymnasielle uddannelser.  På den 
måde kan man også skabe glæde, som 
er en af de andre ting, man gerne vil 
arbejde med. 

projekter skal kunne videreføres
Der bliver startet en del projekter i 
området hver år, men de fleste stop-
per når projektpengene slipper op. 
Der blev derfor foreslået at det indar-
bejdes i projekterne hvordan eventu-
elle positive resultater kan gøres leve-
dygtige og indarbejdes i eksisterende 
aktiviteter efter endt projektperiode, 

så erfaringerne ikke går tabt. Man øn-
sker dermed, at alle bliver bedre til at 
omlægge ressourcer og støtte og hjæl-
pe hinanden. En metode kan være at 
Samvirket bliver et koordinerende og 
hjælpende organ for nye projekter og 
initiativer. 
Man blev på konferencen også enige 
om, at der skulle være mere fokus 
på, at det er vigtigt at bruge forskel-
lige metoder i beboersamarbejdet, så 
diverse møder tilpasses indholdet og 
ikke bliver for ens i den måde de af-
vikles på, f.eks. kunne Fremtidskonfe-
rencen være afholdt over 3-4 aftener, 

hvor man mødtes kl. 16.30 til kl. 19 og 
hvor der blev serveret aftensmad.  Så 
ville flere end de 12- 15 beboere der, 
ud af 58, deltog i konferencen deltage 
til møderne.

 Grupperne arbejder videre
Opsamlingen på konferencen var me-
get positiv og deltagerne fandt at det 
var en spændende konference, men 
savnede deltagelse af flere beboer.  
Som skrevet først i artiklen så arbej-
des der konkret videre med 6 initiati-
ver, og første tilbagemelding om hvor 
langt man er kommet foregår på Sam-
virkets næste møde d. 24. maj. 

freMtidskonference
freMtidskonferencen i foreninGers Hus koM freM til spændende projekter

tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

grupperarbejde: en af grupperne i gang med at diskutere forslag. Alle deltagerne samlet en rundkreds, ivrige efter at komme i gang.
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Alting blomstrer eller grønnes, alta-
ner og solskinspladser befolkes – og 
afdelingsbestyrelsen med deltagelse 
af inspektør og vicevært foretager 
rundering og noterer flittigt ned, så 
vi kan være sikre på, at nødvendige 
reparationer og forbedringer bliver 
foretaget. 

Markvandring i gang
I adstadigt tempo skrider proces-
sionen frem, medens det fyger med 
tekniske udtryk og goder forslag, og i 

fælleshuset samles beboerne, der i 
spænding og med beundring følger 
eksperternes grundige gennemgang. 
Skal træværket mon have samme far-
ve som sidste år? Er hækkene nu ble-
vet for høje, eller skal de måske erstat-
tes med andre træsorter, der smider 
knap så meget løv? Vi skal allerede 
nu tænke på de besværligheder, som 
efteråret vil give!
Medens processionen skrider fremad 
(hvorfor tanken bevæger sig mod J.C. 
Hostrups ”Eventyr på Fodrejsen el-

ler måske nærmere H. C. Andersens 
”Kejserens ny klæder” kan jeg ikke 
give nogen forklaring på), syder og 
bobler det i undergrunden. Er det 
mon forårets stærke kræfter, måske 
et mindre jordskælv – eller skulle det 
være endnu et sammenfald i kloaksy-
stemet?

fokuseres der på det vigtige?
Nå, vi er i gode hænder! Vore folke-
valgte eksperter suppleret med de 
professionelle formodes at have helt 
styr på dette lille problem, så der kan 
blive tid til en tilbundsgående under-
søgelse af problemerne med røg og 
”dårlig lugt”, der siver mellem lejlig-
hederne. Hvorfra stammer disse ge-
ner, og hvad kan der gøres ved det? 
Måske burde der nedsættes et hurtigt-
arbejdende udvalg, der samtidig kun-
ne tage sig af andre af de væsentlige 
problemer, såsom cykelparkering, støj 
fra naboejendom og flag-tider! (Ud-
valget kunne evt. også tage sig af pro-
blemerne med porten – men måske er 
det for uvæsentlige problemer?)
Runderingen synes tilendebragt uden 
de store problemer, og tilfredsheden 
lyser ud af de involverede eksperter, 
frokosten venter, og der kan nu med 
megen ny viden diskuteres og læg-
ges planer. Og i fælleshuset lyder an-
erkendende og rosende ord for den 
omhu og omsorg, som ekspertvan-
dringen er et eklatant udtryk for! Der 
skåles, og der vurderes optimistisk, at 
vi også denne gang slipper for husle-
jeforhøjelser.
Nu er der så kun ét meget væsentligt 
spørgsmål tilbage – men det kan til 
gengæld også give grobund for man-
ge og ordrige diskussioner: Hvilken 
farve blev eksperterne enige om, at 
træværket skal have i år?

eventYr på fodrejsen
jo, det er da en Helt vidunderliG årstid!

af Uffe Adelørn Sonnesgården
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Gæsten
For et år siden havde jeg lovet at hol-
de øje med min brors 3.salslejlighed i 
Søvangen, mens han var på ferie.
En uge før han skulle af sted, fortalte 
han en mærkelig historie: Han havde 
hørt en lyd på sin altan, og ud af øjen-
krogen så han et glimt af en stor fugl, 
der baskede med vingerne. Lidt efter 
opdagede han så, at der lå fem store 
æg i altankassen!
Det viste sig, at hans ny gæst var en 
and, og hun kom tilbage og anbragte 
sig hyggeligt mellem en timianplante 
og en dusk purløg – og så begyndte 
hun at ruge på sine æg.

et tungt ansvar
Min bror rejste nu sorgløst på ferie, 
mens jeg noget betænkelig overtog 
ansvaret:
Hvad ville der ske?
Ville der blive griseri og ballade med 
beboerne nedenunder?
Ville der komme klager?
Hvor længe mon anden ville ligge 
der?
Og – ikke mindst – hvordan ville hun 
få de små ællinger ned, når de var ud-
ruget?

beroligende oplysninger
Nu var der kun én ting at gøre – nem-
lig at spørge min datter, som ved 
(næsten) alt om dyr; hun oplyste føl-
gende:
”En and ligger på æg i ca. 28 dage; de 
første tre dage og de sidste tre dage 
spiser den ikke, og derfor kommer 
der heller intet ud i den anden ende! 
Igennem resten af rugeperioden forla-
der den reden én gang om dagen for 
at æde og besørge – men dette sidste 
foregår altså ikke i reden. 
Når ællingerne er udruget, flyver 
andemor ned på jorden og kalder på 
de små dernedefra; ællingerne kaster 
sig nu med dødsforagt ud fra reden 
og lander uden at komme til skade – 

de er meget lette og hopper som små 
gummibolde.”

afslutningen
Det gik næsten, som det skulle. Da 
ællingerne var kommet ud af æggene, 
fløj andemor ganske rigtigt ned på 
græsplænen og kaldte på dem;  - de 
hoppede ned som forventet, men et 
par af dem havnede i en busk, hvorfra 

de blev hjulpet fri af en beboer i stue-
lejligheden – og således endte histo-
rien lykkeligt.

Nu håber jeg bare, at den lille familie 
nåede sikkert ned til søen! 

liv i altankassen
en uventet Gæst

af Inger Bloch
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Flemming Kristensen bliver fra 1. 
juni en af de ledende figurer i arbej-
det med at realisere milliard-investe-
ringen mellem Aarhus Kommune og 
Brabrand Boligforening nemlig Hel-
hedsplanen Gellerup og Toveshøj.

Flemming Kristensen kommer fra en 
stilling som afdelingsleder ved Ba-
scon og med 25 års erfaring indenfor 
rådgiver- og entreprenørbranchen er 
Brabrand Boligforening ikke i tvivl 
om at have fundet den rette person 
til at stå i spidsen for helhedsplanen 
sammen med ledelse, medarbejdere, 
folkevalgte og beboere.

Vi skal i gang med en banebrydende 
plan, der over de næste 20 år vil om-
danne landets største samlede bolig-
område. En plan, der er den største af 
sin art herhjemme og med investerin-
ger for omkring 1 mia. også Europas 
største byudviklingsprojekt. Planens 
dimensioner taget i betragtning har 

vi besluttet at lægge aktiviteterne 
ud i et selskab kaldet Helhedsplan 
45 og styrke arbejdet organisatorisk 
med flere ressourcer. Med Flemming 
Kristensen har vi fået en stor faglig 
personlighed til at stå i spidsen for 
selskabet, siger Torben Overgaard, di-
rektør i Brabrand Boligforening.

Flemming Kristensen, der er 47 år, 
har arbejdet 25 år i byggebranchen, 
hvoraf de sidste 10 år i stigende grad 
har indeholdt ledelsesansvar og for-
retningsudvikling. Han kommer fra 
en stilling som leder af ingeniørafde-
lingen ved Bascon A/S i Århus, hvor 
han har været ansat siden 2006. Inden 
da var han i 1 år chefrådgiver hos Carl 
Bro. 

Jeg er opmærksom på, at ansvaret som 
udviklingsdirektør for helhedsplanen 
rummer store udfordringer. Det er et 
ansvar, som jeg forholder mig ydmygt 
til og med en forvisning om, at det er 

en opgave der løbende udvikler sig 
og stiller krav til min og alle andre 
aktørers omstillingsparathed. Dette 
er en opgave, som kun kan løses i et 
tæt parløb med de vigtigste figurer; 
nemlig beboerne og beboernes repræ-
sentanter i det politiske system. Jeg 
glæder mig til sammen med dem og 
Aarhus Kommune at være med til at 
sikre, at de tanker og idéer, der ligger 
bag helhedsplanen også realiseres, og 
dermed skabe bedre forhold for bebo-
erne, siger Flemming Kristensen.

nY direktør skal være Med til at udvikle 
europas største bYprojekt

brabrand boliGforeninG Har ansat fleMMinG kristensen soM udviklinGsdirektør for 
HelHedsplanen Gellerup tovesHøj

af Marianne Stenberg, Journalist Brabrand Boligforening

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbninGstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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kampagnen kører igen
Så fik vi lige hele pladen en gang til 
fra boligforeningens næstformand, 
den med hvor godt det bliver, når der 
kommer en bygade, med tung tra-
fik og gerne med sporvogn/letbane, 
igennem boligkvarteret, ca. 6 blokke 
enten nedrives, sælges eller ”ombyg-
ges”, der bygges endnu flere forret-
ninger i et af de fattigste bolig områ-
der i Danmark og ”tryghedsgaranti” 
ved problematisk opsigelse af lejere!

jordsalg og landsbyggefond
Repræsentantskabet fik forelagt pla-
nen til ”godkendelse” på lige så tyndt 
et grundlag som afdelingsmøderne i 
Gellerup og Toveshøj, men det, som 
repræsentantskabet vedtog, var en 
problematisk vedtagelse af salg af bo-
ligforeningsjord, sammen med god-
kendelse af at bruge penge fra salg af 
foreningens fælles ejendom til Hel-
hedsplan G T.
Problematisk fordi lovgivning ikke 
var og stadig ikke er tilstede, der kan 
ikke overføres penge fra salg af for-
eningsjord til brug for en Helheds-
plan. Vedtagelsen skete under den 
gældende lov som byder; sælges for-
eningens jord, skal foreningens fortje-
neste indbetales til Landsbyggefon-
den, hermed råder boligforeningen 
ikke over disse penge!
Jeg er medlem af repræsentantskabet, 
selvfølgelig stemte jeg imod forslaget, 
da jeg mener at Helhedsplan G T er 
noget der baner vejen for nedlæggel-
se af almene boliger, planen forsøger 
også at sætte borgere ud af deres bo-
liger og angriber dermed lejernes ba-
sale rettigheder.

Helhedsplan G t gik ind over 
byrådet
Hvorfor kom denne plan ind over by-
rådet, og hvorfor mente borgmeste-
ren, at Helhedsplan G T skulle ved-
tages med det bredest mulige flertal?

Ja faktisk sendte borgmesteren en 
pressemeddelelse efter forliget den 21 
juni 2009 med budskabet, at ”Et enigt 
byråd står bag helhedsplanen for Gel-
lerup og Toveshøj”. Det viste sig sene-
re, at det uheldigvis ikke var et enigt 
byråd. Enhedslisten var ikke med!

den kører endnu
Men der ManGler lån oG foreninGspenGe til HelHedsplan i Gellerup oG tovesHøj.

kommentar og foto af Ole Vad Odgaard.

Viser dette banner fremtidens boligområde?
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Men hvorfor lukkede borgmesteren så 
ulven ind i fåreflokken, når der kunne 
vedtages en langt bedre helhedsplan 
med et smallere byrådsflertal, altså 
med progressive stemmer og dermed 
uden de grimme krav fra højre fløj i 
byrådssalen om nedrivninger mm., 
som Helhedsplan G T er kendt for?

Hvor meget skal der lånes
Både boligforeningens repræsentant-
skab og beboerne venter endnu på at 
se økonomien i helhedsplanen. Det er 
helt sikkert, at der også er tale om lån 
med tilbagebetalingspligt fra Lands-
byggefonden. Vi venter spændt på, 
hvornår denne oplysning kommer 
frem. Uheldigvis bliver der som følge 
af nedrivninger mm. færre beboere til 
at betale på lån, da antallet af almen-
boliger i helhedsplanområdet falder 
med ca. 1/3. Det er de resterende boli-
gers lejere, som skal tilbagebetale lån.
Når lånet så endelig er tilbagebetalt, 
er det lovbestemt, at lejernes beta-
ling af samme ydelse fortsætter, men 
ydelsen går nu til Landsbyggefonden, 
også selv om lånet er udbetalt!

beboer oplysning er en del af be-
boerdemokrati
Selv om foreningsbestyrelsen kendte 
til denne låntagning, så blev der ikke 
talt om lån, oplysning herom blev 
ikke givet beboerne på afdelingsmø-

det i Gellerupparken, hvor jeg selv 
deltog.
Nu vil nogen nok begynde at finde 
referaterne frem fra de to afdelings-
møder i december i Gelleupparken og 
Toveshøj. Det kan man sagtens, for re-
feraterne kan hentes på Brabrand Bo-
ligforenings hjemmeside, men så vil 
man se, at der i begge referater står, at 
punktet, som ellers skulle have været 
refereret, er en gengivelse af et uddelt 
papir. Altså, der findes ikke noget re-
ferat af, hvad der blev sagt under det 
betydeligste punkt på mødet!
Om det omdelte papirs tekst i øvrigt 
er læst eller forstået af afdelingsmø-
dernes deltagere, melder historien 
ikke noget om.

Helhedsplanens trafik
Et kæmpe banner viser en bygade, 
men har lejerne i Gellerup selv ønsket 
dette trafikmonster gennem boligom-
rådet? Jeg ved det ikke, men Toves-
højs bestyrelse har, så vidt jeg er ori-
enteret, sagt nej til en bygade, derfor 
er Toveshøjs trafiksystem stort set in-
takt som fra begyndelsen.
Dengang afdelingerne blev bygget, 
var det en interessant nyskabelse, at 
den kørende trafik blev ført uden om 
bebyggelsen. Denne model for be-
grænset trafik i boligområder har nu 
været brugt i årtiers boligbyggeri.

Helhedsplan G T gør grundigt op med 
denne fredning af boligområdet, og 
skal man tro reklamebillederne, f.eks 
det kæmpe gavlbanner ved Gudruns-
vej 10A, så bliver der et eldorado af 
trafik med legende børn, sporvogne/
letbane, rollatorer mm., men under-
ligt nok viser banneret ikke de hurtige 
smarte biler og lastbiler med varer til 
de forventede butikker!

Helhedsplan G t er stadig kun un-
dervejs
Der har været stilhed omkring Hel-
hedsplan G T, nu kom så en genopfri-
skende kommentar i Skræppebladets 
majnummer, og der udsendes endda 
endnu et ekstra Skræppeblad, som 
altså ikke udgives af bladets redak-
tion.
Utvivlsomt skyldes den fornyede 
kampagne at der endnu ikke er bryg-
get færdig på helhedsplanen, vigtige 
aktører som byråd og regering har 
ikke leveret deres, derfor skal hekse-
kedlen holdes i kog.

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

www.gellerup.nu
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katte
Det er forbudt at holde kat i ”Søvan-
gen”.
Forbuddet har været gældende i man-
ge år.
Alligevel har vi dagligt besøg af katte 
i haven Brabrand Skovvej 35.

I løbet af dagen den 30. marts 2011 
havde vi besøg af 3 katte.
En hvid med busket hale, en rødbrun 
og en grå med hvid halespids.
De er naturligvis på fuglejagt – hel-
digvis uden held.
Men vore græsplæner og bede fyldes 
med ekskrementer.
Nu må det holde op – Katte i ”Søvan-
gen” må væk.

(Dette indlæg skulle have været i maj 
nummer, men var ikke modtaget i 
Skræppebladets redaktion, og man 
har efterfølgende modtaget endnu et 
indlæg der lyder ..)

Her den 11. maj 2011 har vi fortsat 
besøg af katte i vores have Brabrand 
skovvej 35.

Nu en sidste advarsel før en drama-
tisk handling.

af Ib Kristensen

SVAR ANG KATTE
Beboeren har i forbindelse med sin klage, 
som er omtalt i indlægget, fået dette svar 
fra afdelingssekretæren i Brabrand Bolig-
forening, og hans tilladelse til at bringe 
det.

”Boligforeningen skal herved bekræfte 
modtagelsen af Deres breve af 7. og 14. 
marts 2011 vedr. katte i Søvangen og kat-
te i Deres have og vedr. dyr i Søvangen.

Ifølge afdelingens ordensreglement er det 
ikke tilladt at holde kat i afdelingen.
Brabrand Boligforening skriver til de 
beboere, hvor man er bekendt med, at de 
ulovligt holder kat.
Men det er svært at overholde reglemen-
tet med hensyn til de strejfende katte, 
da det jo ikke nødvendigvis er katte, der 
holdes af beboere i afdelingen.

De opfordrer til, at der indrykkes nogle 
linjer om, at det er forbudt at holde kat i 
afdelingen. Dette har afdelingsbestyrel-
sen taget initiativ til flere gange.

De kan som beboer, skrive til Skræppebla-
det, om Deres oplevelser med hensyn til 
katte og deraf ekskrementer på plænen.”
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

renoveringen
Tirsdag d. 10.maj fik afdeling1 besøg 
af fire repræsentanter fra Landsbyg-
gefonden; formålet var, at de skulle 
få mulighed for at danne sig et ind-
tryk af afdelingen og de problemer, vi 
kæmper med.
De fik forevist en lejlighed og to huse 
på Udsigten, og bagefter var der 
møde. 
Foruden Landsbyggefonden deltog 
vore inspektører, to ingeniører, repræ-
sentanter fra Brabrand Boligforening, 
varmemesteren og afdelingsbestyrel-
sen. 
På mødet blev der talt om de forskel-
lige tiltrængte arbejder, især med 
henblik på facaderenovering og ud-

bedring af fugt og skimmel. Lands-
byggefonden orienterede om fondens 
regulativ, der indeholder bestemmel-
ser om, hvad der kan gives støtte til 
(og nogle ting, der ikke gives støtte 
til). Det blev også nævnt, at beboerne 
selv må betale en del af udgifterne 
over huslejen.

affaldshåndtering
Med fare for at blive udnævnt til en 
rigtig kedelig ordensduks vil jeg lige 
nævne vigtigheden af at undgå over-
fyldning af vore skraldebøtter og con-
tainerne til papir og pap.
Desværre sker det tit, at der fyldes så 
meget i, at lågene står og gaber. Ofte 
er dette slet ikke nødvendigt: Papkas-

ser kan mases flade, og man kan jo 
lige give sig tid til at se efter, om der 
ikke skulle være mere plads i bøtten 
ved siden af i stedet for at vælge den 
nærmeste, i forvejen fyldte!
Det koster ekstra penge, hvis skralde-
bøtter og containere er overfyldte!

Hoppefest
Jeg vil lige erindre om hygge-hoppe-
festen på legepladsen, lørdag d. 25. 
juni. Tilmelding til spisning er senest 
5. juni.

renoverinGsplanen – affaldsHåndterinG – 
Hoppefest

oM forårets aktiviteter

af Inger Bloch

Afdelingen afholder Sankthansbål 
med ”heks” og det hele, på bålplad-
sen ved Louisevej

Torsdag, den 23. juni 2011

Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi synger 
midsommervisen.

Børnene kan riste snobrød ved de-
res egne små bålsteder, da det tager 
meget lang tid, før det store bål er 

brændt så meget ned, at der bliver 
gode gløder.

Børnene får dej til snobrød – pølser og 
en sodavand

Der vil igen i år blive mulighed for at 
grille

Grillen vil være klar klokken 18.30

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for 
pølser og kartoffelsalat – andet kød 
kan medbringes
De voksne kan købe øl og sodavand.

sanktHansfest
koM oG vær Med

af Afdelingsbestyrelsen
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Som I kan se, er der begyndt at ske 
noget. Der er opsat mandskabsvogne 
nede for enden af Karensvej, og se-
nere når de rigtig kommer igang, vil 
der vil også komme nogle containere 
både bag blokkene og foran. 
Her i starten går  de i gang nede i kæl-
deren med faldstammer.

Vi i beboergruppen har mødtes hver 
tirsdag og diskuteret forskellige ting, 
bla. er der taget stilling til, hvad for 
nogle tegl der skal bruges til inddæk-
ning, og så har vi diskuteret, hvad for 
noget isolereing der skal bruges, bla. 
papiruld, fordi det skal være en mil-
jøvenlig renovering. Hvem der skal 

lave vinduerne, er også på plads, ikke 
hvordan de skal se ud, men vi arbej-
der videre, og det skal nok blive godt, 
når vi når dertil.

beborGruppe Møde oM renoverinG
så er der lidt info

af Lone Krogh

Mellem Gudrunsvej og Ringvejen, og 
mellem Edwin Rahrsvej og Globus1 
ligger noget, der mest af alt minder 
om en lille skov. 
Arealet har ligget ubebygget hen al-
tid. For 50 år siden og før det lå her 
marker. Da man i 1960’erne planlagde 
byggeriet af Gjellerup-planen ønske-
de man, at motorvejen skulle føres 
forbi på dette område, hvilket som 
bekendt ikke blev tilfældet. Siden har 
området ligget øde hen og er med 
tiden vokset til med krat, planter og 
træer.
Nu sker der så endelig noget på om-
rådet. Et af de allerførste fysiske tegn 
på, at der skal ske forandringer i Gel-
lerupparken og Toveshøj, kunne ses i 
de første dage i maj. Mænd og maski-
ner ryddede et stort stykke af skoven 
mellem Gudrunsvej og Ringvejen. 
Formålet er, at trafikanterne på Ring-
vejen skal kunne se ind til området og 

følge med i, hvordan Helhedsplanen 
kommer til at skride frem. For nogle 
af beboerne på Gudrunsvej betyder 
det, at de nu får en endnu bedre ud-
sigt til resten af Aarhus. Rydningen 
betyder også, at der etableres en di-
rekte og åben passage fra Gudrunsvej 
til Globus1, hvilket bliver en fordel 
for alle de beboere, der ofte kommer 
i Globus1.
På billederne herunder kan du se, 
hvordan skoven ser ud både udefra 
og indefra. Gellerup Museum doku-
menterer alle forandringer i Gellerup-
parken og Toveshøj og med tiden vil 
”før”- og ”efter”-billederne blive ud-
stillet på museet.
Du kan også følge og se billeder på 
vores facebook-gruppe, søg efter 
”Gellerup Museum”.

nu skal der rYddes i Gellerup
det GaMle Motorvejsareal tYndes ud

tekst og billeder af Doron Haahr, museumsinspektør på Gellerup Museum

4 - Gellerupparken

3 - Skovgårdsparken
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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

Kl. 14.30-15.30  i Beboerhuset Tousgårdsladen Ed-
win Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand
Arrangeret af Sundhedscaféen, TousgårdsLADEN 
og beboerrådgivningen i Toveshøj.
Husk at ringe på tlf:86259158, hvis du gerne vil til-
melde dig til gymnastik. 

GYMnastik 
for kvinder 

oG unGe piGer

tirsdaGe den 31. Maj, 7. juni, 14. juni 
oG 21. juni 

For alle - medbring dit eget kød eller køb det ved folkekøkkenet - så serve-
rer vi brød, salater og andet tilbehør. 

Saftevand er gratis, og du kan købe sodavand og øl til billige priser.

Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B 8220 Brabrand

Tlf: 86259158

Grill-aften i GårdHaven
tirsdaG den 21. juni kl. 17
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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)

Gellerup kirkes
 fødselsdaG

Søndag den 5. juni. Fri entré
 
Gellerup Kirke fylder i år 35 år og det bliver fejret 
med manér søndag d. 5. juni, hvor menighedsrådet 
indbyder til et festligt program:
Kl. 9.30: Fødselsdagsbrunch
Kl. 11.00: Fødselsdagsgudstjeneste
Kl. 13.00: Fødselsdagskoncert ved Gellerup Kirkes organist 
Martin L. Hornstrup og violinist Matthias von Niessen.

Alle er velkomne!
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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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Tid: 1-5. august
man – tors. kl. 10 til 14.30 
fredag d. 5. august fra kl. 10-14
Hvis dit barn er mellem 8 og 12 år, 
får det nu mulighed for at gå på bil-
ledskole i Tousgårdsladen. Kunstner 
Jørgen Andreasen og Anja Raithel 
fra Laden vil undervise børnene i at 
arbejde med materialer som træ, lær-
red og pap. Børnene får vejledning i 
at finde inspiration til motivvalg og 
bliver vejledt i forskellige teknikker 
med maling og blyant. De arbejder 
både selvstændigt og sammen om at 
bygge en kunstnerisk isvogn af skrot. 
Vi bruger området og Bazar Vest til at 
indsamle spændende materialer, som 
kan bruges i vores arbejde med bil-
leder og vogn. Til slut kører vi et par 
ture med isvognen i området omkring 
Tousgårdsladen.
Det er gratis at deltage, dog er der et 
lille tilmeldingsgebyr på 25 kr., som 
går til at købe saft og frugt til børnene.
Det kræver ingen særlige forudsæt-
ninger at deltage ud over lyst og en-
gagement til arbejde sammen om at 
skabe et fælles projekt. Vi håber, det 
bliver en både lærerig og sjov uge.

NB: Husk madpakke til frokost og 
”malertøj”.
Vi vil gerne dokumentere processen 
med nogle foto – der evt. også senere 
kan bruges i artikler om projektet. 
Hvis du ikke ønsker, at dit barn bliver 
fotograferet, så sig til.

Kontaktperson for tilmelding: Anja Rai-
thel, Tousgårdsladen på 8625 9158. 

Bemærk 
sommerferielukket fra uge 27 – 31.

billedskole for børn i soMMerferien 2011
i tousGårdsladen edwin raHrs vej 6 b. 

Klubberne og legepladsen i Tovshøj 
byder velkommen til Sol og Sommer-
arrangement torsdage i uge 26 og 27. 
Der vil være forskellige aktiviteter for 
unge mellem 9 og 18 år såsom: ud-
fordringsbane, bage snobrød, target 

shooting med bold, sminkerum og 
masser af andre aktiviteter.
Vi ser frem til at have en udfordren-
de og sjov dag med børnene fra Bra-
brand. 
For nærmere information på mobil 
2478 3127 (Troldhøjen)

Torsdag den 30. sep. byder Hasle Bak-
ker og Tousgårdsladen også på gåture 
for kvinder og børn med afgang fra 
Laden kl. 12.30

sol oG soMMer
30. septeMber i oG uden for beboerHuset tousGårdsladen, edwin raHrsvej 6b
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 BEBOERFORUM—mødestedet for almene beboere 

Beboerforum inviterer til fyraftensmøde 
Onsdag den 15. juni kl. 17.00-19.00 
i Kulturhus Herredsvang,  
Kappelvænget 2, 
8210 Aarhus V. 

Mønsterbryder 
Lisbeth Zornig Andersen, formand for 
Børnerådet, fortæller med udgangspunkt 
i sin egen historie om at klare sig igen-
nem og få uddannelse og godt job trods 
en problemfyldt barndom med omsorgs-
svigt og tvangsfjernelse. Lisbeth giver sit 
bud på, hvordan omgivelserne kan hjæl-
pe de svigtede og udsatte børn og unge. 
 
Fyraftensmødet er planlagt af styregrup-
pen bag Beboerforum, som er et net-
værk etableret af Det Boligsociale Fæl-
lessekretariat - www.bydele.dk.  
 
Du kan tilmelde dig ved Trine Schmidt 
Nielsen på e-post: trine@fs-bydele.dk  
eller tlf.: 8734 0002. 
senest tirsdag den 14. juni.  
 
Der vil være mulighed for at købe kaffe 
og vand. 
Det er gratis at deltage. 
Fyraftensmødet  
er støttet af   
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Perlevennerne er med til at festlig-
holde Gellerups Grundlovsfest, som 
holdes 5. juni på pladsen foran Klub-
berne i Gellerup. Her vil caféen have 
en stand med salg af kaffe, te og kage. 
Og ved motionsarrangementet i Has-
le Bakker lørdag den 18. juni rykker 
Café Perlen ud i det grønne og invi-
terer på kaffe med kage på skovturs-
maner, hvor det bliver muligt at sidde 
på jorden og se på, at alle andre mo-
tionerer.

1. maj med taler og sang
For tredje år i træk indbød Perleven-
nernes til 1. maj-fest i Café Perlen. I 
år var talerne Enhedslistens folke-
tingskandidat Solveig Munk, SF’s by-
rådsmedlem Jan Ravn og byens kom-
mende borgmester rådmand Jacob B. 
Johansen fra Socialdemokraterne. Og 
ind mellem rundstykkerne blev der 
både sunget kampsange og lyttet til 

talerne, som alle tre samstemmende 
udtrykte ønske om et snarligt kom-
mende valg.

af Helle Hansen

perlevennerne fejrer GrundlovsdaG i Gellerup
beboercaféen deltaGer i festliGHeder søndaG den 5. juni 

oG rYkker perlecaféen op i Hasle bakker til løb for livet i Gellerup 18. juni

café perlen juni 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 24. juni kl. 17.00-18.30
Priser: 25 kr. (Børn fra 2-7 år 10 kr., Børn fra 8-11 år 15 kr.).
Tilmelding senest tirsdagen forinden til Jytte - mobil 2085 1904 - max. 50 personer

Café Perlen holder sommerferielukket i juli og august

Café Perlen ligger i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.
Læs mere på http://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.

Byens kommende borgmester Jacob B. 
Johansen holdt 1. maj tale i Café Perlen.
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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

Støtteforeningen for Gellerup-klunseren Allan Fisker indkalder til den årlige generalforsamling 
fredag den 17. juni kl. 15.00

 
Generalforsamlingen holdes hos foreningens formand Gunhild Weisberg, Udsigten 17, 8220 Brabrand

Dagsorden ifølge wedtægterne.
 

læs mere på www.allanfisker.dk

allans fiskers venner kalder til Møde
GeneralforsaMlinG d. 17. juni kl. 15.00

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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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 juni 2011

Onsdag	 1	 Hakkebøf	med	kartofler,	sovs	
   og bløde løg
Kristi Himmelfart Lukket 
Mandag 6 Arabisk kebab/oksekødsboller 
   med sovs og ris
Tirsdag 7 Forloren hare og koldskål til dessert
Onsdag	 8	 Kalkunbryst	med	ris/kartofler	
   og lækkert brød
Torsdag	 9	 Fiskefileter	med	brasekartofler	
   og agurkesovs
2.pinsedag Lukket
Tirsdag 14 Boller i karry med ris
Onsdag	 15	 Gryderet	med	pasta/kartofler
Torsdag 16 Hamburgerryg med aspargessovs
Mandag	 20	 Kylling	med	ris/kartofler
    ovnbagte grøntsager
Tirsdag 21 Grill-aften både halal og svinekød:  
   pris 35 kr.
Onsdag 22 Frikadeller med kold kartoffelsalat
Torsdag 23 Koteletter med kryddersovs
  

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

Folkekøkkenet holder 
sommerferielukket 
fra d. 27. juni og åbner først igen d. 
8. august.

Tilmelding til grill-aften senest den 
17. juni på tlf. 8625 9158

Mandage i juni er der halalslagtet 
kød, desuden alle dage, hvor der 
serveres kylling

Vi har fået en opfordring til at 
servere vegetarmad:  
Er du den frivillig-kok, der en 
gang om måneden. vil stå for dette 
måltid?
– så ring på 86259158 
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Gellerupbadet
en svøMMeHal for Hele faMilien

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

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

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

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

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

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

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

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

Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehal forlades 30 minutter før lukketid.

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

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

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

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

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

nadia nasser
Gudrunsvej 6, 3. tv.
8220 Brabrand
 

nour almohamad
Gudrunsvej 52, 5. th.
8220 Brabrand 

Oluf Kristensen
Gammelgårdsvej 10
8230 Åbyhøj

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 16. juni kl. 16

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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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 juni
Sø. 5. : Grundlovsfest i Gellerup     side  30
Sø. 5. 09.30: Gellerup Kirke 35 år     side  26
On. 15. 17.00: Fyraftensmøde Beboerforum    side  29
Fr. 17. 15.00: Generalforsamling Allan Fiskers Venner  side  31
Ti. 21. 17.00: Grill-aften i Gårdhaven i Laden    side  25
To. 23. 200: Sankthansfest i Søvangen    side  23
Fr. 24. 17.00: Fællesspisning Cafe Perlen    side  30
Sø. 26. : Fritidsforeningens Sommerudflugt   side  27
Ti. 31. 14.30: Gymnastik for kvinder og unge piger   side  25


