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afbalanceret boligpolitik

af Hans Esmann Eriksen

Vi har fået en ny regering, og i skriVende stund 
Venter Vi på et nyt regeringsgrundlag. hVad Vil 

det betyde for boligpolitikken 
og den almene sektor?

I 1998 kom Boligforeningernes Landsforening med en række 
annoncer, der illustrerede de gevinster, Uffe Ellemann ville få på 
sit hus, hvis de borgerlige forslag blev gennemført. Annoncerne 
var formodentlig en stor årsag til, at Poul Nyrup Rasmussen fik 
fire år til.

Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, var det en Pyrrhussejr, 
hvor den almene sektor på langt sigt har tabt mere, end den vandt.

I 2001 hvor den borgerlige regering kom til, nedlagde man 
umiddelbart Boligministeriet, og de private boligejere fik i pose 
og sæk. Fastfrysning af ejendomsværdiskatten og tilladelse til 
brug af F1 lån. Det medførte, at huspriserne steg med raketfart, 
og grundlaget for den boligboble vi sidder med, blev skabt. 
Samtidig begyndte regeringen at bruge Landsbyggefondens 
midler til finansiering af boligsociale omkostninger og 
plejeboliger. Omkostninger, som hele samfundet burde betale, 
blev nu taget fra de ca. 17% af vælgerne, der bor i den almene 
sektor. Landsbyggefondens midler er nu disponeret frem til 2025. 
Det betyder at den borgerlige regering har lånt af den almene 
sektors opsparing frem til omkring 2025, og store dele er brugt til 
offentligt forbrug. 
Hvordan er det nu, er det ikke de borgerlige, der beskylder den 
nye regering for at ville låne til offentlig forbrug? Er det ikke også 
de private boligejere, der gennem belåning af stigende boligpriser 
har sat ild til det private forbrug? Nok gav det økonomisk vækst, 
men ikke særlig solidarisk i forhold til dem, der ikke var boligejere.

De vælgere, der bor i den almene sektor, tilhører ikke en attraktiv 
vælgergruppe, der kan flytte magtfordelingen i folketinget. Derfor 
tør man ikke indføre en mere afbalanceret boligpolitik. Det er som 
i det gamle Rom, de vigtigste vælgergrupper får brød (penge), og 
vi får alle politisk skuespil. Det bliver landet ikke rigere eller mere 
solidarisk af.

Den boligboble, som specielt de nyere boligejere lider under, 
medfører nu teknisk insolvens, manglende mobilitet, og er nu en 
bremse på den økonomiske vækst. Det er et problem, vi nok må 
trækkes med i mange år.
I en tid med faldende boligpriser bliver det lettere at argumentere 
med boligejerne om, at kigge på den svenske model, hvor de 
realiserede gevinster ved boligskat, beskattes mildt. I den svenske 
model betaler man ikke skat, hvis man flytter til et dyrere hus.

Den svenske model er en løsning, der ikke giver mange penge 
på kort sigt, fordi specielt unge husejere, der har behov for at 
flytte, ikke rammes på grund af de faldende priser. Det svarer 
i princippet til den “beskatning” den almene lejer betaler via 
Landsbyggefonden.

Vi må håbe, den nye regering har vilje og mod til at gennemføre 
en mere balanceret boligpolitik.
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En erfaren sygeplejerske, der hele sit 
arbejdsliv har arbejdet med pensio-
nister som hjemmesygeplejerske og 
som leder af eget omsorgsfirma, har 
fundet på en ny måde til - gratis - at 
hjælpe pensionister.
For godt et år siden stiftede Pia 
Brændstrup hjemmesiden www. 
pensionistkortet.dk, der skaffer alle 
de nuværende 11.000 kortindehavere 
10-30 pct rabat i f.eks. 100 butikker og 
forretninger i Storårhus. Der er også 
rabatter til arrangementer i Ridehu-
set.

bruger faderen som rollemodel
Den aktive sygeplejerske netop fyldt 
50 bruger sin pensionist-far som rol-
lemodel og er netop flyttet ind i det 
gamle posthus på Frederiksbjerg sam-
men med seks medarbejdere, bl.a. to 

til at sælge annoncer og skaffe rabat-
ter.
En prof. webmaster opdaterer hver 
dag pensonistkortet.dk og udgiver 
et nyhedsbrev med nye rabat-tilbud 
over hele landet. Pensionister kan 
klikke sig ind på siden og tilmelde sig 
uden omkostninger.

39 kr for et måltid
Der berettes bl.a. om Åbent Hus og 
indvielsesfest i det gamle posthus den 
9. september, men hver dag er pensio-
nister velkomne til at henvende sig og 
uden udgifter få udstedt et pensio-
nistkort, der giver adgang til feks at 
blive klippet med 30 pct rabat - eller 
dagens ret til 39 kr.
Små fiskehandlere og store rejsebu-
reauer er også med på rabatlister for 
Århus, der dukker op klar til at printe 

ud, hvis man går ind på hjemmesi-
dens Danmarkskort og klikker på År-
hus.

Kundegrundlaget er landsdækkende, 
og såfremt den nuværende kundetil-
gang fortsætter med et par tusinde 
om måneden, vil man runde de 25.000 
ved årsskiftet.
Man bliver ikke medlem af nogen for-
ening - det hele er uforpligtende.

2500 pensionister til morgenmad
Et af de mere kuriøse arrangementer 
er i Malling Bio kl 16 med brød og 
kaffe på pensionistkortet.dks regning 
og rabat på filmbilletten.

 Jeg kunne godt tænke mig at kopiere 
en idé fra Randers festuge til festugen 
i Århus, fortæller den initiativrige sy-
geplejerske, der rejser ud i hele Øst-
jylland og fortæller om sit projekt i 
pensionistkredse, her i beboerhuset 
Tousgårdsladen i Gellerup-området.

I Randers’ festuge invitere pensionist-
kortet.dk 2500 pensionister til mor-
genmad og kaffe med en lille en. 

Store ambitioner
På sigt håber jeg på, at Pensionistkor-
tet udvikler sig til et kort, som pensio-
nisterne er stolte af at vise frem, præ-
cis som studiekortet er for studeren-
de, slutter sygeplejerske og direktør 
Pia Brændstrup - og at Pensionistkor-
tet bliver det førende medie målrettet 
folkepensionister i Danmark.

sygeplejerske bag rabatter til pensionister
gratis serVice for alle pensionister: www.pensionistkortet.dk har 11.000 kortholdere 

og regner med 25.000 til nytår -

af Kurt Bülow

Pia Brændstrup - hjælper pensionisterne
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Knap er afdeling 30 i Solbjerg indflyt-
tet, før de næste projekter er synlige i 
marken. Det foregår i det allersydlig-
ste Tranbjerg ved Ingerslevvej. Første 
gang vi nævnte det i Skræppebladet 
var i 2006, og der er løbende berettet 
om processen – så her er blot et par 

billeder for dem, der hørte efter på 
beboermøderne; men ikke orker at 
drage ud til grænsen mellem by og 
land. Faktisk drejer cirka 70 procent 
af foreningens aktiviteter sig om byg-
geri, så man skal holde godt fast for at 
kunne følge med

Her er så fundamenterne til den næ-
ste energineutrale afdeling – og det 
interessante, futuristiske prøvehus i 
højstyrkebeton.

nye byggerier underVejs
endnu en energirigtig afdeling

af Bo Sigismund

Her opstår bogstavelig talt fra grun-
den de nye bæredygtige boliger, som

forventes færdige i løbet af 2012.

Et anderledes hus tager form. Men det 
anderledes ser man ikke:
Byggematerialet er højstyrkebeton
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Uanset hvor i verden du befinder dig, 
kan du nyde en Big Mac med en kø-
lig Coca Cola. Stien hen til ostedisken 
er den samme, uanset hvilken Netto-
butik, du besøger. Det regionale og 
lokale særpræg er en saga blot. 

Kom og vær med i en spændende uge 
på Gellerup Højskole. Vi skal rode i 
baghaven, grave op og se, hvad natu-
ren byder ind med, slagte og partere 
et lam, kærne smør og sigte hytteost, 
koge marmelade og bage af gamle 
kornsorter.

Kurset i bæredygtig gastronomi vil 
være en vekselvirkning mellem prak-
tiske erfaringer, hvor vi går ud i na-
turen eller besøger baghaven for der-
efter at sætte vores høstede erfaringer 
ind i en teoretisk ramme eller udsætte 
dem for refleksioner og holde dem op 
i lyset for at se dem efter i sømmene.

Hent en flyer i Yggdrasil, Dortesvej 
35A, eller kontakt Janne på 22 82 40 07 
for at få yderligere information.

the battle
ccs & cs1.6 tournaments
Gellerup Højskole afholder i samar-
bejde med IT Community Lan Party 
i Foreningerneshus. Der vil være en 
masse lækre præmier på højkant, så 
mød op med din klan eller kom alene 
og find dig en fed klan. Der gambles i 
CCS og CS1.6

Tid: 
Fredag den 14. oktober, kl.19 – lørdag 
den 15. oktober klokken 07.
Sted: 
Foreningernes Hus. Nordgårdskolen, 
Sigridsvej 46, 8220 Brabrand 
Medbring: 
Computer, netværkskabler og stikdåse til 
eget behov. Samt søde sager til at bringe 
dig igennem natten.
Pris: 100kr. 
Inluderer natmad og drikkevarer. 
(+50 ved leje af computer).
Tilmelding med betaling nødvendig:
 

IT Community
Grimhøjvej 7, 8220 Brabrand
Kontakt: Mohamad El Said. 
Tlf. 42 43 43 29
Træffetid: mandag-lørdag kl. 12-20. 

Gellerup Højskole
Dortesvej 35A, 8220 Brabrand.
Kontakt Janne Grøntved. Tlf. 22 82 40 07. 
Træffetid: mandag-torsdag kl. 09-15. 

Unge under 16 år skal have skriftlig til-
ladelse fra deres forældre.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 10.10.2011

gellerup højskole afholder efterårskursus 
i bæredygtig gastronomi

desuden lan-party i oktober

af Janne Grøntved Larsen
Kursuskoordinator Gellerup Højskole

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

www.gellerup.nu
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Naturvejledningen i Aarhus fyldte 25 
år, og det blev markeret på Naturens 
dag den 11. september med en festival 
for byens borgere.

På programmet var rigtig mange ak-
tiviteter, der alle havde relation til det 
at være i naturen, og var    også rettet 
til familer med børn. 
Mange organisationer var repræsen-
teret som Naturhistorisk Museum, 
Uno Friluftscenter, Dansk Ornitolo-
gisk forening, Friluftsrådet og Dan-
marks Naturfredningsforening.
Dagen blev markeret med tale af for-
manden  for Teknisk Udvalg

naturfestiVal på naturens dag
festiVal bleV afholdt på naturcenter sølyst

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Dansk Ornitologisk forening 
var repræsenteret 

Smagsprøver af af hjortevildt

Naturcenter Sølyst

Brødbagning over bål
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Århus kommune træder nu mere ak-
tivt ind i kampen mod Århus største 
rågekoloni på Årslev Møllevej, hvor 
et tusindtal af de sorte fugle dirigerer 
med hverdagen for tre institutioner, 
bl.a. et plejehjem, og især er nærgå-
ende og ubehagelige i yngletiden og 
altid støjende og skrigende – ”Måge-
problemerne i Århus midtby er for in-
tet at regne,” siger en talsmand.

Skriftlige udtalelser  og klager om fug-
leplagen og info om, at de sorte fugle 
skræmmer især demente beboere på 
plejehjemmet, har fået rådmanden til 
at rette forespørgsler til forvaltningen 
om at gøre noget ved det umage na-
boskab.
”Vi arbejder på at finde en løsning på 
problemerne,” udtaler rådmanden for 
Sundhed og Omsorg, Peder Udenga-
ard, i en mail, der fortsætter: ”alterna-
tivt kan jeg også evt komme ud på en 
besigtigelse med en journalist.”

laserstråler eller bly
Problemerne kan løses, såfremt sko-
vejer Søren Loft, Horsens, sammen 
med Aarhus Kommune ansøger Na-
turstyrelsen om tilladelse til at be-
skyde bestanden i vintermånederne, 
hvilket plejer at være en ekspeditions-
sag – spørgsmålet er hvordan?

Nutidens laserstråler eller gammel-
dags bly synes at være de bedste løs-
ninger.
Aarhus Kommune har kontakt med 
et korps på næsten 100 jægere og 
forenings-skytter til bekæmpelse af 
rågekolonier, og her bruges som regel 
6mm-salonrifler med kikkertsigte.
Den store rågekoloni med 7-800 reder 
først for i Riisskov er de sidste 10 år 
blevet beskudt så effektivt af riffel-
skytter fra lokale klubber og med mo-

derne grej, at kolonien nu er nede på 
et halvt hundrede reder

kun udflytterne beskudt
Århus kommune har i år paradoksalt 
nok efter indstilling fra den kom-
munale biolog kun beskudt to små 
udflytterkolonier med nogle få reder 

i Årslev skov på den anden side af 
Silkeborgvej og en begyndende ko-
loni i den fredede Voldbæk-slugt nær 
et lille parcelhus-kvarter ud til Silke-
borgvej.
Det er i luftlinje mindre end en kilo-
meter fra hovedkolonien med 500 re-
der og en ny generation på vej. De bor 
eksklusivt i udkanten af Årslev fred-
skov i en håndfuld flere hundrede år 
gamle egetræer, der står på de gamle 
meterhøje og brede jorddiger. Herfra 
er der nogle steder kun et stenkast 
hen til de første plejehjems-boliger, 
der igen er tætte naboer til seniorbo-
fællesskabet Voldbækhave,

Den kommunale biolog Niels Jørgen 
Friis fra de grønne områder har ikke 
villet anerkende jorddiget som græn-
seskellet, og at den yderste trægrænse 
fyldt med rågereder befinder sig over 
den kommunale græsplæne foran et 
plejehjem og et seniorbofællesskab.

ingen kender grænsen
Foreløbig har ingen af 

parterne kunnet 
påvise nøjag-
tige grænse-
linjer mellem 
den private 
skovejer og 
Århus kom-
mune, selv 
om matrikel-
direktoratet 
har været in-
volveret.

Efter det sto-
re rågemøde 
i foråret på 

p l e j e h j e m m e t 
Møllegaarden besigtige-

de kommunens repræsentant biolog 
Niels Jørgen Friis sammen med vildt-
konsulent Jesper Schytte og beboere 
fra Voldbækhave området.
Da selskabet stod i skovbrynet med 
frit udsyn til de berørte områder, måt-
te biologen indrømme, at store partier 
af hele og halve træer fyldt med rå-
gereder strakte sig langt ind over de 
kommunale græsplæner, så beboerne 
ikke kan bruge deres mini-terrasse 
med solhjørne.
Under især den lange yngleperiode er 
fuglene så støjende og nærgående, at 
plejehjemsbeboerne ud mod skoven 
må holde døre og vinduer lukkede 
ved besøg for at føre en almindelig 
samtale.

rådmand i aktion mod rågekoloni
rådmanden for sundhed og omsorg tilbyder at besigtige århus’ største rågekoloni

af Kurt Bülow
tegning af Jesper Ankjær
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Når dette er trykt, vides sikkert meget 
mere om branden i Holmstrup, da der 
har været beboermøde i mellemtiden. 
Her en kort orientering. Ved branden, 
der skete 13/8 natten før sommerfe-
sten, udbrændte tre biler under nr. 
245, hvorved der skete stor skade på 
de omkringliggende kælderrum og 
ikke mindst sodskade på lejligheder-
ne ovenover. Boligforeningens for-
sikring dækker skaderne på bygnin-
gerne, mens beboernes private forsik-
ringer skal dække tab på indbo. Edvin 
Juhl fra afdelingsbestyrelsen oplyser, 
at de samlede udgifter beløber over 
1.000.000 kr. Det hele kompliceres af, 
at udover boligforeningens forsikring 
er seks andre forsikringsselskaber 
blandet ind i det. 14 lejligheder er ska-
dede af sod. Heraf er der sket alvorlig 
sodskade på to til tre stykker. I to køk-
kener er der så meget sod, at de bliver 
skiftet ud. Alt af beboernes inventar 
og køkkenudstyr skal også skiftes ud. 
Udgiften bliver måske 50.000 kr. pr. 
køkken. Nu i uge 37 bliver man fær-
dig indvendig i 245.
Se endvidere Skræppebladets blog.

branden i holmstrup
situationen lige nu

af  Jens Skriver

Cykelværkstedet blev også ramt af branden

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Som led i den såkaldte styringsdialog 
mellem kommunerne og boligforenin-
gerne er det nu blevet bestem ved lov, 
at boligforeningerne skal indtaste års-
regnskaberne eller en styringsrapport 
på en IT-platform. I bestemmelserne 
er et særligt godt øje til såkaldte ud-
satte boligområder. Ligesom i andre 
lignende tilfælde har der været pro-
blemer med at etablere IT-platformen.

Keld Albrechtsen siger: ”- - - det er 
såmænd ikke så meget selve det for-
hold, at de nye indberetninger skal 
laves på edb, men mere bekymringer 
for, at der skulle opbygges et rappor-
terings- og evalueringssystem, som 
på lignende måde som i f.eks. kom-
munerne og på universiteterne ville 
medføre et stort personale- og res-
sourceforbrug. Derfor har vi meldt 
ud, at denne styringsdialog og det 
rapporteringssystem, der er knyttet 
hertil, ikke i Brabrand Boligforening 
skal føre til ekstra personaleansættel-
ser, og disse indberetninger bør fore-
tages således, at vi selvfølgelig over-

holder loven, men undgår væsentlige 
ekstraudgifter i den forbindelse. Det 
bliver så administrationens opgave 
at sikre denne ”ikke-bureaukratiske” 
linie. I Brabrand Boligforening skal de 
penge, som beboerne betaler til admi-
nistrationen, gå til de direkte opgaver, 
så vi får så meget direkte resultat af 
pengene som muligt. I den offent-
lige administration går ret så mange 
penge til kontant evaluering, rappor-
tering m.v., som koster meget, men 
i mange tilfælde slet ikke bruges til 
noget. Værst er det, når en sygehus-
læge f.eks. skal bruge en halv time på 
at indtaste en rapport i stedet for at 
se til sine patienter. Sådan noget har 
en boligforening ganske enkelt ikke 
råd til. Derfor har foreningsbestyrel-
sen anmodet administrationen om 
at være meget opmærksom på, at vi 
ikke drukner i bureaukrati. Og hvis 
der kommer krav fra myndighederne 
om meningsløse rapporteringer, skal 
vi ikke bare lave dem, men må så gå i 
dialog med myndighederne om, hvad 
vi får ud af arbejdet. En boligforening 

er styret af beboerdemokrati. Det be-
tyder, at hvis der er ting, der ikke fun-
gerer, så kommer der meldinger fra 
vores beboere – f.eks. på beboermø-
der- og fra vores afdelingsbestyrelser. 
Derfor er der indbygget en naturlig 
kontrol med det, som boligforeningen 
laver. Når kvaliteten ikke er i orden, 
så skal vi nok få det at vide. Dette er et 
langt bedre evaluerings- eller rappor-
teringssystem end mange af de sind-
rige systemer, der er opbygget i store 
dele af den offentlige sektor, og som 
har en tendens til at medføre at så-
kaldt varme hænder – altså dem, der 
udfører selve de praktiske opgaver – 
erstattes med ”kolde hænder” – altså 
folk, som administrerer”.

kommunerne skal styre boligforeningerne 
Ved hjælp af edb

brabrand boligforenings næstformand tager stærkt afstand fra kraVet

af Jens Skriver
tegning af Jesper Ankjær

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

t
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Hvis vejret ellers tillader det, ses Ju-
piter for tiden meget tydeligt om af-
tenen på østhimmellen. Er Jupiter 
yderst iøjnefaldende, er til gengæld, 
det stjernebillede, den befinder sig 
i, meget beskeden. Det er Vædde-
ren, som kendes på den trekant som 
udgør dens hoved. I øvrigt kan man 
finde stjernebilledet ved, at det ligger 
lige til højre for stjernehoben Syvstjer-
nen. Vædderen ligger på Dyrekred-
sen eller Ekliptika. Til højre for den 
ligger for øvrigt Fiskene, der er et af 
de få stjernebilleder, der sommetider 

henføres til kristen mytologi, da fisk 
er et symbol for Jesus. Det græske ord 
Ichtys betyder fisk, og det er forbog-
staverne i Jesus Christus Guds søn og 
frelser. 

den mytologiske vædder
Der knytter sig ligeledes mange my-
ter til Vædderen, men til gengæld 
har stjernebilledet ikke megen astro-
nomisk interesse. Siden Oldtiden har 
det været opfattet som en vædder. 
Kongen af Thessalien havde to børn, 
som blev misbrugt af deres stedmo-

der. Guden Hermes sendte en vædder 
med gyldent skind for at redde dem. 
Den flygtede med dem på ryggen, 
men pigen Helle faldt i havet ud for 
Tyrkiet og druknede. Derfor kaldes 
havet nu Hellespont. Sønnen blev 
bragt til Sortehavskysten, hvor væd-
deren blev ofret, og en drage sat til at 
vogte dens skind. En længere historie 
handler om, hvordan Jason og Argo-
nauterne siden fik fat i skindet.

Vædderen 
stjernebilledet er ikke særlig interessant i astronomisk henseende

af Jens Skriver
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Denne måneds Gellerup-indstik, som 
beboerne i Gellerup og Toveshøj får 
sammen med Skræppebladet, viser 
området på godt og ondt. Beboere 
uden for dette område får ikke ind-
stikket, men det kan læses på Skræp-
pebladets hjemmeside.
Du får et lille resume her af nogle af 
historierne i bladet, som har fået nav-
net Gellerup:NU

gintberg på kanten
Aldrig har vi grinet så meget, som da 
komikeren Jan Gintberg grinede af os 
i september. Han sluttede optagelser-

ne af sit ”Gintberg på Kanten”- med 
et forrygende show i Foreningernes 
Hus, hvor han tog gas på alt og alle. 
Uden dog at skaffe sig uvenner - vist-
nok.

meget mindre sjovt
Det er ikke sjovt det hele i Gellerup. 
Sparekniven vil måske ramme områ-
det hårdere end andre områder. Der 
er en artikel om Familieskolen i Gel-
lerup, som har dokumenteret succes 
med deres forløb med både børn og 
forældre - og med at bringe børnene 
tilbage i normalklasserne igen. Den-

ne skole og to andre familieskoler i 
Aarhus skal ifølge forslaget lukke. 
Andre sparehug i Gellerup – som el-
lers er ”bydelen vi satser på i helheds-
planen” – er Gellerupscenen, Tous-
gårdsladen, Globus1 og biblioteket.
Så er det da godt, at vi har nogle krist-
ne til at komme en gang om året med 
en ”godhedsdag”. Vi bringer en foto-
reportage fra dagen. 

Godt, vi har Gintberg til at adsprede os i en tid, hvor spareforslagene rasler ned over Gellerup og Toveshøj og får os til at tænke over, 
hvordan i alverden helhedsplanen skal opnå succes.

det sjoVe og det meget mindre sjoVe i gellerup
gellerup-indstik til beboerne Viser området på godt og ondt.

tekst og foto af Birger Agergaard 
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Da vi i går sad på vor dejlige og syd-
vendte altan, gik det til fulde op for 
mig, hvorfor vi betaler ”herligheds-
værdi” for denne lejlighed.
DSB-byggeri
På den anden side af Sonnesgade er 
DSB i gang med et byggeri, der vil re-
sultere i en ny fabrikshal, der får en 
højde af ca. 19-20 meter samt en skor-
sten, der hensynsfuldt leder røg og 
andre affaldsprodukter væk i ca. 28 
meters højde.  Målene er efter de sid-
ste oplysninger (de første sagde hen-
holdsvis 14 og 23 meter – men som 
en klog politiker sagde: ”Man har et 
standpunkt, til man finder et nyt”)

det muntre byggeri
Denne byggeplads forsyner os med 
megen munterhed og gode oplevel-
ser: det er da f.eks. næsten ikke til at 
stå for, når de muntre små gravkøer 
flytter jord fra et hul til et andet – el-
ler når de smukke lastbiler elegant 
bakker rundt mellem jordbunker, ce-
mentrør og jernstativer, medens de 
udstøder små pikante dyt for at sikre, 
at alle hører, at her kommer vi!! Sidst 
men absolut ikke mindst er fornøjel-

sen ved at følge min yndlingsmaskine: 
den høje, flotte ”banke-frederik”, der 
med usvigelig præcision og konstans 
banker den ene betonpille i jorden ef-
ter den anden. Gennem 3 måneder – 
dog med 14 dages ferie indlagt – har 
vi fulgt denne herlige maskine, der af 
hensyn til vor morgensøvn først star-
ter kl. 07.00 og ligeledes med sans for 
nabohensyn slutter allerede kl. 17.30  
Elegant hæves betonsøjlerne op til 
lodret, hvorefter de med små lette 
dunk bankes i jorden efter et sirligt og 
smuk mønster, der efterhånden har 
ændret den kedelige plads til et sandt 
kunstværk med smukke mønstre, der 
må kunne gøre andre kunstnere gule 
af misundelse.                

de dejlige dunk
Og så det absolut væsentligste: de 
dejlige og konstante dunk, der efter-
hånden har fået ændret hjerterytmen 
hos samtlige beboere og har fået os 
alle sammen til at gå på en helt ny og 
spændende måde. Elegant og mun-
tert hopper vi af sted til den insiste-
rende rytme, der får te, kaffe og andet 
drikkeligt til at skvulpe og efterlade 
spændende og udfordrende mønstre 
på duge og borde. Mange timer kan vi 
få til at gå med at finde de bedst mu-
lige tolkninger, medens vi føler en gy-
sende fryd ved at fornemme, hvordan 
det må opleves at bo i jordskælvsom-
råder og betragter de små revner, der 
opstår i vort solide og gennemførte 
byggeri!

kloakvæsnet graver
Jo, vi får rigtig meget for herligheds-
værdien, specielt når de kommunale 
værker samtidig sætter hele deres ar-
senal af ligeså muntre og spændende 
gravkøer ind for at grave små rør ned, 
og samtidig stoppe for den stærkt ge-

nerende trafik i Sonnesgade. Ingen af 
Sonnesgårdens beboere kunne finde 
på at klage over den smule besvær 
med at forcere jordbunker, rør, skilte 
og betonklodser, og stor overbæren-
hed  udvises i situationer, hvor en af 
de muntre gravkøer i kådhed kom-
mer til at bide et vandrør over, så det 
sene besøg på badeværelset må ud-
sættes på ubestemt tid. Noget sådant 
må fortrænges eller som Peter Plys 
sagde, da han sad fast i udgangen fra 
Ninka Ninus: ”Vi du så ikke læse en 
stimulerende bog, en, der kan bringe 
trøst og lindring til en bjørn i klemme 
og stor tranghed?”

Den muntre byggeplads ved Sonnesgården

sonnesgårdens rytmebox
Nej, alle synes at nyde situationen, og 
de konstante dunk er efterhånden ble-
vet en fast del af vor hverdag og kan 
vel egentlig på længere sigt blive en 
slags rytmeboks, efter hvilken alle ar-
bejder kan udføres og tidsmåles f.eks 
udvendig maling af træværk, ud-
skiftning af termostatventiler, eller i 
vintermånederne kan dunkene lægge 
den faste rytme for snerydning.
Jo, vi bør virkelig betale vor pålagte 
herlighedsværdig med glæde i lighed 
med vor pålignede skat!
Ingenting er så alvorligt, 
at man ikke kan tage gas på det

uffe rumler lidt med rytmeboksen
om herlighedsVærdi

af Uffe Adelørn beboer Sonnesgården
foto af Henning Reinholdt Larsen

I Sonnesgården er udsigten 
fra 4. sal særlig smuk. Derfor 
har Brabrand Boligforening 
udnyttet reglerne for almene 
boliger til at hæve huslejen for 
de boliger, der har nogle sær-
lige værdier. Kvadratmeterpri-
sen på 4 sal er derfor 10% hø-
jere end på de øvrige etager.
Denne metode til differentie-
ret husleje er ikke anvendt i 
andre afdelinger
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møgvejr øv
Man kunne forvente, at trafikanter 
ville sætte farten ned og køre mere  
hensynsfuldt, når sigtbarheden er 
nedsat på grund af regnvejr. Det er 
bare ikke tilfældet – tværtimod: Det 
ser ud til, at der bliver trykket ekstra 
meget på speederen i regnvejr – det 
er, som om mange bilister kun tænker 
på at få køreturen overstået hurtigst 
muligt og derfor ræser af sted.

ikke kun bilister
I regnvejr bliver der taget flere chan-
cer i trafikken, og det gælder stort 
set alle trafikanter. Både fodgængere, 
cyklister og bilister har tilsyneladen-
de skyklapper på, når de drøner der-
udaf uden at se sig ordentligt for.

Hvad er det mon for en psykologisk 
mekanisme, der kan få mennesker til 
at vende det blinde øje mod trafikfa-
ren?

eksempler på synder:
”Cyklister på fortove” – en dårlig idé 
(også i godt vejr); men se det lige for 
jer: En cyklist kører på fortovet med 
bøjet hoved for at undgå regn og 
blæst – og møder en fodgænger, der 
dukker sig under sin paraply! - En ke-
delig cocktail  – ikke sandt?
”Utålmodighed ved trafiklys”  -  det 
gælder alle slags trafikanter:  Fod-
gængeren, der utålmodigt vader ud, 
før lyset er grønt – og bilisten, der lige 
skal nå over krydset for gult lys, mens 
speederen er i bund; det kan også 
ende gruelig galt!

Og så er der ”Cyklisten, der lige skal 
udenom en vandpyt og pludselig 
svinger længere ud på kørebanen 
uden at se sig ordentlig for”.
Lastbiler, der skal dreje til højre, og 
cyklister, der skal lige ud kan også 
hurtigt fremkalde en faresituation – 
man skal lige tænke på, at som cyklist 
kan man blive næsten usynlig for last-
bilen i regn og mørkt vejr.
Jeg selv var for nylig tæt på at blive 
ramt af en knallert ved et busstoppe-
sted, idet jeg trådte ned på cykelstien 
fra linie 11. Knallertføreren speedede 
op og susede tæt forbi mig i stedet for 
at stoppe op, som reglerne siger.
Jeg kunne blive ved – I har sikkert 
også selv været ude for mange farlige 
situationer i dårligt vejr, når fornuften 
forsvinder, og farten stiger!

et velment råd 
Prøv at tænke på, at alle har nedsat 
udsyn i regnvejr – det kan være vand-
dråber på bilruder eller briller – el-
ler ganske enkelt, fordi man kniber 
øjnene sammen og bøjer hovedet og 
skynder sig af sted uden at se til højre 
eller venstre.
Altså: Når det rusker og regner: Vær 
ekstra agtpågivende, sæt tempoet 
ned, overhold færdselsreglerne – Kort 
sagt: Pas på derude!
Og husk: Det er bedre at blive våd 
og komme lidt senere frem – end at 
komme til skade!

farlig trafik
når regnVejr ændrer trafikVanerne

af Inger Bloch
tegning af Jesper Ankjær



Skræppebladet oktober 2011 - 15

I Skræppebladet nr. 7, september 
2011 side 22, har Hermann Nielsen en 
kommentar, hvor læseren kan komme 
i tvivl om Helhedsplanens oprindel-
se. Ved en hurtig læsning kan det op-
fattes, som om Enhedslisten har andel 
i Helhedsplanen.
Det fremgår i artiklens start, at Ven-
stres, Konservatives og Dansk folke-
partis ghettoplan i boligforeningen 
realiseres af  en fremtrædende social-
demokrat og en tidligere fremtræden-
de fra Enhedslisten.
Det er rigtigt, at et tidligere frem-
trædende medlem af Enhedslisten 
har været, og stadig er, bannerfører 
for nedlæggelse af omkring 7 bolig-
blokke i Gellerup og Toveshøj. Disse 
blokke skal enten nedrives, ombygges 
til andet formål, eller sælges som ejer-
lejligheder, disse boliger vil så ikke 
længere eksistere som almene boliger.

Jeg er ikke uenig i HN´s holdning til 
Helhedsplanen, men finder det vig-
tigt at sige, at partiet Enhedslisten in-
gen andel har i Helhedsplanen.
Enhedslisten ønsker ikke at antallet 
af almene boliger bliver mindre, men 
derimod, at antallet af almene lejebo-
liger øges.
I sommeren 2009 vedtog Aarhus By-
råd Helhedsplanens såkaldte dispo-
sitionsplan og den daværende borg-
mester udtalte ,at dispositionsplanen 
var vedtaget af et enigt byråd. Det var 
dog ikke rigtigt, Enhedslisten var ikke 
med i dispositionsplanen!

samarbejdspolitik i byrådet
Det lyder jo besnærende, når den tid-
ligere borgmester taler om et enigt by-
råd, men det er det ikke.
Prisen for denne politik er, at byrå-
dets højrefløj netop fik sine krav om 

reduktion af de almene boliger gen-
nemført. 

arbejderpolitik
Omvendt så kunne byrådet alene med 
arbejderpartiernes stemmer forment-
lig have vedtaget en human Helheds-
plan for Gellerup-Toveshøj-området, 
selvfølgelig må arbejderflertallet så 
sætte højrefløjen uden for indflydelse, 
dette kaldes blokpolitik og anses i vis-
se kredse for ufint, men hvad er der 
i vejen med blokpolitik, når det er til 
gavn for de svageste i samfundet?

den videre skæbne for 
helhedsplanen
Hermann nævner, at der er usikker 
grund for Helhedsplanen, der stadig 
meget at tage stilling til, det er gan-
ske rigtigt, Aarhus kommune er bedt 
om at ændre anvendelsen af den jord, 
som nu henligger som rekreativt om-
råde, og en del af jorden er endda i 
Kommuneplanen blev udlagt til Mo-
ské-byggeri og kulturcenter. 
For at området skal være attraktivt, 
ønsker BBO´s foreningsbestyrelse i 
stedet at der for eksempel tillades en 
bygning i 22 etager,  så skulle der jo 
gerne komme nogle interesserede in-
vestorer.
Interessen for at købe jorden, her i kri-
setid, ser dog ud til at være behersket 
hos kapitalstærke investorer, men bo-
ligforeningen forventer altså at kunne 
bruge penge fra jordsalget til Hel-
hedsplanen.
Der er allerede brugt mange millioner 
på forberedelse og forskellige rekla-
mepåhit for Helhedsplanen, som altså 
foreløbig kun har gæld.

helhedsplanen for gellerupparken - toVeshøj 
og enhedslisten

en kommentar for at undgå forVirring om helhedsplanens politiske oprindelse

tekst og  foto: Ole Vad Odgaard
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Cowi har præsenteret en skitse til tra-
fikplan for Gellerup og Toveshøj. Pla-
nen kan i sin helhed ses på Brabrand 
Boligforenings hjemmeside www.
bbbo.dk. Trafikplanen lægger op til, 
at den fremtidige vejstruktur skal 
åbne Gellerup-området op, så områ-
det får mere karakter af multifunktio-
nel bydel, hvor gennemkørende trafik 
med lav hastighed skal være med til 
at skabe tryghed i området. 

trafikplanen består af:
Bygaden som central kollektiv forbin-
delse forberedt for letbane. Bygaden 
går fra Bazar Vest til City Vest.
Kollektiv trafik evt. letbane føres gen-
nem Bygaden
Nye tværveje mellem Bygaden og 
Gudrunsvej
Edwin Rahrsvej skal have mere by-
mæssigt præg, der samler bydelen
Gudrunsvej hastighedsdæmpes
Der gives mulighed for gennemkørsel 
fra Janesvej til Bazar Vest
Nye mere åbne og trygge stiforbindel-
ser

Der er ikke lagt op til gennemkørende 
trafik på Toveshøj. Dels har afdelings-
bestyrelsen frabedt sig trafik inde i 
afdelingen, dels ligger Lenesvej og 
Janesvej i en vinkel som rent teknisk 
vanskeliggør kørsel gennem Toves-
høj. Til gengæld er der åbnet for gen-
nemkørsel fra Janesvej til Bazar Vest.

mere naturligt 
at køre gennem området
Trafikplanen følger dispositionspla-
nens intentioner om at åbne området 
for resten af byen og gøre det mere 
naturligt at køre gennem området. 
I Cowis udkast er hastighedsniveauet 
generelt 30 km i timen for at skabe 
gode vilkår for bylivet og beboerne. 

De mest befærdede strækninger skil-
tes af hensyn til trafikafviklingen med 
50 km i timen. Dette er Cowis forslag. 
Der er her i bladet vist et luftfoto med 
de nye gennemgående veje. Et kort 
viser hastighedsbegrænsninger, og så 
har vi trykt en tværprofil af den nye 
bygade.

bygaden som byrum for hele 
aarhus Vest
På Bygaden skal der være plads til 
både biler, busser og lette trafikanter. 
Samtidig skabes der mulighed for at 
føre en letbane gennem Bygaden med 

endepunkt ved City Vest. Bygaden 
må ikke kun opleves som et trafik-
rum, men skal fremstå som et vigtigt 
byrum for hele Aarhus vest. Gade- og 
torvestørrelser er derfor udlagt på 
en måde, så der ikke bare er plads til 
kørende trafik men også træbeplant-
ning, udesalg, udeservering m.m. By-
gadens østside vil med sin orientering 
kunne skabe god plads for sådanne 
aktiviteter på den vestvendte solside 
af den lille boulevard.
Bygaden består af to kørespor på hver 
4 meter med kantstensparkering i 
hver side.

trafikplan
mere naturligt at køre gennem gellerup-området

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening
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Der arbejdes netop nu på højtryk for 
at få ansøgning gjort klar til de 349 
mio. kroner, der er reserveret i Lands-
byggefonden til Helhedsplanen. For 
at få rådighed over disse midler skal 
Brabrand Boligforening indsende en 
Skema A-ansøgning, hvor økonomien 
er beskrevet for de enkelte elementer 
i planen. Beboerne i Gellerupparken 
(4) og Toveshøj (5) godkendte i maj, at 
der indsendes Skema A-ansøgning på 
baggrund af de hovedlinier, der blev 
vist på beboermødet og som også er 
beskrevet i dispositionsplanen.

nye veje i trafikplanen
Siden maj har Århus Kommune og 
Brabrand Boligforening sammen 
med rådgivere regnet på projekterne 
herunder især hele infrastrukturen. 
Det har vist sig, at anlæggelse af nye 
gennemgående veje og stier, der åb-
ner området op, bliver omkring 150 

mio. kroner dyrere. Beregningerne 
har taget tid, og Århus Kommune og 
Brabrand Boligforening har i august 
været til møde med Landsbyggefond-
en, hvor der kom så positive tilbage-
meldinger i forhold til økonomien, at 
der nu arbejdes med en ansøgning, 
hvor rammen økonomisk set er blevet 
større. Dertil kommer en række nye 
puljer, hvorfra der også kan søges om 
midler. Vi viser her i bladet udkast til 
den nye Trafikplan, som indgår i an-
søgningen til Landsbyggefonden.
Det forventes, at Skema A-godkendes 
inden årsskiftet, hvorefter store dele 
af finansieringen bag Helhedsplanen 
vil være på plads.

tryghedsgarantien
Beboerne blev i maj orienteret om, at 
tryghedsgarantien træder i kraft, når 
Skema A er godkendt. 

”Vi har i sin tid forhandlet trygheds-
garantien med Århus Kommune. Vi 
har en aftale med kommunen om, at 
når godkendelsen fra Landsbygge-
fonden foreligger, så iværksætter Bra-
brand Boligforening tryghedsgaranti-
en,” siger Keld Albrechtsen, medlem 
af foreningsbestyrelsen og ad hoc ud-
valget for Helhedsplanen.
”Vi har forstået det sådan, at mini-
steriet nu også vil godkende Hel-
hedsplanen, men vi forudsætter, at 
tryghedsgarantien iværksættes i hen-
hold til den aftale, vi har med Aarhus 
Kommune.” 

tryghedsgarantien
garantien træder i kraft, når skema a er godkendt

Af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Sktiseprojektet har været præsenteret 
her i september for afdelingsbestyrel-
serne. Der foregår fortsat drøftelser 
med bestyrelserne, boligforeningen 
og Århus Kommune om den endelige 
udformning af vejnettet i forbindelse 
med helhedsplanen.
Følg med på www.bbbo.dk eller 
www.helhedsplangellerup.dk
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husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

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

åbningstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Beboerne skal nu snart på banen i 
forhold til de nye beboerhuse, som er 
en del af Helhedsplanen. På Toveshøj 
bygges et sundheds- og aktivitetscen-
ter og på den kommende Verdens-
pladsen i Gellerupparken opføres et 
beboerhus, hvor der blandt andet vil 
være plads til fester med op til 300 
gæster. Afdelingsbestyrelserne vil 
snarest tage initiativ til, at beboerne 
kan være med i et forløb, hvor de de-
finerer indholdet af disse nye fælles-
huse.

gellerup højskole
Århus Byråd godkendte i august en 
indstilling, der sikrer, at Gellerup 
Højskole kan købe tre blokke af kol-
legiet. Beboerne i to af blokkene er 
nu opsagt med dato for udflytning 1. 
november, hvorefter højskolen over-
tager bygning erne.

salg af jord
Brabrand Boligforening og Århus 
Kommune arbejder tæt sammen om 
at motivere kommende potentielle 
investorer. Det er entreprenører, de-

velopere mm, som kunne tænkes at 
købe en grund på de arealer, der i 
forbindelse med helhedsplanen ud-
lægges som byggefelter. I alt vil be-
byggelsesprocenten i området for-
dobles – det vil sige, at der planlæg-
ges erhverv, boliger mm i et omfang 
tilsvarende det, der eksisterer i dag. 
Blandt andet skal motorvejsarealet 
sælges til erhverv eller boliger. Der er 
netop vedtaget et lovforsalg, som gi-
ver Brabrand Boligforening tilladelse 
til at bruge pengene fra salg af vores 
jord på motorvejsarealet til Helheds-
planen. På Brabrand Boligforenings 
hjemmeside er der lagt et kort op, 
som viser de forventede byggefelter. 

tidsplanen
Der arbejdes netop nu på den store 
trafikplan, idet hele infrastrukturen 
bliver det bærende skelet for de kom-
mende projekter. Sideløbende er der 
kontakter til potentielle investorer. 
Boligforeningen har gennem de se-
neste måneder gennemført forhand-
linger med en kompetencegivende 
uddannelsesinstitution, som måske 

vil etablere sig i området. I efteråret 
er der sammen med Landsbyggefon-
den fokus på Skema A-ansøgningen. 
Når godkendelse foreligger, går arbej-
det med lokalplaner i gang. Det for-
ventes, at Aarhus Kommune vil være 
omkring 1 år om at sagsbehandle de 
kommende lokalplaner. 

Vi forventer, at lokalplaner, udbud og 
kontrakter på infrastrukturen vil være 
plads i 2013, hvorefter udførelse af 
vejene kan gå i gang. I 2012 opstartes 
planlægning af øvrige byggerier for 
eksempel Bygaden og beboerhusene. 
I 2013 forventes opstart på koordine-
ring og planlægning af nedrivning 
og omdannelse af blokke. I planlæg-
ningen af alle projekter indgår 1 års 
varsel i jvnf. ”Det vil sige, at beboerne 
som minimum får 1 års varsel, inden 
et projekt igangsættes,” siger Keld Al-
brechtsen, medlem af foreningsbesty-
relsen og ad hoc udvalget. 

beboerne på banen
beboerne med til at designe indhold af de nye beboerhuse

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening
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beboerne på toVeshøj fik 
forkert oplysning

af Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening

På beboermødet tirsdag d. 13. sep-
tember på Toveshøj oplyste Henning 
Thomsen fra afdelingsbestyrelsen, at 
jeg har sagt, at forslaget om at afsætte 
900.000 kr på konto 121 til istandsæt-
telse af lejligheder er ulovligt. Det har 

jeg ikke sagt. Jeg ved ikke, hvordan 
Henning kan have fået den opfattel-
se, at jeg har sagt det. Jeg var samme 
aften indbudt til at være dirigent på 
Rødlundparkens beboermøde og 
kunne derfor ikke være tilstede på 
Toveshøj. Ellers ville jeg naturligvis 
have dementeret hans påstand med 
det samme. Jeg har fået refereret, 
hvad Henning sagde fra flere kilder – 
og der kan derfor desværre ikke være 
tvivl om, at han sagde det. Iøvrigt er 

der for mig ingen tvivl om, at budget-
forslaget, som beboermødet tog stil-
ling til, var fuldt lovligt – også med 
hensyn til konto 121.



xx - afdeling
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1 - Hans Broges Parken

årsberetning
Mødet fulgte den udsendte dagsor-
den med Jesper Pedersen som diri-
gent. Han bød velkommen og gav 
ordet til afdelingens formand Asger 
Frederiksen, som i sin beretning lagde 
særlig vægt på økonomien og nævn-
te, at vi desværre ikke undgår en hus-
lejestigning på 4,0l % - hovedsagelig 
på grund af stigninger i offentlige 
udgifter til ejendomsskat, vand, el og 
renovation.  
Vi vil også få en – ikke budgetteret 
– udgift til etablering af lovbefalede 
postkasser på Udsigten; postkasserne 
vil blive anbragt ved stien ud for hver 
enkelt hus.
I juni var der ildebrand i blok B’s 
vaskekælder – tørretumbleren ud-
brændte – der er nu malet i kælderen 
og indkøbt en ny tørretumbler.
Bestyrelsen har brugt en del tid på at 
tale om renoveringsprojektet, og As-
ger opremsede en række  opgaver, 
der ønskes udført i den forbindelse. 
Øverst på listen er fjernelse af skim-
melsvamp og arbejder på det isole-
rings- og energimæssige område. 
Asger oplyste endvidere, at afdelin-
gens fælles vand- og elforbrug er me-
get højt. En af årsagerne til det store 
vandforbrug kan være misbrug af va-
skeriet.
Desværre kan vi ikke få udgifter til 
etablering af flere parkeringspladser 
ind under ”helhedsplanen”.

Beretningen blev godkendt, efter at 
forskellige spørgsmål var blevet be-
svaret.

regnskab og budget
Boligforeningens regnskabschef, Mo-
gens Clingman præsenterede budget-

tet for 2012 og regnskabet for 2010 
– og trak hovedpunkterne frem; der 
kom nu mange gode spørgsmål fra 
salen, og Mogens besvarede dem på 
en måde, så man bedre forstod de 
mange tal.
Asger, Jesper og inspektør Carsten 
Falck kom også på talerstolen og 
besvarede de forskellige praktiske 
spørgsmål bl.a. med, at nogle plan-
lagte vedligeholdelsesarbejder har 
måttet udsættes for at komme med i 
helhedsrenoveringen på en fornuftig 
måde.
Budgettet blev herefter godkendt, 
men mens dette blev noteret, hørte 
man tydeligt en tør stemme sige: ”Det 
er godt nok træls!”

forslag
Efter pausen med en let og lækker 
buffet var der et par forslag på dags-
ordenen.
Der blev givet tilladelse til at fælde to 
træer, der er til gene for de nærmest-
boende.
Det andet forslag var om betalings-
vaskeri; efter en diskussion blev det 
tilkendegivet, at afdelingsbestyrelsen 
kunne arbejde videre med detaljerne 
og udforme et forslag, der kan tages 
op på et nyt beboermøde.

Valg
De tre bestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg, blev genvalgt, og supplean-
ter blev Michael Enghave og Karen 
Michaelsen.
Det lykkedes ikke at finde et medlem 
til FAS, og det lykkedes heller ikke at 
finde et medlem til Skræppebladets 
redaktion (men undertegnede fort-
sætter som kontaktperson til Skræp-
pebladet).

I juni havde Henrik Møller Nielsen 
arrangeret en hygge-hoppedag på 
legepladsen;  der var ikke så mange 
deltagere, men de, der kom, fik en fin 
oplevelse!
Desværre lykkedes det heller ikke på 
dette møde at finde nogle personer 
til et festudvalg, og Henrik ønsker 
ikke – forståeligt nok – at udgøre et 
enmandsfestudvalg!

eventuelt - renoveringsprojektet
Nu kom Kim Skjelmose fra TriConsult 
på banen og orienterede om status på 
renoveringen.
Landsbyggefonden har ønsket en rap-
port med supplerende undersøgelser, 
som er i gang; derefter kan der laves 
en konsekvensberegning og sættes 
kroner og ører på de forskellige tiltag.
Resultatet bliver fremlagt for interes-
segruppen (i oktober) og på beboer-
møde, og når Landsbyggefonden her-
efter får en ansøgning med de ønske-
de oplysninger, tages der stilling til, 
hvor meget vi er støtteberettigede til.
Der fremkom nu forskellige spørgs-
mål og nogle udsagn om dårlige vin-
duer på Udsigten. Hvis vinduerne 
eller vinduesbund ligefrem er rådne, 
bliver de lavet nu, men hvis de kan 
holde lidt længere, vil de indgå i hel-
hedsrenoveringen! 
Efter flere spørgsmål og oplysende 
svar afsluttedes mødet.

Det egentlige referat af beboermø-
det bliver udarbejdet af afdelingens 
sekretær Merete Poulsen, og det vil 
kunne læses på vore opslagstavler og 
på boligforeningens hjemmeside. 

indtryk fra afdelingsmøde i hans brogesparken   
om postkasser, betalingsVaskeri og renoVering

af Inger Bloch
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2 - Søvangen

Der var mødt omkring 100 beboere 
op til mødet, og det var vist ikke for-
ventet. Dirigent ved mødet var Jesper 
Pedersen

afdelingens forhold
Bestyrelsesformand Margit Nørhave 
gav udtryk for, at det havde været 
et spændende år siden sidste møde, 
hvor vi fik at vide, at der var givet 
tilsagn om 130 mill. kr. fra Landsbyg-
gefonden til renovering. Man havde 
haft kursus og møder  med ”den ned-
satte interessegruppe”, hvor det viste 
sig, at man havde mange af de samme 
ønsker til renoveringen.

Hun kunne derudover fortælle, at der 
bliver opsat postkasser ved rækkehu-
senes fællesindgang og  opsat/flyttet 
postkasser for enkelthusene ved ind-
gang fra vejen.

Der arbejdes med sagen omkring reg-
lerne for opsætning af paraboler, og 
man håber at finde en bedre løsning i 
forbindelse med renoveringen.

foreningens forhold
Jesper fortalte om boligforeningens 
mange lav- og nulenergibyggeprojek-
ter.
En klar holdning i boligforeningen er, 
at der i alt nyt byggeri og ved reno-
veringer skal indtænkes energibespa-
relser. 
Boligforeningen er blevet kompense-
ret med en anden grund på havnen, 
og har planer om etageboliger med 
80-100 familieboliger og 100 ung-
domsboliger.

Der blev nævnt de mange renoverin-
ger i boligforeningen. Der arbejdes 
på fuld tryk med det videre forløb af 
Helhedsplanen, hvor de administra-
tive funktioner er blevet skilt fra, og 
der er ansat en direktør til disses va-
retagelse. Om 1 til 2 år vil der virkelig 
ske noget. På nuværende tidspunkt 
kan man se, at der fra Ringvejen er la-
vet en vejpassage direkte til Globus 1.

afdelingens budget for 2012 og 
regnskab for 2010
Rune Urtoft startede med regnskabet, 
hvor han gennemgik de poster, der 
havde vægt og ændret sig fra budget-
lægningen, og en forklaring på hvor-
for. Året havde et samlet overskud på 
kr. 60.671 d.v.s. kr. 137  pr. lejlighed i 
afvigelse fra budget 2010. Det fortæl-
ler, at budgetlægningen ikke har væ-
ret helt ”tovlig”.

Derefter blev budgettet for 2012 gen-
nemgået med oplysning om de afvi-

gelser fra budget 2011, der er med til 
at udløse en huslejestigning på 3,37%. 
Det er bl.a. ejendomsskatter og almin-
delig vedligehold og en indeksregule-
ring af henlæggelser.
Der var spørgsmål til konto 112.2 
Disp.fondsbidrag. Beløbet indeksre-
guleres hvert år. Det er nu foreningens 
samlede ansvar for lejetab og ikke den 
enkelte afdelings, der konteres her.
Der var spørgsmål om, hvordan f.eks. 
vandafgifter fordeles på de enkelte 
lejemål som lejligheder kontra huse. 
Man bruger den kvadratmeter-forde-
lingsnøgle, der en gang er fastsat for 
afdelingen.

Budgettet blev herefter ensstemmig god-
kendt.

En beboer spurgte, om der i forhold 
til det fastsatte antennebidrag er ta-
get højde for, at TV2 snart bliver en 
betalingskanal. Jesper oplyste, at an-
tennebidraget jo beregnes ud fra ved-

stort fremmøde i afdeling 2
og nye unge ansigter i bestyrelsen

tekst og foto af Kirsten Hermansen
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2 - Søvangen

ligehold af det eksisterende sendenet. 
Han mente, at der var taget højde for 
det, men var ikke sikker.

orientering om renoveringen
Kirsten W kunne fortælle, at man nu 
er ved at undersøge, hvad der er kom-
met ud af de møder, der har været i 
”interessegruppen” og med besty-
relsen. Landsbyggefonden har været 
på besøg. I næste måned tages der 
en snak med afdelingsbestyrelsen, 
og man kikker på hele projektet igen, 
inden det bliver præsenteret for bebo-
erne

forslag om godkendelse af or-
densreglement og vedligeholdel-
sesreglement
Der blev af flere beboere fremsat et 
antal fornuftige ændringer og tilføjel-
ser til de allerede forelagte forslag til 
ændringer i ordensreglement.
Efter en del rådslagning oplyste diri-
genten, at der ikke på afdelingsmødet 
kunne stemmes om yderligere æn-
dringer til det fremlagte ordens- og 
vedligeholdelsesreglement.
Der var som følge heraf en del debat 
om den korrekte forretningsorden. 
Med et skriftligt forslag, der bliver 
sendt ud med så kort varsel som 1 

uge, mente man ikke, at forretnings-
orden var overholdt.
Dirigenten besluttede herefter, at der 
ikke kunne stemmes om forslagene, 
men bad bestyrelsen tage de frem-
satte ændringer og tilføjelser fra be-
boerne til efterretning. Et nyt forslag 
med ændringer i ordensreglementet 
og vedligeholdelsesreglementet skal 
fremsættes til beboerne efter forret-
ningsordenens regler, således at bebo-
erne inden for en rimelig tidsfrist har 
mulighed for at komme med forslag 
til ændringer eller tilføjelser.

Valg
Bestyrelsesmedlem Poul Pallesen og 
Jan Mikkelsen ønskede ikke genvalg.

2 yngre beboere, der mente, at der var 
behov for at fremtidssikre afdelingen, 
blandt andet ved at gøre afdelingen 
mere attraktiv for kommende børne-
familier, ville gerne lade sig opstille til 
bestyrelsen. De hed Per Bo Ravnå og 
Kristian Livijn og lod sig opstille sam-
men med  Else Høgh.

Resultat af valget blev 
Margit Nørhave 
  genvalgt med 102 stemmer
Ole Odgaard 
  genvalgt med 96 stemmer
Per Bo Ravnå 
  valgt med 111 stemmer
Kristian Livijn 
  valgt med 110 stemmer
Else Høgh 
  genvalgt som 1. suppleant

eventuelt
Der blev af flere beboere gjort op-
mærksom på, at ”chikanerne” på vore 
veje efterhånden er misligeholdte og 
frister til kørsel halvt over og ved si-
den af. Det kan afføde farlige situatio-
ner. Der er tidligere gjort opmærksom 
på det.
Et spørgsmål fra en beboer vedrøren-
de de nye varmtvandsmålere i huse-
ne. Hvordan skal der afregnes varme 
for  husene fremover? Skal der stadig 
betales for haneandele (udregnet efter 
fællesforbrug for hele afdelingen).
Ud fra det svar vi fik, og selv om 
varmtvandsforbrug i huse nu kan ad-
skilles fra lejlighederne, ser det ud til, 
at beregninger af varmtvandsforbrug 
stadig beregnes efter haneandele.

Nyt bestyrelsesmedlem: Per Bo ravnå Nyt bestyrelsesmedlem Kristian Livijn
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mandag den 3. oktober kl. 19.00 – 
seniordans,
der fortsætter den 1. mandag i hver 
måned
Det var fejlagtig betegnet som fælles-
gymnastik i september måneds blad 
(beklager)

søndagscafé den 16. oktober  
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød  – pris kr. 20,-
Alle er velkommen

Der er tilmelding til fællesspisningen 
den følgende tirsdag

onsdag den 19. oktober  
kl. 18.00 fællesspisning
Menu: Stegt flæsk med persillesovs
Frugtgrød med fløde
Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

HUSK - I oktober måned fortsætter 
onsdags-aktiviteterne, 

og der er åben i beboerhuset hver ons-
dag eftermiddag og aften.
Du kan lave træsløjd, keramik, sten-
slibning, sy, strikke eller væve.
Vi vil rigtig gerne se flere friske bebo-
ere med gode idéer.

beboerhuset søVangen
arrangementer i oktober 2011

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

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

www.gellerup.nu
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3 - Skovgårdsparken

I afdeling III, Skovgårdsparken, er 
man ikke bange for at gå til sagen. Her 
gælder det store projekter, som både 

må være innovative og rumme en 
stor indflydelse til beboerne. Dermed 
følger selvfølgelig også store opga-
ver med at informere både korrekt og 
tilstrækkeligt. Så det ordinære møde 
rummede spændende oplysninger – 
og der følger angiveligt et yderligere, 
ekstraordinært møde i oktober.
Foreningsformand Jesper Pedersen 
var dirigent, og Vagn Eriksen brugte 
sin beretning til at gøre nøje rede for 
renoveringsprojekternes stade og om-
fang. Renovering af rør og beton er i 
gang, og de indvendige ændringer er 
godkendt. Men man fik det berømte 
tilbud, som man ikke kunne sige nej 
til: Det har vist sig nødvendigt at re-
parere og renovere kloakker for 8 
mio. kroner – det vil sige 20.000 pr. 
lejlighed. At man ikke kunne sige nej, 
skyldes, at rørene var i så ringe stand, 
at de ville bryde sammen under jord-
trykket fra de store maskiner, der skal 
i gang, så der var en forudsætning, 
som ingen havde været opmærksom 
på. Godt at det blev kendt i tide. 
En prøvelejlighed er under konstruk-
tion og vil blive åbnet for besigtigelse 

i en weekend i oktober. Det er på Sig-
ridsvej 35.

Vagn kunne konstatere en vis uvillig-
hed hos ”de engang så gode naboer” 
– AAB afd. 24, som er de blokke, der 
ligger vinkelret på Sigridsvej. Den har 
sinket og fordyret hele forløbet ved 
at  foreslå en ordning, der er særde-
les ufavorabel for afdeling III’s ønske 
om at kunne bore for jordvarme. Des-
uden berettede Vagn om, hvor let det 
er at skaffe sig mulighed for isolere 
med miljøvenligt papiruld – blot man 
viser lidt initiativ kunne det lade sig 
gøre i løbet af en dag, trods afdelings-
bestyrelsen først havde fået oplyst, at 
det var umuligt…

Der var ingen kommentarer eller 
spørgsmål, og Jesper fulgte op med 
beretning fra foreningen. Den skal 
ikke gengives her, men til gengæld 
kom diskussionen af budget og regn-
skab til at omfatte både kritik og tvivl 
inden budgettet blev vedtaget med 
ganske få stemmer imod. Her kom to 
generelle diskussioner frem i en dia-
log mellem Vagn og direktør Torben 

Overgaard – dels nødvendigheden af 
at istandsætte fraflyttede lejligheder 
og dels principperne for afdelingens 
henlæggelser. Vagns synspunkt var, 
at afdelingsbestyrelsen ikke nærer øn-
ske om at mindske henlæggelserne, 
men blot finder det ejendommeligt at 
skulle henlægge til noget, der enten 
står for at skulle renoveres eller ikke 
er taget i brug; dvs. noget der slet ikke 
eksisterer, når der henlægges til det.
Forslag om at ophæve pligten til at 
retablere dørpartiet mellem køkken 
og stue blev vedtaget uden den store 
debat. Til afdelingsbestyrelsen valgtes 
Conny Jepsen med 58 stemmer, Vagn 
Eriksen med 69, Michael Koch med 
54, Kasper Jensen med 48. 1. supple-
ant blev Birgit Fuglsang med 47 stem-
mer. Der var ingen, der opstillede til 
hverken Skræppebladets redaktion 
eller FAS’s bestyrelse. Eventuelt rum-
mede ikke meget ud over en opfor-
dring til at huske valget om torsda-
gen. Så var der mad og uformel snak, 
da Deres udsendte kørte fra mødet.

et underholdende og informatiVt møde
men ingen Valgt til skræppebladet eller fas

tekst og foto af Bo Sigismund

Afdeling IIIs mødedeltagere blev 
grundigt informeret af Vagn - og alle kan
selvfølgelig spørge om mere. 

Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken 
2011. Jesper Fræer Nielsen var

fraværende.
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5 - Toveshøj

Henlæggelser på 900.000 kroner i det 
kommende års budget var sandsyn-
ligvis en af de konkrete årsager til, 
at et flertal af beboerne på Toveshøj 
vendte tommelfingeren nedad til det 
budget, som blev præsenteret på af-
delingsmødet i Laden tirsdag den 13. 
september.
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen 
havde ellers inde afstemning været 
på talerstolen for at forsikre beboerne, 
at den havde været inde og kigge på 
budgettet og de foreslåede stigninger, 
som i alt beløb sig på 6,97 % eller en 
stigning på 46,32 kroner pr kvadrat-
meter i 2011 - det betyder en husleje-
stigning på 367 kroner om måneden 
for en lejlighed på 95 kvadratmeter.

lagkage-forbrug
Boligforeningens regnskabschef Mo-
gens Clingman havde forud for af-
stemningen forelagt budgettet for be-
boermødet ved hjælp af en pædago-
gisk udskåret lagkage-tegning, som 
viste, hvordan afdelingens udgifter 
fordeler sig. 
Han forklarede, at 44 procent af ud-
gifterne er upåvirkelige som for ek-
sempel skatter. 41 procent kaldte 
han adfærdsafhængige udgifter, det 
er blandt andet renovation, hvor be-
boerne selv kan være med til at ned-
sætte udgiften, hvis man for eksem-
pel bliver bedre til at sortere affald. 
15 procent af budgettet kan beboerne 
i nogen grad være med til påvirke, det 
er blandt andet udgifter til beboerak-
tiviteter, fester og den boligsociale 
indsats samt beboerrådgivningen.

lav standard
Mogens Clingman forklarede, at hen-
læggelserne var sat op for at være med 

til at hæve standarden i lejlighederne, 
som er meget nedslidte. Det er for at 
komme klager til tilsynet i forkøbet, 
for hvis beboerne klager og får ret, så 
kommer regningen for istandsættel-
sen alligevel direkte til afdelingen. 
Det samme gælder afdelingens be-
slutning om at indsætte nye køkkener 
i de lejligheder, hvor de gamle køk-
kener er ved at falde fra hinanden. 
Prisen for det nye køkken bliver selv-
følgelig sat på huslejen i den lejlig-
hed, som får nyt køkken indsat. Hvis 
en ny beboere derimod flytter ind i en 
lejlighed med et gammelt køkken og 
klager over standarden og får ret hos 
tilsynet, skal afdelingen sætte et nyt 
køkken ind, uden at beboeren skal be-
tale for det, og så ender udgiften hos 
afdelingen.

stor spørgelyst
Andre i salen rejste også spørgsmål 
ved stigningen på konto 119, der er af-
delingsbestyrelsens konto. Og nogen 
klagede over, at der ikke var kommet 
de lovede gynger, ligesom der blev ef-
terlyst nyt sand i sandkasserne. 
Og afdelingsbestyrelsesmedlem Hen-
ning Bay Thomsen var flere gange på 
talerstolen for at agitere for, at regn-
skabet var ulovligt. Både med hensyn 
til henlæggelserne på de 900.000, men 
også med hensyn til kontoen med tab 
ved tomgang ved lejeledighed, hvor 
Henning Thomsen slog fast, at afde-
lingen skulle kunne hente pengene i 
dispositionsfonden.
Regnskabschef Mogens Clingman 
slog fast, at budgettet ikke var ulov-
ligt, men at der i forbindelse med 
helhedsplanen for Gellerupparken og 
Toveshøj er lavet en aftale med Aar-
hus Kommune om tabet ved lejeledig-

hed, så afdelingen er sikker på at få de 
penge ind igen.

en ommer og så til tilsynet
Det nedstemte budget skal nu kigges 
igennem endnu engang af regnskabs-
chef Mogens Clingman for at se, om 
der kan ske ændringer og herefter 
det behandles i foreningsbestyrelsen. 
Derefter skal det sendes ind til tilsy-
net i Aarhus Kommune 
En huslejestigning skal varsles med 
tre måneder, så det forkastede bud-
getforslag med huslejestigningen på 
6,97 procent bliver alligevel sendt 
rundt til beboerne med varslede hus-
lejestigning pr. 1. januar 2012. Hvis 
det efterfølgende lykkes at finde ud at 
nedbringe stigningen, så bliver husle-
jen selvfølgelig kun forhøjet med den 
lavere procentsats.

toVeshøj stemte nej til budgettet
utilfredshed med de øgede henlæggelser fik et flertal af beboerne på toVeshøj 

til at afVise budgettet for 2012

foto Helle Hansen 
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Der var stuvende fuldt i Næshøjcen-
trets mødelokale, da Rødlundparken 
afholdt sit ordinære beboermøde. 
Foruden repræsentanter for boligfor-
eningen var over halvtreds beboere til 
stede.

beretningen 
fra afdelingsbestyrelsen
Formanden for afdelingsbestyrelsen 
Aase Kristensen var blevet syg, så 
Marianne Vengsgaard fra boligfor-
eningen læste beretningen op. Her 
blev både gjort rede for de opgaver, 
som er blevet løst, og dem, som står 
for. Mange mangler på bygningerne 
var blevet udbedret til alles tilfreds-

hed. Det gjaldt bl.a. tagrender, og der 
var foretaget en termografiundersø-
gelse, så det er muligt at se, hvor der 
er utætheder. Der var problemer med, 
at affald bare blev stillet hen og ikke 
kom direkte i containerne. Affalds-
håndteringen var en stor post i regn-
skabet, så der lød en opfordring til be-
boerne om at følge spillereglerne. Når 
der blev klippet hæk, var det vigtigt, 
at den store gård til grønt affald blev 
brugt. Snerydningen og klipningen af 
græs var blevet bedre, og der var ble-
vet bedre belysning på fællesarealer-
ne. En parkeringsgruppe arbejdede, 
men afdelingens eneste faste aktivitet 
var seniorklubben, men den skabte 

til gengæld et godt fællesskab blandt 
seniorer. Endelig var afgiften til stofa 
nedsat med 16 kr.
Lige om lidt forestår udskiftning af 
vinduer, da der var anvendt træ af 
dårlig kvalitet. Der er snart penge til 
nye terrassedøre; nogle af arealerne 
skal asfalteres, og der skal lægges fli-
ser langs gader og forhaver. Det bli-
ver dyrt. PostDanmark kræver, at der 
bliver opsat postkasser i skellene. Der 
er blevet givet løfte om ændringer 
af busplaner og oprettelse af et eks-
tra stoppested. En beboerhåndbog er 
blevet yderligere udsat, da reglerne 
skal være helt på plads. Regler og vej-
ledninger har beboerne stadigvæk til 

Velbesøgt beboermøde
god stemning på det ordinære beboermøde i rødlundparken

af Jens Skriver 
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gode. Der mangler således regler for 
udskiftning af køkkener. 
Afdelingsbestyrelsen havde noteret, 
at Skræppebladet forbliver et for-
eningsblad og ikke kun et lokalt blad 
for Gellerup og Toveshøj. Man havde 
modtaget en løs skitse fra bladets 
bestyrelse, men manglede oplysnin-
ger om bladet økonomi og relevans. 
Afdelingsbestyrelsen håbede, at bo-
ligforeningens hjemmeside blev op-
graderet, så de relevante oplysninger 
kunne videreformidles.
Beretningen blev afsluttet med en stor 
ros til foreningsbestyrelsen, admini-
strationen og ikke mindst driftsperso-
nalet, og den høstede stort bifald.
Efterfølgende blev der bl.a. spurgt, 
hvorfor resultaterne af den termo-
grafiske undersøgelse ikke var ble-
vet lagt frem. Boligforeningen kunne 
oplyse, at rapporten ikke var færdig. 
Regelsæt for køkkener var blevet lo-
vet allerede i 2004, men forelå stadig 
ikke. Svaret var, at det ikke var mu-
ligt at udskifte køkkenerne kollektivt, 
men der blev arbejdet på en løsning, 
der gjorde det muligt at udskifte køk-
kenerne individuelt. Det blev disku-
teret, hvor mange bede, som skulle 
fjernes, når der blev lagt fliser.
Derefter tog forsamlingen beretnin-
gen til efterretning.

beretningen 
fra foreningsbestyrelsen
Mødet dirigent Keld Albrechtsen af-
lagde beretning fra foreningsbesty-
relsen. Indholdet af foreningsbesty-
relsens beretning er sådan set fælles 
for alle beboermøder, men der kan 
være forskelle på, hvordan de enkel-
te foreningsbestyrelsesmedlemmer 
fremlægger den. I sin version lagde 
Keld vægt på, at boligforeningen var i 
gang med meget nybyggeri med store 
energibesparelser. Målet var fremtids-
sikrede bygninger, der ikke brugte 
energi. I Skovgårdsparken var man i 
gang med et projekt med jordvarme. 
Helhedsplanen for Gellerup og To-

veshøj vil ikke komme til at påvirke 
huslejen i Rødlundparken. Men den 
vil løse alvorlige samfundsmæssige 
problemer. Endelig var Skræppebla-
det blevet lidt billigere.
Bagefter var der en livlig diskussion 
om boligforeningens politik for ind-
køb af nye materialer. Der blev også 
gjort opmærksom på, at afdelingen 
havde en højere husleje end mange 
andre steder. Keld kunne bekræfte, at 
Rødlundparken havde en højere hus-
leje end de ældre afdelinger. Han lo-
vede, at der ville blive kikket på sagen 
og skrevet om det i Skræppebladet.
Til sidst blev diskuteret, om det var 
lovligt at opkræve gebyr for at holde 
hund og kat.

årsregnskab og budget
Regnskabschef Flemming Andersen 
gennemgik først årsregnskabet for 
2010. Huslejen havde været 852 kr. 
pr. m2. Der havde været et lidt hø-
jere underskud end ventet, især fordi 
ejendomsskatterne og udgifterne til 
renovation var steget, men afdelin-
gen havde et opsparet overskud på 
359.000 kr.

For 2012 var budgetteret med en hus-
lejestigning på 4,16% eller 602.000 kr. 
i alt. Det skyldtes især højere priori-
tetsydelser, da rentesikring blev af-
trappet, stigning i ejendomsskatter og 
yderligere udgifter til renovation og 
renholdelse.
Det blev understreget, at den pro-
centvise huslejestigning lå i den lave 
ende, når samtlige boligforeningens 
afdelinger blev sammenlignet.
To undlod at stemme. Ellers stemte 
alle for budgettet.

Valg
Anne Elgaard Olesen, Grethe Munk 
og Inger Nielsen blev uden modkan-
didater genvalgt til afdelingsbesty-
relsen. Der er således stadig en ledig 
plads i afdelingsbestyrelsen og ingen 
suppleanter. Ingen ønskede at stille 
op til bestyrelsen for FAS eller Skræp-
pebladets redaktion.
Derefter kunne afdelingsbestyrelsens 
næstformand takke for et godt møde.
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I afdeling Odinsgård har der mange 
år været problemer med elevatorerne, 
hvor man kan risikere at sidde fast i 
hele og halve timer. For et par år si-
den kom den forløsende forklaring, at 
det var elevatorer til indendørs brug, 
som er placeret udvendigt på bygnin-
gerne. Regn og sne får dem til at ruste 
sammen eller opløses af rust.

licitation
Samme dag, som der blev afholdt af-
delingsmøde, den 5. september, var 

der også licitation for elevator-opga-
ven. Hidtil havde det billigste over-
slag på udskiftningen lydt på 4.8 mil-
lioner kroner, hvilket var langt over 
det forventede, oplyste afdelingens 

inspektør Robert Sørensen på afde-
lingsmødet.

100 dage
Når elevatorerne udskiftes, er der 
dage, hvor de er ude af drift. Pe-
rioden med udskiftning vil vare 100 
dage, hvoraf der er 18 dage, hvor der 
slet ikke er elevatoradgang. Udskift-
ningen er planlagt til at begynde i 
december, så alle nye er klar til brug i 
slutningen af januar 2012.
Sonja E. Jensen foreslog en 

slags nabo-hjælp for de bebo-
ere, som er afhængige af elevator.  
Gangbesværede vil blive tilbudt 
hjælp.

tilstandsrapport
Selvom elevatorerne er det største 
problem, viser en tilstandsrapport, at 
Odinsgård generelt er nedslidt. Det 
vil ifølge rapporten koste næsten 10 
millioner at genoprette byggeriet: Det 
vil sige føre det op til samme stan-
dard, som da det blev bygget for 21 
år siden.
Byggeriet er også blevet termofoto-
graferet. Billederne viser, hvor der si-
ver varme ud. Bl.a. har fuglene hentet 
en stor del af isoleringsmaterialet til 

redebygning, så her strømmer var-
men ud til de selvsamme fugle.

affaldsproblemer
Afdelingsformand Lene Olm beret-
tede om afdelingen i årets løb. Hun 

eleVatorer for millioner
genopretning for odinsgård: 9.625.000 kr.

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Budget enstemmigt vedtaget
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fortalte bl.a. om ny sti, nye bump, nye 
havemøbler og planer om nye flise-
stier og bord/bænke-sæt.
Beboerne betaler meget for affalds-
håndtering, og udgiften er stigende. 
Derfor kom der en opsang om, at 
beboerne skal bruge den fælles gen-
brugsplads ved Holmstrup noget 
mere. Her er det nærmest gratis at 
komme af med affaldet, mens det 
er dyrt at bruge affaldscontainere i 
Odinsgård. 
En firmavarebil er blevet afsløret i at 
fylde en af beboernes containere. 
En model med nedgravede affalds-
beholdere (molokker, som det kendes 
fra midtbyen) er måske undervejs.

huslejestigning
De ti beboere havde besøg af seks 
gæster fra boligforeningen. Bo Sigis-
mund blev valgt til dirigent, afdelin-
gens nye afdelingssekretær Katja fik 
oplæring af Connie Nedergaard, der 
snart siger farvel til jobbet. 
Flemming Andersen fra bogholderiet 
gennemgik regnskab og budget, der 
blev enstemmigt vedtaget. 
Huslejen stiger med 3%, hvilket er 
lavt sammenlignet med de øvrige af-
delinger. En del af forklaringen er en 
tidligere fejl på varmeregningen – her 

har administrationen forhandlet med 
KMD og ca. 100.000 kr. er blevet tilba-
gebetalt til afdelingen.

klip nu den hæk
Afdelingsmødet vedtog et par æn-
dringer til ordens- og vedligeholdel-
sesreglementerne. Bl.a. er reglerne om 
forbudte hunde ændret, så der henvi-
ses til hundeloven. 
Beboere i stueetagen med have på-
lægges at klippe hækkene, så afde-
lingen får et mere ensartet udseende. 
Ved manglende hækklipning vil en 
gartner blive tilkaldt, og regningen 
sendt til beboeren.

gode råd er gratis
Beboerrådgiver Abelone Asingh for-
talte om mulighederne for rådgiv-
ning, der også kan foregå hjemme i 
beboerens lejlighed. Man skal bare 
ringe og aftale en tid.
Herman Nielsen fra foreningsbesty-
relsen fortalte om bl.a. boligforenin-
gens bygge-projekter og erfaringer 
med energi-tiltag.
Afdelingens nye energiambassadør 
Jytte M. Sørensen fortalte engageret 
om et nyt energitiltag, hvor hun sam-
men med beboere fra andre afdelin-

ger og andre boligforeninger deltager 

i et undervisningsforløb. Idéen er, at 
hun kan være med til at oplyse de øv-
rige beboere om, hvordan man kan 
undgå at betale så meget til el, vand 
og varme.

Valgresultater
Lene, Dennis og Sonja fra afdelings-
bestyrelsen stillede op til genvalg og 
resultatet blev:
15: Lene Charlotte Olm 
13: Dennis Laursen
13: Martin Højbjerg Petersen (nyvalgt)
7: Sonja E. Jensen (1. suppleant)
6: Jeanette Grevy (2. suppleant, opstil-
let via brev)
Til Skræppebladets redaktion blev Ul-
rik Ricco Hansen genvalgt ved freds-
valg.

Udendørs elevatorer skal skiftes ud.

Afdelingsformand Lene Charlotte Olm 
berettede om årets gang i Odinsgård

Regn og sne tærer sig vej gennem vitale 
dele i elevatorerne.
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Afdelingen Thorsbjerg har i flere år 
haft meget høje huslejestigninger. 
Men sidste år var der overskud i regn-
skabet, og en del af beløbet bruges nu 
til at reducere huslejestigningen til 
2,85 %. Desuden falder antennebidra-
get 33 kr. pr. lejlighed, kunne Esben 
Trige fra afdelingsbestyrelsen fortælle 
under afdelingsmødets gennemgang 
af regnskab og budget.

renovering og fest
Afdelingsformand Linda Adamsen 
berettede overordnet om livet i Thors-
bjerg det seneste år. 
Der har været mange renoveringspro-
jekter: udskiftning af vinduer, døre, 
terrassedøre. Den øverste, grå del af 
husmurene er blevet filtset, og udven-

dige stålkonstruktioner er blevet fri-
sket op med lilla maling.
Arrangementerne i årets løb - jule-
træsfest, fastelavnsfest, sankthans – 
havde god tilslutning især sankthans.

holmstrupgård i thorsbjerg
”Springbræt” er navnet på 
et projekt i samarbejde med 
Holmstrupgård, der også lig-
ger på Holmstrup Mark. In-
stitutionen er et døgntilbud til 
unge fra 14 til 23 år med psy-
kiatriske lidelser og til unge 
voksne (18-30 år) med spise-
forstyrrelser.
Projektet går ud på, at tre unge 
flytter sammen i en lejlighed i 
Thorsbjerg. De bor for sig selv 

men med løbende pædagogkontakt. 
Projektet starter, når der bliver en le-
dig lejlighed, fortalte Linda Adamsen.

laV huslejestigning i thorsbjerg
afdelingsmøde med renoVering, legepladser og energiambassadører

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Indsamling af stemmer. Hver lejlighed har to stemmesedler

Arkivfoto: Legepladser og grønne 
områder skal forskønnes
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lær naboen at spare
EU-projektet www.energyambas-
sadors.eu er nået til Århus, hvor Af-
faldVarme Aarhus i samarbejde med 
bl.a. Brabrand Boligforening og Bo-
ligselskabet Præstehaven uddanner 
beboere. 
Beboerne skal efterfølgende formidle 
viden videre til afdelingen, så de gode 
sparetricks kan hjælpe alle til en lave-
re forbrugsudgift og samtidig spare 
på CO2-udslippet.
Esben Trige, energivejleder hos Af-
faldVarme Aarhus, har været med til 
at søsætte projektet i Århus. 
Der er nu energiambassadører i bl.a. 
Odinsgård, Thorsbjerg og Holmstrup.

bliv ambassadør
”Hvis flere har lyst til at blive ener-
giambassadør, starter vi et nyt forløb 
med undervisning i løbet af vinteren. 
Det koster ikke afdelingen noget, for 
AffaldVarme Aarhus betaler under-
visning og materialer,” fortalte Esben 
og gav et eksempel på behov for at 
spare energi:
”Nogle lejligheder i Thorsbjerg har 
meget stort forbrug. Her taler vi om 
op til tre gange normalforbrug af var-
me, og måske skal vi have varmeme-
steren ind over.”

mere leg og motion 
Midt i den nordlige del af Thorsbjerg 
– ud mod Stenaldervej/Jernaldervej 
ligger en gammel have med træer. 
Her trænger til at blive ryddet op, og 
der er planer om at lave en motions-
sti, fortalte Kurt Hansen fra afdelings-
bestyrelsen.
Det bliver et motionsområde baseret 
på naturmaterialer: træflis på nyan-
lagte stier, balancebom og andre mo-
tions/lege-udfordringer i naturtræ.

motionslegeplads
På græsplanen syd for haven er der 
idéer om at lave en motionslegeplads 
henvendt til unge og voksne. Måske 

med redskaber som det kendes fra 
Tangkrogen eller nede i skoven. 
”Det skal være en legeplads, der er 
spændende,” sagde Kurt og fortalte, 
at der allerede er indhentet tilbud, så 
arbejdet kan begynde inden vinter.
De øvrige legepladser og bl.a. områ-
det foran fælleshuset trænger også til 
eftersyn og forskønnelse.

ledige lokaler
”Hvorfor står det her hus så stille? 
En gang var der aktiviteter hver dag 
i hele ugen,” spurgte Lise Ledet fra 
afdelingsbestyrelsen. Fælleshuset 
Stenhytten har god plads, hvor f.eks. 
grupper kan mødes. 
Helt nye aktiviteter kan også få hjælp 
til opstart af afdelingsbestyrelsen. Ak-
tiviteter, der er henvendt til beboere, 
kan gratis leje fælleshuset.

flere fattige
Jens Høgh fra beboerrådgivningen 
fortalte bl.a. om samarbejde med 
baggrundsgruppen (socialudvalget), 
med repræsentanter fra afdelingsbe-
styrelserne. Gruppen lægger linjerne 
for rådgivningens arbejde: 1. prioritet 
er personlig, anonym rådgivning.

”Vi har kunnet mærke, at de fattige er 
blevet fattigere. Vi sidder nogle gange 
med en familie, hvor vi tænker, hvor-
dan f** får de råd til at få hverdagen 
til at hænge sammen,” sagde Jens og 
fortsatte:
”Vi har også haft eksempler på bebo-
ere, der kommer med et brev fra det 
offentlige, som de forstår, og hvor vi 
kan se, at det ikke er helt lovligt. F.eks. 
er det kommunen, der har taget fejl.”

Valgresultater
Genvalg var overskriften for afstem-
ningen på afdelingsmødet den 7. sep-
tember 2011:
Linda Adamsen: genvalgt med 31 
stemmer.
Kurt Hansen: genvalgt med 17 stem-
mer.
Ole Langballe (suppleant) genvalgt 
med 16 stemmer som 1. suppleant.
John-Steen Wandbæk var 2. supple-
ant, genopstillede, men fik ikke en 
eneste stemme, og blev derfor ikke 
genvalgt.
Afdelingsbestyrelsen består desuden 
af Ulla Jellesen, Esben Trige og Lise 
Ledet. 

Arkivfoto: Mure før der blev filtset (pudset op med et tyndt lag mørtel)
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Der var meget få spørgsmål og kom-
mentarer på Drejergårdens afdelings-
møde den 8. september.
Der blev fortsat ikke valgt nogen be-
styrelse, men mødet og den efterføl-
gende spisning foregik i en rigtig hyg-
gelig atmosfære. Man fik det indtryk, 
at her har mange af beboerne det rig-
tig godt med hinnanden, bestyrelse 
eller ej.
Administrationschef i Brabrand Bo-
ligforening Rune Utoft var dirigent 
og forelagde også punkterne på dags-
orden om foreningens forhold samt 
budget og regnskab.

beretning om afdelingens og 
foreningens forhold
Carsten Falck fortalte om afdelingens 
forhold det seneste år, og her måtte 
han beklage, at Post Danmark ikke 
kunne give afdelingen en fælles dis-

pensation efter de nye regler. Man er 
derfor nu  tvunget til opsætning af 
postkasser. Den enkelte beboere skal, 
hvis de har behov for det, selv søge 
om levering af post til døren.
Af planer for fremtiden i afdelingen 
kunne han fortælle, at et omtalt birke-
træ bliver fjernet, og at der næste år 
skal males selskabslokaler og indkø-
bes nyt inventar samt havemøbler for 

hensatte midler. Er der beboere, der 
har nogle gode forslag, er man vel-
kommen til at komme med dem.
Om foreningens forhold kunne Rune 
fortælle om alle de nye lav-energi-
byggeprojekter, som Boligforeningen 
har i gang.

budget 2012 og regnskab 2010.
Der varsles en huslejestigning på 
1,54%. Det skyldes stigning i faste af-
gifter såsom prioriteter og ejendoms-
skat samt ekstra servicemandskab i 
form af 1/4 medarbejder. Der bliver 
mere drift, når afdelingen bliver æl-
dre.
Hertil blev stillet et af de få spørgs-
mål, idet en beboer ikke kunne forstå, 
at der skulle være en huslejestigning, 
når man sidste år var stillet i udsigt, 
at huslejen ikke skulle stige de næste 
3 år på grund af tildligere overskud.
Rune kunne dertil svare, at overskud 
for 2009 ikke er forsvundet, men man 
aldrig kan garantere, at der ikke kom-
mer huslejestigninger, da man ikke 
altid kan forudse ændringer på den 
del af udgiftssiden, som man ikke har 
indflydelse på.

En anden beboer fik bekræftet, at der 
i afdelingen var tale om henlæggelser 
ialt pr. lejlighed på 6.000-7.000 kr. pr. 
år. Der var derudover ingen indsigel-
ser mod budgettet, og det blev ens-
stemmig godkendt.

Under punktet godkendelse af regn-
skab skulle der tages stilling til, hvad 
et overskud for 2010 skulle bruges til, 
og man var på mødet enige om, at det 
skal bruges til reduktion af den vars-

lede huslejestigning for 2012, så den 
bliver mindre end 1,54%.
Der var ikke indkommet nogen nye 
forslag til dagsorden.

fortsat ingen bestyrelse for 
afdelingen
Man opforderede igen beboerne i 
afdelingen til at få en bestyrelse. En 
orientering fra boligforeningen om 
det praktiske i at have en bestyrelse 
også med mulighed for indflydelse 
på budgetlægning og muligheden for 
at blive hørt ved den årlige ”grønne 
rundgang” i afdelingen. 
Alligevel ønskede ingen at stille op. 
Efter opfordring ville en nyindflyt-
tet beboer ved navn Leif Jensen godt 
stille op som kontaktperson mellem 

boligforening og afdeling, og han blev 
valgt.
Som repræsentant til Skræppebladet 
lod Vibeke Jessen sig opstille.
Som repræsentant for FAS var der in-
gen interesserede.
Der var forslag fra en beboer om af-
holdelse af fest i foråret for afdelin-
gen.
Boligforeningens sekretær vil for-
midle at der søges økonomisk støtte 
ved FAS, således at der kan afholdes 
arrangementer i afdelingen.

afdelingsmøde i hyggelig atmosfære
men stadig ingen bestyrelse Valgt

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Forrest i billedet – nyvalgt medlem til 
Skræppebladet Vibeke Jessen

Forrest i billedet – ny kontaktperson i 
afdelingen Leif Jensen
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16 - Voldbækhave

For første gang siden starten for 17 år 
siden inviterede seniorbofælleskabet 
Voldbækhave på Årslev Møllevej til 
valgaften med laksemadder og prø-
vevalg med overraskende resultater.

Pensionisterne i alderen fra 64 til 96 
stemte rosenrødt med dødt løb mel-
lem folkesocialisterne og socialdemo-
kraterne, der hver scorede otte stem-
mer, mens enhedslisten blev tredje-
størst med fire stemmer.

Der var to stemmer hver til de radi-
kale, venstre og de nye liberale og en 
enkelt stemme til dansk folkeparti, 
mens de konservative rundede prø-
vevalget af helt uden stemmekraft.

rosenrøde pensionister i seniorbofællesskab
Valgaften med laks

af Kurt Bülow

Sonnesgården har to årlige afdelings-
møder, og på efterårsmødet var bud-
gettet for 2011 hovedemnet på dags-
ordenen.
Omkring 60% af lejlighederne var tra-
ditionen tro repræsenteret på mødet.
Siden Sonnesgårdens start har Bo 
Sigismund været dirigent ved af-
delingsmøderne. Derfor var det na-
turligt, at han også blev valgt denne 
gang. 

beretninger
Steen Holgaard startede med at for-
tælle om det arbejde afdelingsbesty-
relsen havde udført gennem det sid-
ste halvår. Perioden har været præget 
af støj og larm fra kloakeringsarbej-
der i Sonnesgade og byggeri på DSB-
grunden. DSB-byggeriet må vi træk-
kes med indtil næste år.
Som en del af beretningen fortalte af-
delingens i alt 8 udvalg og foreninger 
om de aktiviteter, der var blevet af-
holdt samt planer for efteråret.

Sten takkede de mange frivillige, ud-
valg og foreninger, der har været med 
til at forskønne området og skabe ak-
tivitet i afdelingen.

budgettet for 2012
Sonnesgårdens kasserer i bestyrelsen 
var sygemeldt. Derfor gennemgik 
Sten budgettet. Den efterfølgende de-
bat var præget af to emner. Et mere 
teknisk spørgsmål om konto 131, den 
såkaldte rentekonto, og spørgsmålet 
om budgettets forøgelse af antallet af 
timer (og omkostninger) til varmeme-
ster.
Spørgsmålet om udgifter til varme-
mester blev debatteret intenst. Ad-
ministrationen havde forberedt en 
overhead, der skitserede, hvorfor 
stigningerne i antallet af timer til var-
memester medførte større besparelser 
på kontiene for vedligehold og plan-
lagt vedligehold.
Det fremviste materiale, der ikke var 
fremsendt på forhånd, var vanskeligt 
at acceptere og forstå for mange af 

beboerne. Det blev foreslået, at udgif-
terne til forøgelse af  varmemesterens 
tid blev slettet i budgettet.
For første gang i afdelingens historie 
stod man over for en afstemning, der 
reelt ville skille beboerne i to lejre.

mødet blev udskudt
Efter en kort pause meddelte dirigen-
ten, at han ville udskyde resten af mø-
det til onsdag d. 28. september. Der-
med får administrationen mulighed 
for at udsende et mere fyldigt materi-
ale. Samtidigt får beboerne mulighed 
for at studere materialet mere, således 
at en afstemning kan træffes på et op-
lyst grundlag og ikke præget af en til 
tider noget spids debat.

manglende dokumentation 
afdelingsmøde sonnesgården udskudt

af Hans Esmann Eriksen

22 - Sonnesgården
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17 - Højriisparken

Der var mødt ca. 12 beboere frem til 
årsmødet i Højriisparken. Det blev af-
holdt i Drejergårdens selskabslokaler, 
da Højriisparken ikke har et lokale, 
der er stort nok.
Kjeld Albrechsen udnævnte sig selv 
til ordfører og konkluderede, at mø-
det var indkaldt i tide og godkendte 
dagsordenen.
Da Højriisparken er en lille boligaf-
deling, er der ikke så mange ting at 
fortælle om på mødet. Ingen helheds-
plan eller renoveringer.  Men der blev 
alligevel snakket lidt om hel-
hedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj, da de fremmødte 
havde spørgsmål til den.  

formandens beretning
Formand Preben Jensen for-
talte i sin beretning om, hvor-
dan tingene i boligforeningen 
var gået siden sidste afde-
lingsmøde. Der havde været 
stort snefald i vinter, og derfor 
havde de haft større udgifter 
til snerydning end normalt. 
Der var blevet brugt 35.000 på 
et nyt betalingssystem til va-
skeriet, og siden det blev ind-
ført, har der ikke været nogle 
problemer med det. Der er 
faktisk overskud på det. De 
har i afdelingen har en fast rengø-
ringshjælp til vaskeriet, men hun har 
for nyligt sagt op, og de har i et stykke 
tid prøvet at finde en løsning på det. 
Nu er de blevet enige med afdeling 2 
om, at de bruger den samme rengø-
ringshjælp.
Nogle nævner på mødet, at det er et 
problem med alle de cykler der står i 
cykelskuret og ikke er blevet brugt i 
lang tid. Derfor er det blevet besluttet, 

at alle beboerne skal sætte en seddel 
på deres cykel, og de, som ikke har en 
seddel på, bliver smidt ud.
Fordi køkkenerne er lige så gamle 
som lejlighederne, er komfurer og 
køleskabe ved at gå i stykker. Der er 
derfor købt 5 nye af hver, så de kan 
skiftes ud, hvis nogle går i stykker. 
Det kan nemlig ikke betale sig at få 
dem repareret, da de er så gamle, så 
det er bedre at få dem skiftet ud.
Et lidt større problem i afdelingen var 
et varmetab, der betød større varme-

regning for beboerne. Der er blevet 
brugt penge på at undersøge, hvor-
dan det kan løses, og man har kigget 
på tegninger over ejendommen. Der 
er penge i budgettet til at lave det, så 
det vil de gå i gang med, når undersø-
gelserne er færdige.

lille huslejestigning
Mogens Clingmann, som er regn-
skabschef for Brabrand boligforening, 

var mødt op for at redegøre for af-
delingens budget. Der skulle stem-
mes om en mindre huslejestigning på 
1,64%. Det er væsentligt mindre end 
andre boligforeninger, og det skyldes 
blandt andet, at afdelingen sidste år 
havde et overskud på 50.000 som de 
i år bruger til at holde huslejen nede 
med. Der blev stemt ja til godkendel-
se af budgettet, og hermed også hus-
lejestigningen. 

Valg af bestyrelse
Der var ikke andre end dem, 
der var i bestyrelsen i forve-
jen, der stillede op, så det blev 
et roligt valg uden dramatik. 
Helle Jensen og Jette Ohlsen 
blev dermed genvalgt. Så nu 
består bestyrelsen af de 2 før-
nævnte, Gert Sørensen og for-
manden Preben Jensen.
Ingen havde mod på at være 
med på Skræppebladet, så 
der blev endnu engang ikke 
valgt en repræsentant.
Derimod blev Mahmoud 
Jama overtalt til at være af-
delingsrepræsentant for FAS, 
Fritidsforeningens Aktivitets-
støtte, hvor man mødes en 
gang ca. hver måned og ser 
på ansøgninger og bevilger 

penge.
Efter alt det formelle var der smøre-
brød, og mødet var dermed afsluttet, 
og beboerne bevægede sig ud i natten 
hen til deres egne boligforening

udramatisk afdelingsmøde i højriisparken
komfurer og køleskabe skiftes løbende ud

tekst og billeder af Elsebeth Frederiksen

Her er den nye bestyrelse, 
som ikke har ændret sig siden sidst.
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19 - Bronzealdervænget

Afdelingen Bronzealdervænget be-
står som den eneste i Brabrand Bolig-
forening udelukkende af ungdoms-
boliger. Derfor kan afdelingen til tider 
minde om et kollegium. 
Lige inden studiestart omkring 1. 
september strømmer det til med nye 

beboere. Mange er udenlandske stu-
derende, så her bliver det fælles sprog 
engelsk. Og en bold.

Skræppebladets udsendte fangede 
et hold nye beboere den 20. august. 
Unge drenge og piger mødtes i sol-

skinnet på afdelingens beachvolley-
bane. 
Med en bold som fælles sprog var hu-
møret i top, selvom ingen kunne for-
stå dansk. Endnu.

med en bold er det nemt at tale sammen
ingen kunne tale dansk, men samVæret med nye Venner er i top

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
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19 - Bronzealdervænget

Det er ikke fordi, der mangler et fæl-
leslokale i Bronzealdervænget. Fak-
tisk er der så mange af dem, at det kan 
være svært at finde ud af, hvilket et 
der bruges til afdelingsmødet: 
Hver beboergang på hver etage i hver 
blok har sit eget fælleslokale i den 
sydlige ende af bygningen. Altså en 
masse små fælleslokaler i stedet for 
et stort festlokale, som mange andre 
afdelinger har.

cykler for at holde fest 
Tidligere har beboerne i afdelingen, 
der som den eneste består udeluk-
kende af ungdomsboliger, klaret ud-
fordringen ved at rydde cykelskuret. 
Dette er ikke særlig nemt eller særlig 
praktisk, så i det seneste år har afde-
lingsbestyrelsen arbejdet med en ny 
ide: en rullende bar, der kan flytte fe-
sten fra gang til gang og fra blok til 
blok.

rullende bar
Den rullende bar var et af de emner, 
som næstformand Rasmus Danielsen 
fortalte om i afdelingens årsberetning 
på beboermødet den 12. september.   
Den rullende bar forventes at være 
klar til indvielse ved en fest den 30. 
september. Der er både fadølsud-
skænkning og støddæmpere indbyg-
get, så baren kan klare den hårde be-
handling over fliser og trin. 

lokkende kage
Beboermødet blev holdt i bygning 
12 i stuen. Skræppebladets udsendte 
ventede udenfor i regnen sammen 
med regnskabsafdelingens Flemming 
Andersen og Troels Bo Knudsen fra 
Toveshøj og foreningsbestyrelsen, 
indtil en venlig beboer kom forbi med 
kode til dørtelefonen og lukkede os 
ind. Her ventede både afdelingsse-
kretærerne Connie/Katja og en dejlig 

nybagt chokoladekage, som Rasmus 
havde bagt.

beboere i mindretal
Senere kom også afdelingens inspek-
tør Robert Sørensen (der selv kunne 
låse sig ind). Man kan sige, at der 
var en frygtelig masse ikke-beboere 
i forhold til beboere. Måske er det en 
del af forklaringen på, at mødet gik 
så hurtigt, effektivt og smertefrit: Alt 
blev vedtaget 100%, der blev valgt en 
fuldtallig bestyrelse og et redaktions-
medlem til Skræppebladet.
Hvorfor skal et beboermøde tage ret 
meget mere end en time?

Velkommen på skræppen
Beboervalgt nyt redaktionsmedlem 
for Bronzealdervænget er Lise Han-
sen. Velkommen til dig! Håber, at du 
løbende får tid til at skrive et par artik-
ler ved siden af dit historie-studie og 
arbejdet i afdelingsbestyrelsen, hvor 
du også tidligere har lagt kræfter.

find afd. bestyrelsen
På Brabrand Boligforenings hjemme-
side kan du læse det officielle referat 
af mødet, der endte med, at følgende 
blev valgt til afdelingsbestyrelsen:
Lise Hansen
Alexander Skytte Jensen (der hurtigt 
mødte op efter en sms)
Atchuthan Krishnarajan (kaldet Sut-
han)
I bestyrelsen er desuden (valgt sidste 
år for to år): Rasmus Danielsen og 
John Martin B. Winther

intet festlokale? 
jamen så må festen rulle ind i lejlighederne

kreatiVe løsninger i ungdomsbolig-afdelingen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen
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Hvert halve år arrangerer Aarhus 
1900 Orientering et løb i naturområ-
det ved Hasle Bakker. Lørdag den 17. 
september havde klubben igen været 
ude med poster og stod klar på p-
pladsen ved Janesvej fra kl. 13. Her 
kun ne både begyndere og trænede 
ori enteringsløbere, børnefamilier, 
ven ner og enlige tage på tur med kort, 
kompas, gps og nøglekort.

flere ruter
Der var fire ruter at vælge imellem 
fra 2,2 til 6,9 km. Vel at mærke hvis 
man ikke løber (eller går) forkert. ”Og 
posterne på ruten skal tages i række-
følge,” lød det fra Anders Edsen fra 
Aarhus 1900 Orientering.
Han viste entusiastisk, hvordan ruter-
ne var tilrettelagt, og hvad de forskel-
lige markeringer på kortet betyder.
”De sorte streger er vej eller sti. Jo 
bedre vej, jo tykkere er stregen. Skov-
området er markeret alt efter hvor 
let eller svært, det er at komme igen-
nem,” forklarede han.

elektronisk registrering
I løbet af de første tyve minutter var 
35 nøglekort sendt af sted. Det svarer 
til omkring 40 løbere. Anders Edsen 
forventede, at der i løbet af dagen vil-
le blive omkring 50 deltagere.
Nøglekortet skal registreres ved start, 
slut og undervejs på de poster, som 
er sat ud i området. På den måde kan 
det kontrolleres, at hele ruten er gen-
nemført.

se dit løb derhjemme
Deltagerne skal også medbringe en 
gps. Ikke den slags som kendes fra fx 
biler. Nej, den sorte plastic-dims bru-
ges kun til at registrere, hvor man har 
været. Det med at finde vej er jo en del 
af udfordringen og foregår via kort og 
evt. kompas. Det hele udleveres ved 
start.
Om aftenen får hver deltager tilsendt 
en e-mail med et spor, som kan vises 
på Google Eath. Så kan man se på 
computeren, hvor man har været og 
hvornår.

perfekt familiesport
”Orienteringsløb er for hele familen. 
De kan løbe sammen, eller hver især 
vælge en rute, der er passende i svær-
hedsgrad. F.eks. kan far løbe mod de 
unge teenagesønner, mens mor og 
den mindste tager en anden rute,”  
sagde Anders Edsen illustrerende.
”Det er ikke som ved en fodboldkamp 
hvor far og mor må stå på sidelin-
jen, mens den ene søn løber inde på 
banen. Her kan alle være med og få 
gode oplevelser samtidig”.

læs mere
Du kan læse mere på klubbens hjem-
meside: www.aarhus1900.dk/orien-
tering.
Der er nye løb cirka hver 14. dag. Du 
kan også prøve at løbe efter kort og de 
faste poster i området ved Hasle Bak-
ker. Download kortet fra: orientering.
dk/okpan/findvej/haslebakker.html.

orienteringsløb Ved hasle bakker
sport, motion og samVær for hele familien

af Ulrik Ricco Hansen

Anders Edsen forklarer kort og ruter.

Hvilken rute skal vi vælge? 
2,2 - 3,3 - 4,3 eller 6,9 km?
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Mandage fra kl. 10-12 
Start: 3. oktober 2011

Sted: 
Beboerhuset Tousgårdsladen 
Edwin Rahrs Vej 6 B

Underviser: Jytte Nielsen
Fortrinsvis opskrifter på dansk mad
Enkle råd og vejledning:
Hvordan får man bøffen til at smage 
godt?
Hvilke grøntsager er nemme at tilbe-
rede? 
Lær at bage groft brød som smager 
fantastisk!
Gode retter når man har diabetes 2!

Første gang den 3. oktober snakker vi 
om forløbet og tilbereder frikadeller 
Du får lov til at tilberede din egen fro-
kost hver gang – til den billige pris à 
10 kr. 

lettere madlaVning for ældre mænd
rapport fra ny afdeling i solbjerg

Hver torsdag kl. 10 - 13
på Edwin Rahrsvej 6 B
Frivillig ansvarlig: Fahmo Ismail 
Syning i hånden eller med symaskine. 
Hjælp-til-selvhjælp dvs. de personer, 
som melder sig til aktiviteten, må 
hjælpe hinanden med råd og vejled-
ning.
Medbring selv dine materialer.
Tilmelding på tlf: 86259158

syVærksted
 i tousgårdsladen torsdage fra 6. oktober 2011 

Tilmelding til 
beboerhuset/Anja Raithel  på tlf.: 86259158
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Få et gratis og anonymt sundhedstjek 
i sundhedscaféen i Tousgårdsladen.
Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt, fedt-
procent og kroppens alder. Du kan også snakke med 
sygeplejersken om din sundhed og få motivation og 
værktøjer til at styrke den. 
Savner du bestemte aktiviteter, kan du også hen-
vende dig i sundhedscaféen, da vi måske kan 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 nationaliteter.  
Hvis du har brug for tolk, skal du selv medbringe en.
Sundhedscafeen er åben 
hver onsdag kl. 13:00-15:30 
i Laden på første sal
 
Vi glæder os til at se dig. 

sundhedscafe i tousgårdsladen
alle aldre og køn er Velkmomne i laden

KVINDER I GANG
Afgang fra Laden torsdage kl. 12.30

– gåture i Hasle Bakker og omegn. 
Nyd naturen: søer, åer, små skove, udendørs motionsred-
skaber, legepladser og et rigt varieret dyre- og planteliv.
Bagefter kan the og frugt nydes i beboerhuset Tousgårdsla-
den.
Arr. i samarbejde med Hasle Bakker og frivillig Inga Bech.
 

UNDERVISNING I turist-TYRKISK  
hver torsdag kl. 13.30-14.30 

beboerhuset tousgårdsladen 

motion for kVinder og underVisning
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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

Lektiehjælp
lektiehjælp i matematik og engelsk til alle børn

fra 3.klasse – 9.klasse kl. 17 hver tirsdag

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.

Syværksted 
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

Kvinder i gang
Gåture med afgang fra Laden torsdage 13.30

Bagefter kan gratis the og frugt nydes i beboerhuset 

Tousgårdsladen.
Arr. i samarbejde med Hasle Bakker og frivillig Inga 

Bech.

Sundhedscafé
Husk at sundhedscaféen har åbent hver onsdag fra 

kl. 13 til 15.30
Her kan du få målt din indvendige alder...og meget 

mere

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.

MEDIcIN på HolMSTRUp MARK
Sig til din læge, at din medicin skal ringes ind til 
City Vest apotek og sendes videre til Brugsen Jern-
aldervej.
Telefonrecepter og håndkøbsmedicin bestilt før kl. 
12 kan afhentes i Brugsen fra ca. kl. 13.30.LokalBrugsen Jernaldervej 215 har åbent alle dage 
fra 9 til 21.



Skræppebladet oktober 2011 - 41

ladens folkekøkken

Madplan oktober 2011

Mandag 3 Gryderet med oksekød, 
   aubergine og ris
Onsdag 5 Mørbradgryde med chorizo-pølse 
   og perleløg
Torsdag	 6	 Forloren	hare	med	kartofler	
   og tyttebær

Mandag 10 Manakesh (pizza) med tzatziki
Onsdag	 12	 Kylling	med	pomfrittes/kartofler	
   og bernaisesovs
Torsdag	 13	 Oksekød	med	pebersovs	og	kartofler
 

Efterårsfri

Onsdag 19 Frikadeller med stuvet hvidkål 
	 	 	 og	kartofler
Torsdag 20 Møllerens gule ærter

Mandag 24 Arabisk kebab (bøf) med ris
Onsdag 26 Gl. dags oksesteg m. hjemmelavet   
	 	 	 agurkesalat,	sovs	og	kartofler
Torsdag 27 Mørbradbøf med bløde løg 
	 	 	 og	kartofler

Mandag 31 Somalisk sambusa med oksekødsfyld  
   og ris 
 

Til alle retter lækker salatbar

Maden bliver severet  fra
 kl. 17.00 til kl. 18.00

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

Du bedes bestille mad dagen før - 
Du bedes tilmelde dig spisning til 
mandag, senest fredag

Tousgårdsladen, 
Edwin Rahrs Vej 6 B 
Tlf. 86 25 91 58
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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 september nummer: 
”DRæGTIG”. Vinderne blev:

Jimmy Hansen
Skovhøj 136, 1. th.
8361 Hasselager
 

Jara Ibrahim
Gudrunsvej 18, 4. th.
8220 Brabrand

Isabella overgaard Winther
Hans Brogesvej 29, st. th.
8220 Brabrand

Bemærk, vinderne får et gavekort på 
50 kroner som gælder til Boghandlen i 
CityVest

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:     

FORNAVN     EFTERNAVN:

ADRESSE:     POSTNR/BY    TLF:

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

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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Hvilke dyr, og hvor mange ønsker personerne sig?
Bogstaverne i deres navne skal pusles om.
Måske de små tegninger kan hjælpe?

Grete Voln

Stine Fladgut

Peter A. Stok

Nina Fremke

-N

+

+

-E

+E8
+
1

1

2

3

4

5

6

7

SAD09-2011

A

A

FARE

FARE

+
-SE

+R
+N

Hvilke dyr, og hvor mange ønsker personerne sig?
Bogstaverne i deres navne skal pusles om.
Måske de små tegninger kan hjælpe?

Grete Voln

Stine Fladgut

Peter A. Stok

Nina Fremke



Lø

afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75 
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com 

Afdeling 5, Toveshøj: 
Anett S. Christiansen , tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.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 oktober
Ma. 3. 10.00: Start, Lettere madlavning for ældre mænd   side  38
Fr. 14. 19.00: Battle, Gellerup Højskole      side  6
Sø. 16. 14.00: Søndagscafé Beboerhuset Søvangen    side  23
On. 19. 18.00: Fællesspisning Beboerhuset Søvangen   side  23
Ma. 23. 19.00: Seniordans Beboerhuset Søvangen    side  23¨
To. 6. 10.00: Start, Syværksted i Laden     side  38


