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nyt år med forandringer

af Kirsten Hermansen 

forandringer og forbedringer, 
men der kommer ikke flere penge

Startskuddet for et nyt spændende år med mange forandringer 
for fremtiden har lydt. Mange mennesker ynder ikke de store 
ændringer, når det gælder noget så privat som deres hjem.  
En fraflytning af boligen eller en gennemgribende renovering 
er ikke noget, der er behageligt for vore beboere.
Samtlige partier i Folketinget støtter fremrykningen af 
renoveringer og mere boligsocialt arbejde, og i vores 
boligforening er vi godt i gang.

Nu begynder der at ske noget omkring Helhedsplanen for 
Gellerup/Toveshøj. Nu er man kommet rigtig i gang med 
renoveringen af afdeling 3. Nu er planerne for afdeling 2 
Søvangen snart på plads og skal til høring hos beboerne.

Efter at den nye regering har lavet det bredeste boligforlig i et 
halvt århundrede, hvor renoveringer i den gamle boligmasse er 
blevet et af de mest fremtrædende punkter, kan mange ældre 
almene boligafdelinger se frem til en tiltrængt fornyelse.
En boligaftale der vil give de almene boliger et løft og skaber 
nye job, men det bliver mest for beboernes opsparede midler i 
Landsbyggefonden. Man skal ikke regne med ekstra bevillinger, 
da der nidkært vogtes over en stram finanslov.

Aftalen fremrykker 5,5 milliarder kroner fra Landsbyggefonden 
til renoveringer i almene boligområder, og dermed vil der være 
2,6 milliarder kroner til investeringer i 2012. Det er en aftale, der 
giver mulighed for at udvikle nye løsninger og initiativer.

Det har Gellerup allerede vist ved at stemme ja til det 
gennemgribende løft af boligområdet. Her skal bruges en 
bred vifte af de værktøjer, der er i den nye boligaftale. Massive 
renoveringer, investeringer i infrastruktur, nedrivninger, frasalg 
af jord og ejendomme, satsning på erhverv i boligområdet 
m.v. Det fremrykkede byggeri af almene boliger har for alvor 
boostet omsætningen i bygge- og anlægsbranchen, oplyser 
brancheforeningerne, og de kommende renoveringer vil gøre 
det samme.

Fra 2013 er lejerne også med i en helt ny grøn støtteordning til 
energirenoveringer af boliger. En ordning der nu måske bliver 
ens for alle -  såvel ejere, andelshavere og lejere i både privat 
som alment byggeri.

Dagsordenen for 2012 bliver, blandt andet på grund af 
boligforliget, fuld fart frem med historisk mange renoveringer. 
Der bliver travlt, og det bliver ikke altid let. Men den almene 
boligsektor og beboerdemokratiet har hos os vist handlekraft, 
fordi man ved, at det er nødvendigt af hensyn til de miljømæssige 
udfordringer og sociale udfordringer, vi står over for.
Uden denne fremtidsrettede indsats i de almene boligområder 
vil Danmark mange steder gå i forfald og slum, og på sigt vil vi 
ikke vedblive med at være den velfærdsstat, som vi er så stolte 
af.

Et godt nyt år til vore beboere.
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Der er masser af lys og luft og god 
plads mellem skrivebordene i de nye 
kontorlandskaber, som de kommende 
fire år skal huse Brabrand Boligfor-
enings administration. 
Det er hele administrationspersonalet 
fra Tousgården – i alt 35 medarbejde-
re - der er flyttet med over i det nye 
lejemål. I alt har boligforeningen lejet 
1759 m2 i den store sorte bygning, 
der ligger på hjørnet af Rymarken og 
Hasle Ringvej. 
Driftsafdelingens inspektører og ud-
lejningen holder til nede på 1. plan, 
hvor de besøgende kommer ind. 
Mens sekretariatet og bogholderiet 
ligger ovenover. Derefter er der en 
ledig etage, som ikke lejet ud endnu. 
Og på 4. plan, der bygningens øverste 

etage, er der indrettet en stor kantine 
og et stort mødelokale. Endelig råder 
boligforeningen også over kælderen, 
som bruges til arkiv mm.

tilbage til gellerup
Lejemålet på Rymarken 2 er en mid-
lertidig løsning for Brabrand Boligfor-
enings administration, fordi der var 
for lidt plads på gården, hvor perso-
nalet var ved at sprænge rammerne. 
Boligforeningen regner med, at ad-
ministrationen skal vende tilbage til 
Gellerup, når de første byggerier bli-

ver klar i forbindelse med Helheds-
planen. 
Til den tid forventes det, at admini-
strationen vil være de første, der flyt-
ter ind i en af de nye bygninger, som 
der planlægges, enten på arealet ved 
den grønne kile ud til ringvejen, eller 
i nærheden af den nye plads ved Ed-
win Rahrs Vej henne ved Bazar Vest.
Administrationen har samme åb-
ningstid som tidligere. 
Ringvejslinien Linie 6A og linie 3A fra 
midtbyen kører lige til døren.

brabrand boligforening er rykket over vejen
boligforeningens administration er flyttet 

fra den hvide gård til et stort sort palads i aarhus v

af Helle Hansen 
foto Hans Esmann Eriksen
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For nylig blev Gellerupparkens afde-
lingsbestyrelse og Gellerup Fællesråd 
opmærksom på, at en vejlukning af 
Sigridsvej fra Emmasvej op til Hejre-
dalsvej er en del af den kommende 
helhedsplan. 
”At Sigridsvej foreslås lukket ved 
Emmasvej, gik først op til mig, da vi 
holdt møde i fællesrådet i december. 
Her havde repræsentanter været til 
møde med Trafik og Veje og fået be-
skeden om vejlukningen,” fortæller 
afdelingsformand Helle Hansen, der 
også er formand for Gellerup Fælles-
råd.

”Først sagde jeg, at det måtte fælles-
rådets repræsentanter have misfor-
stået, for det havde jeg aldrig hørt 
om. Men vi fandt referatet fra mødet 
frem, og den var god nok. Der stod, at 
Sigridsvej skulle lukkes,” siger Helle 
Hansen, der siden har konstateret, 
at vejlukningen anes på tegninger i 
dispositionsplanen, hvor den også er 
nævnt i en sætning på side 17.

”jeg har måske sovet i timen”
”For et to-tre år siden deltog jeg med 
fællesrådet i et møde med Trafik og 
Veje, hvor vi var med til at pege på en 

trafikløsning på Sigridsvej, som skul-
le dæmpe trafikken og sikre en cy-
kelsti. På det møde fik vi den besked, 
at vi ikke skulle beskæftige os med 
Gudrunsvej, hvor vi også ønskede en 
cykelsti, fordi dén vej var omfattet af 
helhedsplanen. Jeg må indrømme, at 
jeg der måske har sovet lidt i timen 
ved at overse forslaget i Helhedspla-
nen om Sigridsvej lukning. Men som 
afdelingsformand for Gellerupparken 
har jeg siddet med ved mange mø-
der blandt andet omkring vejføring i 
Gellerup i forbindelse med helheds-
planen, og på intet tidspunkt husker 

jeg, at Sigridsvej er blevet nævnt,” 
fastslår Helle Hansen, der efter at 
havde opdaget forslaget om at lukke 
Sigridsvej har rettet henvendelse til 
Skovgårdsparkens afdelingsbesty-
relse, Grundejerforeningen på Be-
ringsminde samt ejerforeningerne 
på Emmasvej.
“Det er jo en drønirriterende situa-
tion, det her, for det kommer til at 
få væsentlige konsekvenser også for 
borgere uden for Gellerup og Toves-
høj. Og jeg tror desværre heller ikke, 
at de endnu har opdaget, at vejen 
foreslås lukket,” siger Helle Hansen.

hvad siger kommunen?
“Vi er i gang med at udarbejde en 
lokalplan, og det er rigtigt, at vi fore-
slår, at Sigridsvej lukkes ved Em-
masvej,” fortæller sekretariatsleder 
Per Frølund fra Aarhus Kommunes 
Gellerup-sekretariat. Han mener, at 
Gellerup og Toveshøjs repræsentan-
ter bærer et stort ansvar for kommu-
nikationsbristen, idet lukningen af 
Sigridsvej jo netop står i dispositions-
planen, som dog ikke er den endelige 
lokalplan. 
“Sigridsvej med lukning er oven i 
købet gengivet på tre forskellige figu-
rer,” tilføjer Per Frølund.

nye busruter ved en lukning
En lukning af Sigridsvej kommer til 
at betyde nye busruter. Ifølge planen 
skal ruterne køre ned ad bygaden 
inde i Gellerup, ligesom en eventuel 
fremtidig letbane skal. Konkret bety-
der det, at beboere fra Skovgårdspar-
ken, som skal med bussen, til den tid 
skal om på den østlige side af City 
Vest, før der er et busstoppested. 
For beboerne på Beringsminde kom-
mer en vejlukning til at betyde, at 
de skal køre ned af den nye bygade 
i Gellerup for at nå for eksempel til 
City Vest. Mens beboere på Emmasvej 
også skal ind gennem Gellerup for at 
nå op til Edwin Rahrs Vej. Mulighe-
den for at stå i dette scenarie vækker 
ikke glæde i afdelingsbestyrelsen.
”Vi ved godt, at en af planerne med 
helhedsplanen er at åbne området op 
og få trafik ind gennem området. Men 
vi bryder os ikke tanken om at tvinge 
folk til at skulle køre gennem området 
for at nå fra nord til syd, med lav ha-
stighed vel at mærke,” forklarer Helle 
Hansen. 

stadig muligt at gøre indsigelser
Hvor langt fremme er planerne? 
“Vi er i gang med at udarbejde en 
lokalplan, som vi er langt fremme 
med,“ fortæller Per Frølund fra 
Aarhus Kommune. Han er ikke 
bekymret for borgernes, fællesrå-
det og afdelingsbestyrelsens mu-
ligheder for at deltage i processen, 
trods bristen i kommunikationen.  
“Vi regner med at sende forslaget til 
lokalplanen til offentlig høring inden 
længe, og der har alle mulighed for at 
komme med indsigelser”, fastslår Per 
Frølund.

tvist om vejføring i helhedsplanen
gellerupparken og gellerup fællesråd utilfreds med, at sigridsvej foreslås lukket

af Sean Ryan Bjerremand - foto Helle Hansen

En lukning af Sigridsvej ved Emmasvej 
kan betyde nye busruter i Gellerup.
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Man skal ikke have været længe 
sammen med det nyeste medlem af 
Skræppebladets frivillige journalist, 
33-årige Dorit Barbara Strandgaard, 
før man oplever en meget speciel 
udstråling af smil, grin og malende 
anekdoter. 
Hun tager imod i sit hjem på Pilevan-
gen i Solbjergs nybyggede boligkvar-
ter, hvor der dækkes op med kager, 
kaffe og cola. 
Allerede mens Dorit, der stammer fra 
Amager, er ved at dække op til samta-
len, er hun med malerisk stemmefø-
ring i gang med at fortælle om sin for-
tid. Som helt ung arbejdede hun som 
studiejobber i Tivolis legetøjsbutik: 
”Jeg stod bare og legede med legetø-
jet! Og i weekenderne og sommerferi-
erne – da var jeg bare på!” 

fortid som kanonfotograf
Ligeledes har hun arbejdet i Tivoli 
som kanonfotograf – fotograferede 
med et gammelt, kanonlignende ka-
mera – og som barn elskede hun at 
tage billeder af sin familie.
Lysten til at fortælle er tydelig, og 
man overraskes ikke, da hun fortæl-
ler, at hun studerer på professionsba-
cheloruddannelsen Kristendom, Kul-
tur og Kommunikation. Men hvad fik 
hende til at starte i Skræppebladets 
redaktion?

begejstret for kommunikation
”Jeg sad på det første beboermøde 
herude i Pilevangen, og tænkte; hvor-
for er der ikke andre, der vil?” fortæl-
ler Dorit Barbara Strandgaard. Og da 
hun selv er begejstret for kommuni-
kation, var hun ikke længe om at be-
slutte sig for at stille op.
”Skræppebladets læsere kan forvente 
en ærlig person, som siger sin mening, 
og som kan lide at blive inspireret. Jeg 
kan lide mangfoldighed! Selv forven-
ter jeg en redaktion, hvor tingene ud-
vikler sig – altså nu har jeg jo siddet 
her og snakket som en anden Lotte 
Heise,” griner Dorit Barbara Strand-
gaard, inden hun går i gang med at 

interviewe Skræppens nye redaktør-
team, som er hendes opgave til dette 
nummer af Skræppebladet.

hurtigsnakkende københavnerpige  
ny på skræppen 

 kaffeslapperas hos den nye skribent blev et kærkomment spark bagi

af Sean Ryan Bjerremand - foto Helle Hansen

Har du lyst til at skrive, fotografere 
eller på anden måde kommunikere, 
om det der sker, der hvor du bor? Så 
meld dig som frivillig på Skræppe-
bladet ved at kontakte redaktionen på 
mail redaktion@skraeppebladet.dk el-
ler ring til Hans Esmann Eriksen på 
telefon 26130744.

Dorit Barbara Strandgaard med charmerende københavneraccent ny i redaktionen

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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nye advokater på 
den hvide gård 
knapt var boligforeningen 
rykket ud af gården, før 
nye beboere flyttede ind. 

Allerede den 2. januar 2012 stod der 
”Advokaterne Vest” på et lille skilt 
på Gudrunsvej 10A, hvor Brabrand 
Boligforening indtil kort før jul havde 
administration.
Det er Rabih Azad-Ahmad, beboer 
i Gellerupparken og forresten også 
viceborgmester i Aarhus Kommune, 
der er rykket ind på adressen og har 
åbnet advokatkontor sammen med to 
advokatkolleger.
I de første par uger efter nytår 
har det nye advokatkontor ople-
vet et sandt rend af besøgende, 

som er gået forkert, fordi det end-
nu ikke er kendt, at Brabrand Bo-
ligforening har skiftet adresse. 
Til gengæld har de, der gik forkert, 
fundet ud af, at man i Gellerupparken 
nu kan få advokatbistand til sager in-
den for både lejeret, socialret, arbejds-
ret, erstatningsret, udlændingeret, 

familieret og strafferet, hvis man har 
brug for det. Læs mere om det nye 
advokatkontor på www.gellerup.nu 
Helle Hansen  - 

Dominika Prokop, Tage Gøttsche og Ra-
bih Azad-Ahmadogså er de nye folk på 
gården i Gellerup.Foto Hans Esmann

Hvis du vil beholde sin anciennitet i 
Aarhusbolig, skal du huske at betale 
sit opnoteringsgebyr. Det koster 100 
kroner, hvad enten du er aktivt sø-
gende eller hvilende. Dog koster det 
yderligere 200 kroner for aktiv brev-
tilbud. Den letteste måde at gøre det 
på er at tilmelde sig betalingsservice, 
så du er sikker på, at pengene bliver 
betalt.

ingen kære mor
De 100 kroner skal betales senest den 
31. januar 2012. Lovgivningen er me-
get streng på det område, så for sen 
betaling, betyder mistet plads på ven-
telisten. Der er ingen kære mor.
Aarhusbolig sender en påmindelse på 
mail til alle, som er registreret med en 
mailadresse.  Men desværre er der en 

hel del medlemmer, der ikke har op-
lyst en mailadresse.
Hvis du ikke har fået et girokort eller 
har mistet det, kan du betale de 100,00 
kr. ind på Aarhusboligs konto: 
Reg. nr. 3627 kontonr. 4620210099 og 
samtidig oplyse dit brugernr./inter-
netnr. Husk sidste frist at 31. janaur er 
allersidste frist.

husk at beholde din plads på ventelisten
tirsdag den 31. januar 2012 er sidste frist for at betale opnorteringsgebyr

af Hans Esmann Eriksen

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

www.gellerup.nu
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Skræppebladet har besøgt afdeling 3, 
Skovgårdsparken, og talt med Kas-
per og Jesper fra afdelingsbestyrelsen 
samt Poul, som er beboer. 
Set udefra er det tydeligt, at her er tale 
om en stor sag. Det er ikke hver dag, 
man ser boremaskiner på græsplæ-
nen, men et tysk boresjak er nu i gang 
på Karensvej, de skal 200 meter ned. 
Jesper Fræer, afdelingsformand,  for-
tæller:
”Der er ikke tale om jordvarme i 
gængs forstand. Meningen er at lagre 
varmen fra solcellerne i dybe jordlag, 
hvorfra den så kan hentes op igen, når 
der er brug for den. Den nødvendige 
energi til varmepumperne kommer 
fra de solpaneler, som vi skal have 
monteret på de sydvendte gavle. 
Sammen med den kraftige isolering 
og genvinding af varme fra ventilati-
onsanlægget bør det kunne få energi-
regnskabet til at gå i nul.

vinduesglas genbruges
Lejlighederne får altanerne omdannet 
til udestuer, og facadeisoleringen be-
tyder nye, dybere vindueskarme. 
Det giver en bedre anvendelighed og 
nye muligheder, og samtidig bliver 
ventilationen stærkt forbedret.
De gamle vinduer kasseres, men glas-
set går til Isover for at blive oparbej-
det til glasuld. Facadeisoleringen skal 
udføres med papiruld (genbrugsma-
teriale); men hvor det ikke er muligt 
af tekniske grunde, kan afdeling 3 
selv levere råmaterialet.”

et nyt ydre
I prøvelejligheden på Sigridsvej 35 
kan man få et indtryk af, hvordan 
det vil virke. Udvendig fra skal man 
lægge mærke til de nye vinduer, der 
vi give blokkene et anderledes ind-

tryk. Det skal dog bemærkes, at yder-
beklædningen kun er en prøve i træ. 
Også indgangspartierne og ikke 
mindst tagene skiftes ud, så der atter 
kommer flade tage på blokkene. 
Sydgavlene bliver til et stort solfan-
geranlæg, der vil give et kraftfuldt 
signal om de nye tider og en energi-
bevidst renovering udadtil.

beboerne er med på ideerne
Hos Poul på Karensvej er lejligheden 
en mellemting mellem flytterod og 
byggeplads. Man kan bo i sin lejlig-
hed uden genhusning, men der er en 
del gener at tåle, mens arbejdet pågår. 
Ikke desto mindre synes beboerne 
godt om at der sker noget:
”Selvfølgelig kan man ikke gøre 
alle tilfredse, men den typiske hold-
ning er at man gerne vil vide mere 
om projektet og engagerer sig.  
Mange beboere synes, at de har mistet 
noget ved ikke at deltage i forberedel-
serne, og nu søger de ivrigt at følge 
med. På sigt må det føre til, at man 
tager mere ansvar og passer bedre 
på tingene, så afdelingen bliver ved 
at holde sig pæn. Og beboergruppen 
holder ved, så de aktive følger med 
i gennemførelsen af de projekter, de 
selv har været med til at beslutte,” be-
retter Poul.

sidegevinst til afdelingen
Afdelingsbestyrelsen, beboergrup-
pen, og ikke mindst driften er gået 
ind i gennemførelsen af projektet i en 
sådan grad, at man oplever, at proble-
mer bliver løst, og at de store fysiske 
arbejder også resulterer i, at man bli-
ver bevidst om ikke alene energi, men 
også om at man er en del af et fælles-
skab. Og det er nu engang et fint re-
sultat at få i tilgift for en afdeling.

i gang med facader og undergrund på samme tid
skovgårdsparken skifter facade, og der bores huller både i jord og i vægge. 

beboerne tåler generne og har valgt at engagere sig

tekst og foto af Bo Sigismund
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Vi kan med glæde meddele, at bebo-
errådgivningen har fået økonomisk 
støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
(AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til 
vores ferieprojekt.
Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal 
børnefamilier muligheden for et be-
talt ferieophold i Danmark samt i et 
vist omfang hjælp til betaling af trans-
portudgifter efter nærmere fastsatte 
retningslinjer.
Er I en børnefamilie – har I lyst til at 
holde en uges ferie sammen – og kni-
ber det med at få råd, så er dette til-
bud måske noget for Jer? Tilbuddet 
henvender sig til alle forældre – også 
til dem, som ikke bor med barnet til 
dagligt.

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

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

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 
ferietilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

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

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

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

For beboere på Holmstrup mark er der 
også mulighed for at søge i tirsdags-

rådgivningen kl. 15 – 17 i Værestedets 
lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. 

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

hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansøgere, 
der har været af sted indenfor de sid-
ste to år, først få svar efter udløb af 
ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen
Beboerrådgiverne
Jens Høgh - 8625-2126
Abelone Asingh - 8625-2150  samt 
Maryam Fereidanian - 2018-5424

sommerferietilbud til børnefamilier

nyt fra beboerrådgiverne

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

 Ansøgningsperiode: fra den 1.2.2012 til den 15.3.2012.  
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Det er lørdag den 7. januar 2012.  
De tre nye redaktører på Skræppebla-
det er på vej til Pilevangen i Solbjerg, 
for at jeg kan lave et portræt af det 
nye redaktørteam. 
De bliver vist rundt og forklaret, 
hvordan det er at bo i afdeling 30 med 
de nye tekniske energisystemer. Efter-
følgende bliver holdet sat til bords i 
min stue, hvor der hurtigt spreder sig 
god stemning.

kirsten har skrivelyst
Den første, jeg vil præsentere, er den 
erfarne Kirsten Hermansen fra Søvan-
gen afdeling 2. 
Kirsten er allerede i godt gang med 
at fortælle, hvor hun bor, og det giver 
mig lyst til at vide noget mere om, 
hvad der fik hende til at komme og 
være frivillig på Skræppebladet.
”Faktisk var der ikke andre, der ville 
være med”, smiler Kirsten og fortsæt-
ter med at fortælle om, at hun blev 
valgt på et afdelingsmøde. 
Kirsten har et bredt kompetencefelt, 
som strækker sig over 30 år i Aarhus 
Kommune med administration på 
mange forskellige områder.
”Hvorfor vil du gerne skrive for 
Skræppebladet?” spørger jeg hende.
”Jeg har skrevet bunker af referater, 
men har mere lyst til at skrive spæn-
dende historier efter eget valg,” for-
tæller Kirsten.

helle fortller gerne om gellerup 
Det andet portræt er af Helle Hansen, 
der bor i afdeling 4, Gellerupparken. 
Helle er uddannet journalist og for-
klarer, hvor glad hun er for at bo i 
Gellerup, hvor hun også arbejder for 
Aarhus Kommune, som kommunika-
tionsmedarbejder. 
Helle er glad for sit arbejde, og man 
kan høre, hvor meget hun brænder 
for Gellerupparken, hvor hun i de sid-
ste tre-fire år i sin fritid også har væ-
ret formand for afdelingsbestyrelsen. 

Helle er ligefrem en kendis i Brabrand 
og omegn, ja selv boligministeren 
kender hende.
Jeg spørger hende, hvordan hun fik 
lysten til at gøre noget for Gellerup.
”Jeg synes, det er spændende og sjovt 
sted, og så er jeg vokset op i Gellerup. 
Det var derfor, jeg blev journalist, for-
di jeg oplevede, at aviserne skrev så 
meget grimt om Gellerup”, fortæller 
Helle, som siden 1994 været aktiv on/
off på Skræppebladet. 

hans startede som ordblind
Hans Esmann Eriksen er den sidste 
jeg portrætterer. Da det bliver hans tur 
til at sige noget, spørger jeg ham, om 
han kan lide at være sjov. Hans bryder 
ud i et gnæggende grin og siger: 
”Jeg er seriøs, så det halve kan være 
nok”.  
Hvor længe har du været med til at 
skrive for Skræppebladet, og hvad er 
årsagen til det?, spørger jeg Hans.
”I tre år har jeg været med, fordi jeg 
havde lyst til, at der skulle ske en æn-
dring. Jeg var holdt i foreningsbesty-
relsen, og jeg synes, at det var vigtigt 
med kommunikationen,” forklarer 
Hans og pointerer, at han også synes, 

at det er væsentligt at holde en god 
tone til vores journalistmøder.
I mange år har Hans arbejdet som 
konsulent, mest på produktionsområ-
der, hvor han har gjort sin gang inge-
niørmæssigt på store virksomheder. 
I dag bor Hans i det nyere Sonnesgår-
den, hvor halvdelen af boligerne er 
indrettet som medejerboliger. Her har 
han udsigt ud til togbanearealerne. 
Hans slutter med at fortælle, at han 
er ordblind, og forklarer det som år-
sagen til, at han aldrig har været god 
til at skrive, men han er blevet bedre 
til det med tiden.

tre i en vil sikre udvikling 
Til sidst spørger jeg hvorfor de har 
valgt at være et team, fremfor at være 
en redaktør.
”Vi synes, at det er for meget arbejde 
til en person, og så er det også godt 
at sparre med hinanden. Sjovt nok er 
vi også tre forskellige typer, som kan 
udfordre hinanden.  
Med kun en redaktør kan det være 
svært at udvikle bladet, vi tre synes, 
at det er sundt med forandringer, og 
vi vil arbejde på at få en ny kultur, 
som giver flere frivillige, der også kan 
være med til fortsat at udvikle Skræp-
pebladet,” siger de tre nye redaktører, 
som afslører, at det er Kirsten, der har 
mest styr på det med strukturen og 
økonomien. 
Hans har styr på organisationen, pro-
duktionen og finpudser de arbejds-
processer, der er at finde på Skræp-
pebladet og Helle er den, der har styr 
på det faglige og kan sige, hvad vi 
kan blive bedre til at gøre i det jour-
nalistiske arbejde og give de frivillige 
skribenterner lyst til at skrive en god 
historie til glæde for alle Skræppebla-
dets læsere.

skræppebladet har fået nyt redaktørteam
skræppens nyeste skribent portrætterer de tre nye redaktører

tekst og foto af Dorit Barbara Strandgaard
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I skrivende stund (12. januar) offent-
liggør bl.a. forskere fra Niels Bohr-
instituttet en statistisk beregning, der 
skulle vise, at der i Mælkevejen findes 
10 milliarder planeter, som teoretisk 
set kan huse liv ligesom Jorden.
Normalt identificeres planeter ved at 
iagttage stjernernes rokkebevægelser, 
men på den måde er det især store 
gasplaneter, man får øje på.

Her er brugt den såkaldte mikrolin-
semetode, hvor to stjerner, som pas-
serer forbi hinanden, observeres fra 
Jorden. Den nærmeste vil virke som 
et forstørrelsesglas. Når de glider fra 
hinanden vil uregelmæssigheder i 
lysstyrken være tegn på, at der er pla-
neter ved den forreste stjerne. Det er 
den bedste måde at afsløre små klip-
peplaneter som Jorden på.

Indtil nu er imidlertid kun undersøgt 
omkring 500 stjerner. Tallet 10 milli-
arder skyldes en rent statistisk bereg-
ning.
Det understreges derfor også samti-
digt, at det er ret usandsynligt, at der 
er særlig mange planeter med liv. El-
lers ville vi have hørt fra beboerne. 

af Jens Skriver

måske findes der flere jorde i universet
danske forskere angiver, at der kan være 10 milliarder planeter, som ligner jorden

Forsiden af det nye magasin til be-
boerne i Gellerup viser to af de unge 
kvinder, der deltog i Kvindeforenin-
gen Niches julearrangement om læ-
der og re-design. Vi fortæller om akti-
viteten og om foreningen, og bemærk 
også Anett Sällsäters kommentar side 
2 om Gellerups mange stærke for-
eninger og ildsjæle.

Læsere uden for Gellerup kan læse 
magasinet på www.skraeppebladet.
dk

gellerup-støtte til syrien
Mød den 26-årige nyuddannede læge, 
Hanifa Awneh fra Gellerup, har i Tyr-
kiet besøgt en syrisk flygtningelejr 
for at give sin moralske opbakning til 
det syriske oprør sammen med flere 
hundrede andre af syrisk oprindelse. 
Hun mødte nogle af sine bekendte, 
der flygtede til lejren i juni måned og 
nu forsøger at overleve vinteren i telt-
lejren.

læs også:
• Somaliske lektieklubber vil præmi-
ere elever, der klarer sig godt i skolen 
– rollemodellerne kan få flere somali-
ske børn til at hænge i med lektierne.
• Helle Sørensen er ny inspektør på 
Gellerup Museum.
• Se TV om Gellerup på … Gellerup 
TV! Det er Filmprojekt Gellerup og 
IndvandrerTV, som laver indslag til 
kanalen, som kan ses på Kanal Østjyl-
land.

• Historie om Folkeinformation: ”Be-
boerne har tillid til os medarbejdere, 
derfor kommer de ofte her, før de går 
på et andet offentligt kontor.”
• Fristedet kom flyvende – om den 
nye forening Fristedet, der fik klub-
hus i form af to pavilloner, som blev 
løftet ned af en kran.
• Toveshøjs afdelingsbestyrelse peger 
på en anden blok til indretning af æl-
dreboliger.
• Ny bog på vej fra Toveshøjs Anett 
Sällsäter Christiansen.
• Mange nydanskere går med ideer 
om at starte selv – historie med iværk-
sætterkonsulent Mogens Thomsen i 
Bazar Vest.
• 23-årige Daniel van der Noon er 
den nye kunstner i Sigrids Stue – han 
fortsætter med tegneworkshops.
• Fodboldkluben ACFC tog til Liba-
non med fodbolde og demokrati i kuf-
ferterne.
• Nyt projekt gør arabiske børn mere 
skoleparate – mødrene skal lege ind-
læringen ind
• Husmand Anja Raithel tog afsked 
med Tousgårdsladen. 

Magasinet Gellerup.nu og her
det fortæller vi om i indstikket, som beboerne i gellerupparken 

og toveshøj får sammen med skræppebladet

af Birger Agergaard
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Hvis skyerne ellers tillader det, lyser 
Jupiter stadig meget klart på aften-
himlen. Med mindre kikkerter afslø-
res en mangfoldig verden bag den 
klart lysende stjerne. Lige så længe, 
der har været kikkerter har dens fire 
store Gallileimåner været kendte. De 
kan ses i en håndkikkert, som for-
størrer syv gange, men det kan være 
svært at holde styr på dem, da de ro-
terer temmelig hurtigt omkring deres 
planet. Måneformørkelser kan tyde-
ligt ses på Jupiters overflade. Inderst 
er Io, dernæst følger Europa, som er 
den eneste Gallileimåne, der er min-
dre end Jordens måne. Den næste 
Ganymedes er til gengæld solsyste-
mets største måne, større end plane-
ten Merkur. Yderst befinder Gallisto 
sig. Den er også temmelig stor. 

små måner og ringe
Faktisk skal vi helt frem til 1892, før 
der bliver opdaget yderligere Jupiter-
måner, hvilket skyldes, at de øvrige 
er meget små. Den største af dem, 
Amalthea, der blev opdaget 1892, 
har en diameter, som er under en ti-
endedel af Jordens månes. Lige nu 
tales om 62 måner ved Jupiter, men 
klippestykker med en diameter på en 
km anses også for måner. De fleste af 
disse måner kan ikke observeres fra 
Jorden, men er blevet opdaget af rum-
sonder. De har også afsløret, at Jupiter 
også har et ringsystem ligesom plane-
ten Saturn. Det er mørkt og kan ikke 
observeres fra Jorden. Det befinder 
sig inden for de fire store måner. Ju-
piters små måner grupperer sig i tre 
klynger, en inden for ringene og to 
udenfor de store måner. De yderste 
har stærkt elliptiske baner. Månerne 
inden for ringene menes at holde dem 
på plads.
Jupiter er en såkaldt gasplanet og 
meget større end solsystemets øvrige 
planeter. Langt størstedelen af den 

består af gasser, men det menes, den 
har en fast kerne.

en stor måne og ringe 
Saturn, som befinder sig mere end 
dobbelt så langt væk, har stort set 
samme indre struktur, men dens sy-
stem af måner og ringe er meget for-
skellig fra Jupiters. Den har en meget 
stor måne Titan, som er næsten lige 
så stor som Ganymedes, og blev op-
daget ikke længe efter de store Jupi-
termåner. Den er tilmed den eneste 
planetmåne, som har en atmosfære. 
Ved hjælp af kikkerter fandt man også 
snart flere måner ved Saturn, og dens 
ringsystem blev også snart defineret. 
Gallilei mente, at planeten havde ører. 
Det viste sig allerede i slutningen af 
1600-tallet, at Saturn har fire måner 
med en diameter på omkring en tred-

jedel af Jordens måne. Det er Tetys, 
Dione, Lapetus og Rhea. Senere er 
opdaget et stort antal mindre. Flere af 
månerne har fælles bane.
Saturn er imidlertid mest kendt for 
sit ringsystem, der består af uende-
lige mængder af klumper af sne og 
is. De små måner inden for ringsy-
stemet holder det formodentlig på 
plads. Ringsystemet ses meget tyde-
ligt i mindre astronomiske kikkerter. 
Saturns akse har en stærk hældning i 
forhold til dens bane omkring Solen. 
Derfor vil ringene til tider ses fra kan-
ten og næsten ikke være synlige og 
sommetider vil Saturn ses fra oven og 
ligne en tallerken.
De to yderste gasplaneter Uranus og 
Neptun har også ringsystemer, som 
umiddelbart ikke kan ses fra jorden.    

jupiter og saturn: to minisamfund
de to planeter har vidt forskellige systemer af måner

af Jens Skriver
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nytårsfortsætter
Endnu er året ungt, og vi kan stadig 
huske vore nytårsforsætter. Et af de 
mest udbredte forsætter er ønsket 
om at kvitte smøgerne; imidlertid har 
mange sikkert allerede nu erkendt, at 
dette forsæt næsten er umuligt at gen-
nemføre.  

rygersagen
Rygersagen, som den er blevet be-
nævnt, startede med, at en storryger, 
Allan Lykke Jensen, for 11 år 
siden lagde sag an mod Skan-
dinavisk Tobakskompagni med 
påstand om, at der udover niko-
tin er tilsat vanedannende stof-
fer i deres cigaretter, og at det 
har været årsag til, at han ikke 
var i stand til at holde op med 
at ryge, men pådrog sig alvor-
lige sygdomme som åndedræts-
besvær, diabetes og blodprop i 
hjertet. Først efter at have været 
døden nær, lykkedes det ham at 
stoppe rygningen.
Allan Lykke Jensens tre anklage-
punkter var:

1: at pH værdien i cigaretterne 
er blevet forhøjet kunstigt, for at 
der kan frigives mere nikotin.
2: at aldehyder burde være for-
søgt fjernet.
3: at myndighedernes krav om 
skærpelse af grænseværdier for 
nikotin og tjære er ”løst” ved at 
lave ventilationshuller i cigaret-
terne i stedet for at ændre på to-
baksblandingen. 

Tobaksfirmaerne har tilbagevist an-
klagerne med mange udtalelser, som 
fx at de ikke ønskede at ændre sma-
gen i cigaretterne, at lovgivningen var 
opfyldt osv. ; meningen med ventilati-

onshullerne  er, at der under rygning 
suges ”falsk luft” ind og altså dermed 
mindre nikotin.
Dette er dog en kunstig metode til at 
nedsætte indholdet af nikotin, fordi 
rygeren let kommer til at holde over 
hullerne med fingre eller mund, og 
hvis man gør det, får man 2,7 mg 
nikotin ind per cigaret, hvilket sva-
rer nøjagtig til, hvad der var i Prince 
i 1957, da cigaretten blev lanceret, i 
stedet for 0,8 mg, som deklarationen 

i dag siger. Med andre ord: Hvis ryge-
ren kommer til at holde over de ven-
tilationshuller, der med vilje er gjort 
usynlige, ja så suges der nøjagtigt lige 
så meget nikotin og tjære ind, som det 
hele tiden har været tilfældet.

dommen
Allan Lykke Jensen havde søgt om et 
”symbolsk” erstatningsbeløb på kr. 
57.000, men da dommen faldt d. 8.de-
cember, blev resultatet, at han tabte 
sagen.
Det var ikke bevist, at han havde ret i 
sine anklager.

anke?
I skrivende stund er ankefristen ikke 
udløbet, så det er endnu ikke beslut-

tet, om sagen ankes til højeste-
ret. Selvom Allan Lykke Jensen 
tabte sin sag, har han det allige-
vel godt med, at problemerne 
er kommet frem i lyset, og han 
er glad for, at sundhedsminister 
Astrid Krag har meldt ud, at hun 
vil arbejde for, at der kommer en 
egentlig kontrol af tilsætnings-
stoffer i cigaretter.

tvivlen
Jeg håber, at det ikke er sandt, 
at der kynisk tilsættes vanedan-
nende stoffer i cigaretter, det vil-
le simpelthen være for ondt, hvis 
det var tilfældet!
Men tvivlen sidder alligevel til-
bage efter denne retssag – for 
hvorfor var det fx nødvendigt 
for tobaksfirmaerne at møde op 
med seks advokater overfor sag-
søgerens ene advokat?
--------
Her til slut vil jeg vende tilbage 
til begyndelsen – altså om nyt-
årsforsættet – ved at lykønske 

dem, der i dag, trods alle vanskelig-
heder, har formået at kvitte tobakken!

rygersagen
er der tilsat vanedannende stoffer i cigaretter?

Af Inger Bloch
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Så kom det ny år, og nu skal vi i gang 
med at indfri alle de løfter, som vi 
mere eller mindre letsindigt aflagde 
nytårsaften, og samtidig må vi indse, 
at julestuerne og de tilhørende jule-
lege er forbi for denne gang.

nye lokaler, nye uniformer?
Vor fælles administration har taget 
hul på de nye tider og er flyttet til 
større og mere tidssvarende lokaler 
og har samtidig – siger rygterne – fået 
uniformeret personalet, så en eller an-
det formastelig beboer ikke kan tage 
fejl og forveksle en leder og en almin-
delig kuli.
Samtidig – igen ifølge rygter – skulle 
den ny adresse sikre mere effektiv ar-
bejdsgang, hvilket, vi så må tro, vil 
betyde kortere ventetider, hurtigere 
reaktion på beboerhenvendelser og – 
hurra – nedsættelse af huslejen. (Nej, 
hov, der løb fantasien vist af med 
mig!)

kors og bånd og stjerner
Nå, men vi kan da alligevel alle sam-
men glæde os til at møde personalet 
i deres nye og elegante klæder, der 
efter sigende skulle fremhæve og un-
derstrege den fremtidige strømline-
de, effektive og kundevenlige admi-
nistration. Spændende er det i hvert 
fald at se, hvordan gradstegnene er 
blevet placeret. Fra militæret mener 
jeg at kunne huske, at generalen var 
forsynet med tre ”allerhelvedes-sto-
re” stjerner, hvilket naturligvis kræ-
vede nogle brede skuldre. Men de fin-
des vel også i administrationen? 
Det kan dog godt være, at man skal 
passe på, at man ikke forsyner enkelte 
af inspektørerne med for mange og 
for store medaljer eller gradstegn. De 

stakkels mennesker skulle da gerne 
selv kunne ses!
Spændende bliver det, hvordan man 
i de nye lokaler har tænkt sig at fejre 
fastelavn!

fastelavn i sonnesgården
I de gamle lokaler i Sonnesgården har 
vi planer om en fastelavn, hvor den 
ene halvdel af beboerne bliver ud-
klædte som portvagter, og den anden 
halvdel bliver udstyret med kloak-
services’ fine og klædelige uniformer. 
Om det vil hjælpe på vore problemer, 
kan vi selvfølgelig ikke vide på for-
hånd, men alle forsøg bør hilses med 
glæde, og inspireret af vor innovative 
administration, må det vel også være 

muligt for os at løfte vor effektivitet – 
måske med særlige dragter og medal-
jer til vor afdelingsbestyrelse. 
Når så alle på denne måde er behørigt 
udklædte, udstyres hver enkelt med 
en raslebøsse og sendes ud på gader 
og stræder, så vi i stort og varmt fæl-
lesskab kan få raslet så mange penge 
hjem, at vi kan komme i gang med 
udskiftning af port og reparation af 
kloaksystemet. 
Overskuddet kan vi så bruge til en 
udflugt til vor administrations nye og 
fine lokaler, hvor vi kan sammenligne 
uniformer, gradstegn og medaljer!
Jo, 2012 tegner til at blive et spæn-
dende år!

uffe rumler lidt med rytmeboksen
velkommen nytår med nye uniformer, medaljer og hvad året ellers måtte bringe

Af Uffe Adelørn, beboer Sonnesgården - tegning af Jesper Ankjær
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renovering af søvangen
Foranlediget af meddelelsen om reno-
veringstiltag i Søvangen, er der nogle 
punkter, jeg synes, man bør tage op til 
overvejelse:

Spansk trappe og rambla: En rambla 
aner jeg ikke hvad er, men en spansk 
trappe, det er noget man har i Rom, og 
der er man sikkert meget glad for den, 
men jeg kan ikke forestille mig, hvad 
i al verden vi skal med en sådan i Sø-
vangen, medmindre den skal bruges 
til ”fis og ballade”, og det vil sikkert 
være til stor glæde for de beboere, der 
kommer til at bo i nærheden af den!

Nedrivning af garageanlæg på Anet-
tevej: Jeg er sikker på, at nedrivning 
af garagerne vil sætte de nuværende 
garagelejere i stor forlegenhed, da de 
formentlig – ligesom mig selv – ud-
over som garage, bruger den til opbe-
varingsrum.

Fælleshus: Hvilke hobbyaktiviteter, 
mener man, der mangler plads til her 
i Søvangen, og som ikke kan være i 
det nuværende beboerhus på Birgitte-
vej? Mig bekendt er der kun få reelle 
brugere i det nuværende beboerhus, 
og ifølge Beboerhusets tryksag er det 
kun fast optaget om onsdagen. Lad 
os høre, hvilke nye aktiviteter der øn-
skes, og som er blevet afvist i beboer-
huset, eller som ikke tilbydes i offent-
ligt regi.

I øvrigt er der da mange gode ting i 
forslaget. Jeg kunne foreslå etablering 
af mekanisk udsugning fra badevæ-
relserne i klyngehusene. Og mon ikke 
vore tage trænger til renovering.
Isætning af energiruder.

Desuden skulle man vist undersøge 
grundvandsforholdene i Søvangen. 
Jeg er sikker på, at der kommer flere 
underjordiske ”vandløb” længere 
nordfra, og som er skyld i de fugtige 
huse. Der er tilsyneladende et under-
jordisk vandløb ved Grønnegården på 
Birgittevej, ligesom der i længere tid 

var et tydeligt vandløb på parkerings-
pladsen ved biblioteket på Gudruns-
vej.

Mvh. Niels Schjeldahl
Birgittevej 6.

kære niels schjeldahl
Tak for dit indlæg og dine kommen-
tarer til vores projekt her i Søvangen. 
Vi er i bestyrelsen glade for og interes-
serede i alle de kommentarer til pro-
jektet, vi kan få. Det er jo alle beboer-
nes projekt. Og det er beboerne, der 
på et afdelingsmøde, på demokratisk 
vis, bestemmer om projektet bliver til 
noget. Hvilket både jeg og bestyrelsen 
håber. For at det bliver så tæt på be-
boernes ønsker som muligt, har pro-
jektet været på flere afdelingsmøder, 
hvor der er kommet ideer frem. Der er 
nedsat en interessegruppe, som indtil 
nu har holdt to møder, hvor det har 
været muligt at høre om og kommen-
tere på projektet samt komme med 
nye forslag. Og bestyrelsen taler om 
projektet på hver eneste bestyrelses-
møde.
 
Der er kommet rigtig mange gode og 
konstruktive forslag fra beboerne, ar-
kitekter og ingeniører. Nogle forslag 
er allerede lagt til side af interesse-
gruppen. Blandt andet forslaget om, 
at der skulle bygges anderledes byg-
geri mellem vores boliger. Det kom-
mer ikke med i projektet. Byggeriet 
skal holdes i den nuværende stil.
 
Det er primært et projekt, hvor vi skal 
have isoleret, så vi kan spare på vores 
varmeregning til glæde for os selv og 
miljøet. Derfor skal vi have lavet bedre 
udsugning og udluftning og nye ener-
givenlige ruder m.m.. Men der er også 
kommet forslag om forskønnelse og 
ændring af vores område, så det bliver 
pænere og til glæde og fornøjelse for 
dem, der færdes i vores område. Og 
så området kan bruges aktivt af bebo-
erne. Nogle beboere er også kommet 
med forslag om ændring af vores fæl-
leshus, så det måske kan trække flere 

aktiviteter til. Og da der er kommet 
forslag om at åbne området mere, er 
dette kombineret med parkering un-
der fælleshuset, så nogle af garagerne 
kan fjernes. Denne del er som den 
øvrige del af projektet selvfølgelig af-
hængig af, at vi kan få det medfinan-
sieret af Landsbyggefonden eller fra 
anden side. Der er også nye tage med 
i projektet, da det er nødvendigt, når 
vi isolerer og gør lejligheder og huse 
bredere og etablerer solcelleanlæg til 
produktion af strøm. Om vi kan gøre 
noget ved grundvandsforholdene og 
deres betydning for husene, vil jeg 
give videre til ingeniørerne.
 
Hvis du eller andre er interesserede i 
at læse mere om projektet, kan det ske 
på Brabrand Boligforenings hjemme-
side. Under Søvangen ligger der både 
materiale fra bestyrelsesmøder, afde-
lingsmøder og interessegruppemø-
der. Vi modtager gerne kommentarer 
til materialet.
 
Når vi har et overblik over, hvad vi 
kan få støtte til, økonomien i projektet, 
og hvad det vil betyde for huslejen, vil 
der blive indkaldt til et afdelingsmø-
de, hvor beboerne får mulighed for 
at tage stilling til projektet eller dele 
heraf.
 

Venlig hilsen
 Per Bo Ravnå

Formand Søvangen
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Der sættes nu for alvor skub i hel-
hedsplanen for Gellerup. Lige før jul 
besluttede Aarhus Kommune, at an-
satte i Teknik og Miljø og dele af So-
ciale forhold og Beskæftigelse fra 2015 
skal have deres daglige gang i nybyg-
geri på Edwin Rahrsvej over for Bazar 
Vest. 
De mange kommunale arbejdsplad-
ser vil skabe liv og nye muligheder 
i området, og Teknik og Miljø bliver 
dermed en del af en spændende bydel 
i rivende udvikling og får mulighed 
for at følge forandringerne i Gellerup-
området på nærmeste hold.

arkitektkonkurrence
De ansatte flytter ind i en helt ny kon-
torbygning, som bliver opført efter en 
ambitiøs arkitektkonkurrence, der ud 
over god arkitektur også skal sikre 
bæredygtighed og lavenergi, godt 
indeklima, høj fleksibilitet og funktio-
nalitet, samt generel høj byggekvali-
tet. 
Borgmester Jacob Bundsgaard siger:  
”Jeg er glad for, at vi som en del af 
helhedsplanen i fremtiden kan tilby-
de vores medarbejdere attraktive og 
topmoderne arbejdspladser i et mar-
kant og spændende byggeri. Samtidig 
tager vi de første skridt til at realisere 
de mål, vi har sat os i arbejdet med 
Helhedsplan Gellerup, hvor vi blandt 
andet vil etablere 1000 nye arbejds-
pladser i området. Aarhus Kommune 
går forrest og sender et stærkt signal 
om, at Gellerup er en del af Aarhus.”  

MR:En indgang til Teknik og Miljø
Også rådmand for Teknik og Miljø 
Laura Hay er glad for udsigten til, at 
Teknik og Miljø samles i Gellerup:  
 

”Teknik og Miljø kan bidrage med 
et vigtigt element i at realisere vi-
sionen for fremtidens Gellerup. 
Medarbejderne i Teknik og Miljø får 
en spændende arbejdsplads i et nyt, 
moderne byggeri, som indeholder 
nye bæredygtige arkitektoniske og 
funktionelle løsninger. Samtidig 
imødekommer det også vores ønske 
om at sammenlægge forvaltningerne 
i Teknik og Miljø med henblik på at 

skabe effektiviseringer, faglig synergi 
mv., samt give borgerne den service-
forbedring, der ligger i at have én 
samlet indgang til Teknik og Miljø,” 
siger hun.  
 
borgerinddragelse
Beboerne vil også blive inddraget i 
processen. Der skal blandt andet la-
ves lokalplaner, hvor naboerne til det 
nye byggeri vil blive hørt. 
I forbindelse med planlægningen af 
det nye byggeri sættes der gang i en 
proces med høj grad af borgerind-

dragelse af medarbejderne for på den 
måde at sikre et godt og seriøst byg-
geprogram. 
Det blev i forbindelse med den politi-
ske aftale mellem Brabrand Boligfor-
ening og Aarhus Kommune i novem-
ber 2010 besluttet, at Aarhus Kommu-
ne skulle garantere 1000 nye arbejds-
pladser i området. Med udflytningen 
af Teknik og Miljø er kommunen nået 
et langt stykke af vejen. 

bred politisk aftale
Det er partierne bag budgetforliget 
2011, der har besluttet at flytte Teknik 
og Miljø til Gellerup. Teknik og Miljø 
har længe haft et ønske om at samle 
forvaltningen på én adresse i stedet 
for at være spredt rundt i byen. 
Beslutningen skal nu behandles i by-
rådet. Forinden skal sagen drøftes 
med de ansatte i de interne medarbej-
der-fora. 

kommunale arbejdspladser 
rykker ind i gellerup-området i 2015

teknik og miljø flytter til gellerup sammen med dele af socialforvaltningen

af Trine Kyed Jansen, kommunikationsmedarbejder Gellerupsekretariatet

JWH arkitekternes bud på, hvordan en bygning til de mange kommunale arbejdsplad-
ser, kan se ud. Bygningen bliver placeret på Edwin Rahrs vej - overfor Bazar Vest.
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Der er nu kommet penge fra Lands-
byggefonden til Helhedsplanen for 
Gellerup-området. Brabrand Bolig-
forening har fået tilsagn om små 600 
millioner kroner.
Der er glæde både i foreningsbestyrel-
sen og afdelingsbestyrelserne i Gelle-
rup og Toveshøj over, at Gellerup har 
fået så stor en andel af Landsbygge-
fondsmidlerne til Helhedsplanen. 

skitseplan for veje er klar
Kernen i Helhedsplanen er en ny in-
frastruktur i Gellerupparken og på 
Toveshøj. Cowi har lavet et skitseud-
kast, som har været drøftet med afde-
lingsbestyrelserne på besigtigelsestu-
re og med beboerne på informations-
møder. Skitseprojektet afleverer Cowi 
den 13. januar og på baggrund af det 
materiale går arbejdet i gang med at 
lave lokalplan. Lokalplanen forventes 
færdig cirka november 2012. 

hul på de store projekter
Med midlerne fra Landsbyggefonden 
kan Brabrand Boligforening sammen 
med Aarhus Kommune nu konkret gå 

i gang med planlægning, projektering 
og udbud på de indledende arbejder 
på vejene blandt andet Edwin Rahrs-
vej, den store bygade fra Bazar Vest til 
City Vest samt de øvrige store hoved-
linjer gennem Gellerup fra Ringvejen.
Med de 600 millioner kroner kan vi 
også få gang i arbejdet med for ek-
sempel de to beboerhuse og Bypar-
ken, hvor der fra både boligforening 
og afdelingsbestyrelse kommer en 
opfordring til, at beboerne kommer 
direkte og konkret med ind i planlæg-
ningen. 

ansøgning om realdaniastøtte
Udover midlerne fra Landsbyggefon-
den søges der nu midler fra Realdania 
til at gennemføre arkitektkonkurrence 
med fokus på beboernes indvolvering 
i planlægningen af to spor i Helheds-
planen. Det ene spor er Edwin Rahrs-
vej med tilhørende pladser. Det andet 
spor er Byparken. 

nyt indstik udkommer til marts
De 600 millioner kroner fra Lands-
byggefonden er givet som henholds-

vis anlægsmidler og driftsstøtte. 
I næste nummer af Skræppebladet vil 
der være et flere sider langt indstik 
om Helhedsplanen, hvor vi gennem-
går økonomien mere detaljeret og så 
forståeligt som muligt, så beboere og 
repræsentantskab kan få et indblik i 
de økonomiske rammer, der kan være 
komplicerede. 

drøftelser med landsbyggefonden
600 millioner er mange penge, og de 
åbner op for at kunne opstarte plan-
lægning af de forskellige projekter. 
I Brabrand Boligforening arbejdes der 
dog i skrivende stund aktivt på at få 
tilført flere midler udover de 600 mil-
lioner. 
Den 18. januar rejste Torben Over-
gaard, administrerende direktør og 
Flemming Kristian Kristensen, ud-
viklingsdirektør til København for at 
drøfte mulighederne med Landsbyg-
gefonden. 

600 millioner kroner til gellerup og toveshøj
tilsagnet fra landsbyggefonden betyder, at de mange arbejder kan sættes i gang

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

brabrand boligforening
Rymarken 2,  8210 Aarhus V
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbningstider:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune arbejder på at være klar 
til at sætte tryghedsgarantien i gang 
i foråret 2012. 
Men der er mange elementer økono-
misk og juridisk, der skal på plads, in-
den garantien kan træde i kraft i prak-
sis, og vi kan melde ud til beboerne.
Beboerne har hidtil fået information 
om, at tryghedsgarantien træder i 
kraft, når der kommer tilsagn fra 
Landsbyggefonden. 
Nu er tilsagnet på de 600 millioner 
kroner kommet, men vi arbejder fort-

sat på at få afklaring på blandt andet 
finansiering og jura, inden der bliver 
åbnet for garantien. 
Aarhus Kommune arbejder på en 
afklaring vedrørende juraen. Derud-
over arbejder Aarhus Kommune og 
Brabrand Boligforening sammen på 
en løsningsmodel for fordelingen af 
de udgifter, der kommer som følge af 
garantien.

mange spørgsmål skal afklares
Brabrand Boligforening arbejder på at 
sammensætte garantiens elementer, 

så udlejningen bedst muligt kan give 
de berørte beboere en god service, når 
garantien træder i kraft. 
Der er mange spørgsmål, der duk-
ker op i forbindelse med en sådan 
garanti: Hvilke boliger kan tilbydes, 
hvordan kommer udflytningen til at 
foregå, hvad med tomme lejligheder, 
kan vi flytte beboere, så de bor sam-
men med ”gamle” naboer, tidsfrister, 
råderet, kan et nyt køkken ”flytte” 
med, indskud, flyttehjælp økonomisk 
og praktisk – og så videre. 

informationbod på hjul
Brabrand Boligforening er også ved 
at lægge sidste hånd på den bebo-
erinformation, der kommer til at løbe 
over tid lokalt, for at give de berørte 
beboere information og rådgivning. 
Der vil komme informationsmøder, 
film på hjemmeside, Skræppeblads-
indstik, åbent hus i udlejningen. 
Derudover har afdelingsbestyrelserne 
og Brabrand Boligforening sammen 
med Aarhus Kommune ”skudt” pen-

ge i køb af en stor informationsvogn, 
der kommer til at køre rundt i om-
rådet som et rullende informations-
kontor. Vognen vil blive transporteret 
rundt af driftspersonalet og placeret 
ud for de områder, blokke, hvor der 
er behov for information.
Det rullende informationskontor bli-
ver bemandet af medarbejdere fra 
både Brabrand Boligforening og Aar-
hus Kommune men også afdelings-
bestyrelsesmedlemmer fra både Gel-
lerup og Toveshøj har ønsket at være 
med i bemandingen. 

image-flagskib i hele byen
I informationsvognen vil der være 
plancher, informationsmateriale med 
mere og mulighed for at få rådgiv-
ning eller komme i dialog. 
Informationsvognen bliver Brabrand 
Boligforening og Aarhus Kommunes 
ejendom. Det vil sige, at den vil blive 
brugt løbende som fast informations-
center under Helhedsplanen og har 
den store fordel, at den kan køre der-
hen, hvor der er brug for det. 
Både Brabrand Boligforening og Aar-
hus Kommune vil sørge for, at mate-
rialet i vognen også vil være tilgæn-
geligt på både engelsk, arabisk og 
somalisk.
Men informationsvognen kan også 
være Helhedsplanens image-flagskib 
udadtil. Det vil sige, at mulighederne 
også er der for, at traileren kører til 
andre steder af byen for at fortælle om 
Helhedsplanen. 

tryghedsgarantien træder snart i kraft
informationsbod på hjul skal sikre, at beboerne får besked om helhedsplanen

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Eksempel på en billedvogn
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1 - Hans Broges Parken

Hans Broges aktive klub har taget hul 
2012 med et program, der hen over 
vinteren og foråret byder på flere 
spændende foredrag og andre aktivi-
teter. 
Formand Gunhild Weisberg og be-
styrelsen skriver i programmet, at de 
håber på, at endnu flere køber sig et 
medlemskab, som ud over foredrage-
ne og aktiviteterne også giver adgang 

til foreningens motionsrum med gode 
træningsmaskiner. 

Februar måneds arrangement 
finder sted 

torsdag den 9. februar kl.19.30

Her får klubben igen besøg af fore-
dragsholder Lilly Andersen fra 
Brændstrup, der kommer med sit helt 

nye rejseforedrag ”Bhutan – Himalay-
as hemmelige eventyr”, hvor hun for-
tæller, om hendes spændende besøg 
i de høje Himalaya-bjerge, hvor det 
lille kongerige Bhutan ligger gemt.

Læs mere på 
www.klubhansbroges.dk

klub hans broges tager hul på foråret
spændende forårsprogram med foredrag, lokalhistorie,

påskedekorationer og banko

af Helle Hansen

Den milde vinter har medvirket, at man-
ge buske på Solskrænten og Udsigten al-
lerede har knopper.
Træerne står endnu som silhuetter mod 
himlen med nøgne stammer og grene – 
ligesom Udsigtens nøgne stativer, der 
sørgmodigt venter på deres postkasser.
Afdeling 1 har fået udsat fristen for op-
sætning til 31. januar, så forhåbentlig er 
postkasserne kommet, når I læser dette 
blad.

sæt kryds i kalenderen
Husk at der som sædvanlig bliver tøn-
deslagning i garagegården og efterføl-
gende hygge i selskabslokalet i blok B i 
anledning af fastelavn søndag d. 19. fe-
bruar kl. 10 – 12. 

Af Inger Bloch

tomme stativer
dispensation for tidsfrist 

for opsætning af postkasser
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2 - Søvangen

Seniordans 
Mandag den 6. februar  kl. 19.00 

Søndagscafé 
den 12. februar  kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med hjemmebagt kage   - 
pris kr. 20,-
Alle er velkommen
Der er tilmelding til fællesspisningen 
den 22. februar  

Fællesspisning 
Onsdag den 22. februar  kl. 18.00 

Menu: Oksesteg med hvide kartofler 
og stegte rodfrugter
           Is med hindbær 
           Kaffe eller te
Pris kr. 50,- for voksne 
– børn under 12 år kr. 30,-

Fastelavnsfest
Søndag den 19. februar 
Der kommer opslag, og indbydelse 
udsendes

Husk aktivitetsdage 
hver onsdag fra 14.00-16.30 
og 19.00-21.30 

beboerhuset søvangen
arrangementer for beboere i søvangen i februar 2012

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Søndag den 4. december afholdt Be-
boerhusets venner igen et julemarked 
med hjemmelavede ting,  juledekora-
tioner, praktiske ting i træsløjd, hjem-
melavet syltetøj og marmelade, mas-
ser af julenisser samt meget andet.
Man havde traditionen tro indbudt til 
dette hyggelige december-traktement 
med æbleskiver og gløgg samt kaffe 
og småkager.

faldende salg
Markedet var helt fra åbningstids-
punktet velbesøgt, og der blev solgt 
af de hjemmelavede ting. 
Selv om man her kunne finde lige den 
gave, der manglede eller måske man-
delgaven, så var salget ikke så forry-
gende som forrige år.
Beboerhusets venner, der stod som 
arrangør af eftermiddagen, og andre 
brugere af huset havde igen lagt me-

get arbejde i at skabe en hyggelig og 
stemningsfuld eftermiddag for bebo-
erne i Søvangen. Et overskud fra mar-
kedet går til at forbedre husets økono-
mi og danne grundlag for de mange 
andre arrangementer i huset.
Det blev en hyggelig og juleinspi-
rerende oplevelse at tilbringe nogle 
gode timer sammen med beboere i 
Søvangen. 

igen et velbesøgt julemarked
 søvangens beboerhus lagde hus til hyggeligt julemarked

tekst og foto af Kirsten Hermansen
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2/3 - Søvangen/Skovgårdsparken

Der har traditionen tro været afholdt 
juletræsfest i afdeling 2 og 3 i Skov-
gårdsparkens festlokaler søndag den 
18. december.
Igen i år var der rigtig mange tilmeld-
te, og de kunne sammen nyde et par 
gode timer med gløgg, æbleskiver 
og musik fra det trofaste Gudmunds 
Nisseorkester. De har i 30 år spillet op 
til dans om juletræet i Skovgårdspar-
kens lokaler.

kaneparkering med rensdyr
Igen i år havde vi besøg af juleman-
den, og der var naturligvis sørget for 
kaneparkering og oppasser til rensdy-
rene, mens han tog en dans om jule-
træet og læste op af sin gamle julebog.
Mange børn valgte at lave juledeko-
rationer, som de kunne få med hjem, 
men inden det hele igen var slut, blev 
der uddelt godteposer til alle børnene 
med ønsket om en god jul fra jule-
manden.
De to bestyrelser takker for en herlig 
eftermiddag og ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.

juletræsfest i afdeling 2 og 3
nisseorkester spillede op for 30. år i træk

tekst og foto af Michael og Maibritt Jørgensen
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Julen er børnenes fest, og det var i 
hvert fald tilfældet ved juletræsfesten 
i Holmstrup. Der har aldrig været så 
mange børn som i december. 
Faktisk var der et mylder af børn 
foruden forældre og bedsteforældre. 
Både en julemand og en julekone del-
te gaver ud. Julens sange blev sunget 
med akkompagnement, mens børne-
ne var optaget af at flette julehjerter 
og lave dekorationer. 
Gløgg, æbleskiver, småkager, slik og 
appelsiner manglede ikke.

rekordmange børn til juletræsfest med julemand og julekone

tekst og foto af Jens Skriver

børnenes fest i holmstrup

6 - Holmstrup

Pianist bag juletræet

Julemand og julekone
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21 - Hasselager

Nej, det er ikke Gellerupparken, det 
drejer sig om. I adskillige afdelinger 
renoverer man, andre steder bygger 
man, noget tænkes at skulle ombyg-
ges, administrationen flytter – og i 
Hasselager er der ikke nogen, der sæt-
ter ild til børnehaver. Nedrivningen 
har en helt anden historie:
Afdeling 21 består af 13 rækkehuse 
og 4 fritliggende huse, men har der-
udover haft en børnehave tilknyttet. 
Den blev nedlagt for nogle år siden, 
og kommunen har siden haft genhus-
ning af børneinstitutioner på stedet. 
Men da det var slut, ønskede kommu-
nen  ikke at bruge bygningen mere. Så 

i stedet for børnehave bliver der nu 
opført otte ældreboliger på Hasseltof-
ten 45.

bekymringer om miljøet
I uge 2 har naboerne kunnet følge, 
hvordan den forhenværende børne-
have blev tygget i stumper og stykker 
af en grab. Og på grund af blæsten 
har nogen også kunnet finde glasuld 
og tagpap i deres have. Andre har un-
dret sig om det nu også var miljømæs-
sigt forsvarligt.
Fra boligforeningen er det oplyst, at 
det er firmaet Kingo Karlsen, der ta-
ger hånd om al sortering og bortskaf-

felse af materialer, og at de naturligvis 
har ekspertise og godkendelser til at 
udføre det. I hvert fald er træ, mur-
sten, beton, vvs, isolering og tagpap 
kørt væk hver for sig. 
Og på den positive side må man sige, 
at støjen har været meget begrænset. 
Nu bliver det interessant at se nybyg-
geriet, som forventes at kunne begyn-
de her i foråret. 
Skræppen følger sagen.

ældre ind i stedet for børn
nye tiltag i afdeling 21: nedrivninger

tekst og foto af Bo Sigismund
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30 - Pilevangen

Boligforeningens nyeste afdeling, 
Pilevangen i Solbjerg, der netop har 
vundet prisen som ”Årets Byggeri 
2011”, har et spændende energisy-
stem, som beboer Maria Ovesen, der 
snart er uddannet bygningsingeniør, 
her fortæller om:
”Den ene del af varmepumpen, som 
består af luft-væske, er placeret i sku-
ret. Her bruger den luft udefra, som 
via en ventilator suger luft in-
defra skuret og ud i carporten. 
Der er der en frostfri væske, 
som luften rammer.  Væsken 
er altid koldere end udeluf-
ten, derved optager væsken 
varmen fra udeluften. Inde i 
fordamperen kommer væsken 
så til at fordampe, det vil sige, 
der forsvinder ikke noget væ-
ske, da det er et lukket system. 
I fordamperen giver den frost-
sikre væske varme til køler-
midlet, som er i et andet lukket 
system, som så går videre til en 
kompressor og videre ud til en 
kondensator, hvor den afgiver 
varme til vandsystemet, som 
for eksempel vores gulvvar-
me,” forklarer Maria tilføjer, 
at varmepumpen i princippet 
virker som et køleskab, som 
dog laver varme i stedet for 
kulde.

trådløs styring
Hvad sker der så i vores ventilati-
onsanlæg?
”Ventilationsanlægget, som er 
i entreen, er der, hvor udeluf-
ten suges ind i en modstands-
veksler og opvarmes
via udsugningsluften, som 
kommer fra rummene. Der ud-

suges i køkkenet og badeværelserne, 
mens der i stue og værelser indblæ-
ses,” forklarer Maria og fortsætter: 
”Hele systemet styres af kontrolpane-
let Air Dial, som er trådløst og fjern-
styret, og ved boostning skruer man 
op for styrken af luften, (altså ventila-
tionen, red.), og det bruges hver gang 
ved madlavning og bad.

nem vedloigeholdelse
Hvilken gavn gør solcellerne?
Maria smiler og svarer: 
”Solcellerne laver strømmen til op-
varmning af vand og varmen. 
Det overskydende strøm, som vi ikke 
bruger, kommer videre ud til elnettet, 
hvor vi får det igen, når vi har behov 
for det”.
Hvordan vedligeholder man energisyste-

merne?
”Ventilationerne skal have 
skiftet filter hvert år, mens sol-
cellerne ingen vedligeholdelse 
har, og varmepumpen kun 
skal have et årligt eftersyn.”
Maria slutter: 
”Nu når huset har de tre ting, 
så skal man huske, at man ikke 
bare åbner døren, og at man 
bliver nødt til at engagere sig 
og sætte sig lidt ind i tingene”.
Læs om Pilevangens pris som 
”Årets Byggeri 2011” på hjem-
mesiden: http://www.byg-
geri.dk/maned/aarets-2011-
pilevangen

 

Maria Ovesen er Pilevangens 
egen ekspert på energisystemet

pilevangens energisystemer kræver engagement
omvendt køleskab sikrer gulvvarmen i boligforeningens yngste afdeling 

tekst og foto af Dorit Barbara Strandgaard
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Det er snart et år siden, at den første
Sundhedscafé gik i gang i Tous-
gårdsladen i Toveshøj, Siden har Gel-
lerup og Toveshøjs beboere haft et 
tilbud om gratis, åbent og anonymt 
sundhedstjek lige uden for deres dør.
De første par gange kom der kun få 
nysgerrige forbi. Besøgstallet har dog
været stigende siden, og nogle gange
har det været oppe på omkring 20.
De fleste besøgende har ønsket at få 
tjekket blodtryk, blodsukker, vægt og
kroppens alder. Mange, både kvinder
og mænd, har ønsket en sundheds-
samtale.
Her har de besøgende fået vejledning 
om forskellige sundhedsemner som 
diabetes, sund kost, motion, stress, 

søvnbesvær, rygning og medicin. Det 
er ligeledes blevet til råd om vægttab 
og hjælp til at finde vej rundt i sund-
hedssystemet.

mange sunde aktiviteter
Ud over tilbud om sundhedstjek har 
sundhedscafeen også samarbejdet 
med lokale aktører om at igangsætte
sunde aktiviteter. Det er således blevet 
arrangeret gåture for mænd, zumba-
undervisning og gymnastik for kvin-
der.
”Vi er meget lydhøre over for beboer-
nes ønsker og behov i forhold til sun-
de aktiviteter og forsøger at opstarte 
disse, hvis de ikke allerede findes i 
området,” fortæller projektleder for 
Sundhedscafeerne Helle Dybdal Jen-
sen og fortæller, at der i 2012 især vil
være fokus på at starte sunde aktivi-
teter, som mænd og unge ønsker sig.
”Mænd og unge skal bare henvende
sig til os med deres ønske til aktivi-
teter,” siger Helle Dybdal Jensen, der 
samtidig påpeger, at endnu flere fra 
området er velkomne til at besøge 
Sundhedscafeen.
Sundhedscafeen i Tousgårdsladen
i Toveshøj holder åbent hver onsdag 
kl. 13-15.30.

samarbejde med bydelsmødrene
Sundhedscafeen har i sin korte levetid
også arbejdet på at knytte projekter og 
aktører sammen. En af samarbejdsre-
lationerne, som især kommer de besø-
gende med en anden etnisk baggrund
end dansk til gode, er samarbejdet 
med bydelsmødrene fra Kvindehuset
Århus. En bydelsmor er en kvinde 
med anden et etnisk baggrund end 
dansk. Hun er en ressourceperson fra
området og har tavshedspligt.

Hun tilbyder hjælp til de besøgende 
i sundhedscafeen i åbningstiden med
praktiske ting bl.a. tolkning og at ud-
fylde den sundhedsprofil, der danner
baggrund for den uddybende sund-
hedssamtale, hvis beboeren ønsker en
sådan. 

første år med sundhedscafeen 
i tousgårdsladen er gået

aktiviteter for mænd og unge er i fokus i 2012

tekst og foto af Rosita Ahmadian

Helle Dybdal Jensen: ”Mænd og unge 
skal henvende sig til os med deres ønske 
til aktiviteter”, fortæller projektleder Hel-
le Dybdal Jensen.

Allan Fisker: En besøgende i gang med at 
blive vejet og få bestemt sin krops biologi-
ske alder.
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Efter ankomst til København indkvarte-
rede spejdergruppen sig i udlånte lokaler 
på Nørrebro. Her var der mulighed for et 
spil billard eller Playstation, men mest af 
alt var der plads til at slappe af efter den 
lange køretur fra Gellerupparken. 
Formålet med turen var ikke just afslap-
ning, så lørdag morgen startede program-
met tidligt med en tur i Københavns Zoo 
på Frederiksberg. 
”Børnene syntes, det var sjovt at se alle 
dyrene. Lige fra isbjørnen fra Grønland til 
tigeren fra Afrika,” fortæller stifteren af 
spejdergruppen Walid Mahmoud. 
Der blev dog også tid til at se til de mere 
almindelige danske husdyr som fx køer 
og heste. Børnene var særligt interesse-
rede i køerne, da det for nogle af dem var 
meget fascinerende at tænke på, at koen 
er kilden til mælk, ost og yoghurt, blandt 
mange andre produkter. 

Efter en lang dag i dyreparken stod pro-
grammet på indendørs hygge og aktivite-
ter i de lånte lokaler, som det kolde dan-
ske vintervejr lagde op til.

kongehus og vagtskifte
Søndagens program star-
tede med et besøg på 
Amalienborg. Her lærte 
børnene om dronningen 
og den kongelige fami-
lie, som uheldigvis var 
udenbys over julen. Men 
tanken om at have set den 
balkon, hvor dronningen 
vinker til folket på sin 
fødselsdag, vakte begej-
string nok hos børnene. 

En anden kilde til be-
gejstring var livgar-
dens vagtskifte, som 
spejdergruppen var 
heldig at opleve. 
Efter en rask gåtur 
gennem Amalieha-
ven skulle børnene 
selvfølgelig også se 
Københavns mest 
kendte turistattrak-
tion - Den Lille Hav-
frue. Her kunne de 
voksne tage sig en 

tiltrængt pause, mens børnene fik brændt 
energi af på legepladsen ved siden af. 

lektion i demokrati
Ifølge Walid Mahmoud, forældrene til 
børnene samt resten af bestyrelsen i spej-
derforeningen er det vigtigt, at børnene 
får mulighed for at se alle de ting i virke-
ligheden, som de hører om i skolen og i 
fjernsynet. Så har de noget konkret at hu-
ske tilbage på. Derfor skulle Christians-
borg naturligvis også have besøg af den 
århusianske spejdergruppe. 
”Hvis man starter fra bunden, kommer 
spørgsmålene helt automatisk,” siger Wa-
lid Mahmoud og fortsætter ”Børnene er 
så nysgerrige, og de spørger meget. Jeg er 
glad for, at jeg ikke var alene om at svare 
på alle deres spørgsmål”.
De fem spejderledere gjorde, hvad de 
kunne for at svare på alle de spørgsmål, 
der dukkede op, da snakken førte hen på 
flertal, folketing og demokrati, og efter 
en lærerig lektion i Danmarks politiske 
system, stimlede børnene sammen og le-
gede vagtskifte i fri fantasi, efter hvad de 
havde set på Amalienborg.
Efter en lang dag med mange nye indtryk 
gik turen atter hjem til Århus med en god 
portion kulturopdragelse med i rygsæk-
kene.

ramallah-spejdertruppen 
gjorde københavn usikker

i december pakkede 23 oplagte spejdere turbussen med mad og sovegrej
og tog på tur hovedstaden for at lære byen bedre at kende

af Sine Neuchs Thomsen
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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.

Frivillig hjælp er altid velkommen.
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,

MADpLAN
For næste månedes madplan, 
henvises til Tousgårdsladens hjemmeside:

www.tousgaardsladen.dk/

GELLErup BADET 
- en svømmehal for hele familien

Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl.15.00-18.00*
Lørdag og søndag kl. 10.00-15.00

Torsdag 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 svøm-
ningi
Gellerupbadet: Voksne 20 kr.Børn 10 kr.
Kvindesvømning: Onsdag kl. 15.00-18.00 og 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.

Læs mere på Gellerupbadets hjemmeside http://
www.gellerupbadet.
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december nummer: 
”JuLESNE”. Vinderne blev:

Ahida Ismail
Gudrunsvej 18, 3. tv.
8220 Brabrand
 

Batoul Hammoude
Jettesvej 15, 2. th.
8220 Brabrand

Manus Holm
Udsigten 1
8220 Brabrand

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

Løsningen i Børnekryds 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 9. februar. kl. 16

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

Du skal i tekstkassen nedenfor finde:
5 dyr, 5 fugle, 5 fisk, 5 drengenavne, 5 pigenavne og 5 byer
Alle ordene er på 5 bogstaver, og du kan finde dem både lodret og vandret.
Kan du finde andre ord også?
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Per Bo Ravnå, e-mail:perravnaa@hotmail.com

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 31 40 70 90
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:
kontaktperson Leif Jensen tlf. 26 63 68 90

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

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02,/  leneolm@email.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. 42177977
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:
Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk 

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Finn Kaiser, e-mail: finnkaiser@gmail.com

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

Afdeling 30, Pilevangen
Marc Andresen, maandresen@hotmail.com

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. L1, tlf. 60 77 58 02
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
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30

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 februar 2012
Ma. 6. 19.00: Seniordans Beboerhuset Søvangen  side  19
To. 9. 19.30: Foredrag Klub Hans Broge   side  18
Sø. 12. 14.00: Søndagscafé Beboerhuset Søvangen  side  19
Sø. 19. : Fastelavnsfest Beboerhuset Søvangen  side  19
On. 22. 18.00: Fællesspisning Beboerhuset Søvangen side  19


