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lederen

af Kirsten Hermansen

beboerdeMokratI   
- er det beboerne der besteMMer?

Beboerdemokratiet er et af de vigtigste kendetegn for 
den almene sektor, og det findes ikke i en tilsvarende 
form udenfor Danmark. Lovgivningen bestemmer, hvilke 
beboerdemokratiske organer, der kan bestemme hvad.

Beboerdemokratiet fungerer imidlertid kun, hvis 
beboerne engagerer sig i organisationen og er med til 
at træffe de nødvendige beslutninger. Det er derfor 
boligorganisationens ”øverste lags” fornemmeste pligt at 
sikre, at alle de beboerdemokratiske beslutninger træffes 
på det bedst mulige grundlag, og at der gives plads til alle. 
Beboerne er jo, via beboerdemokratiet, i fællesskab deres 
egen udlejer.

I forbindelse med de store renoveringer i de gamle afdelinger 
vil der være mange ting, som beboerdemokratiet skal tage 
stilling til, og der skal afholdes mange afstemninger om 
de indstillinger på renoveringer, som både ”eksperterne” i 
boligforeningen og som ”interessegrupperne” er kommet 
frem til.

De renoveringsforslag, der bliver lagt frem, har normalt et 
indhold, der er selvskrevne og nødvendigt. Men ofte også 
en del, som afdelingen har været interesseret i at udvide 
renoveringen med, når den alligevel skal i gang med store 
ændringer. Det skal alle beboerne være enige i. 
Derfor kan det være en god ide, at der er alternative forslag, 
som afdelingsmødet kan vælge imellem. Det behøver ikke 
være et enten/eller forslag, som for eksempel at skulle 
vedtage et udvalgs forslag eller lade være med at vedtage 
det. 

Der er tale om meget vigtige ting, der har betydning for 
alle beboere i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at alle får 
en fornemmelse af, at en beboerdemokratisk afstemning 
er foregået på den helt rigtige måde. At der er tale om et 
ægte beboerdemokrati.
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toveshøj fejrede 40-års jubIlæuM 
Med leg og fest

fest for børn og faMIlIer oM efterMIddagen. 
oM aftenen fejrede de voksne jubIlæet I laden

af Abdulmalik Farah. Foto af Bo Sigismund

Toveshøj 40 års fødselsdag blev lør-
dag den 16. juni fejret på pladsen for-
an Laden, hvor der om eftermiddagen 
var masser af lege, sportsaktiviteter 
og konkurrencer for børn og deres 
forældre.
Fritidspatruljen var på pletten og la-
vede ”Vandstafet”, og her blev pub-
likum (forældre) hurtigt også ind-
draget i legen, hvor spandene i hvid 
og rød flere gang blev fyldt op med 
vand. 
Beboerne var meget glade for vejret 
og dagens aktiviteter.
”Vi klager ikke over noget i dag,” si-
ger en glad Maryam fra Lenesvej, der 
havde taget sine døtre med til 40-års 
jubilæet.  
Det mærkes tydeligt, at alle føler en 
stolthed over at bo på Toveshøj. Og 
mange beboere havde en god hukom-
melsen om mange af de ting, der er 
foregået gennem årene. Og bestyrel-
sens medlemmer var glade for, at be-
boerne tog imod invitationen om at 

komme ud i lyset med deres børn og 
deltage 40-års jubilæet.
Dagen var begyndt med fælles mor-
genmad for alle. Og aftenen blev jubi-

læet fejret for de voksne, som alle var 
inviteret Åbent hus med spisning og 
musik og underholdning i Laden.
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repræsentantskabsMødet

bestyrelsens skrIftlIge beretnIng I nyt forMat 
blev udsat for krItIk og beskyldt for at være usaMMenhængende

tekst og foto af Bo Sigismund

På repræsentantskabsmødet i maj 
2012 var der mødt 86 ud af 110 stem-
meberettigede. Edwin Juhl havde po-
sten som dirigent, og der var ingen 
dramatiske begivenheder. Så må man 
selv finde ud af, om det skyldes over-
bevisende tilfredshed eller - ?
Den skriftlige beretning blev anmeldt 
i sidste nummer. Jesper Pedersen le-
verede den mundtlige del, og omtalte 
succeserne – interesse for åbent hus-
arrangemet i Tranbjerg, at der er skre-
vet 500 interesserede op til Havnehu-
sene (hvor man tidligst kan få bygge-
kvote i 2014), og at der nu kun resterer 
3 ud af de 24 grunde i Tranbjerg, som 
endnu ikke er solgt. Desuden orien-
terede Jesper om Helhedsplanen for 
afdeling 4 og 5 og den forestående re-
novering af afdeling 1 og 2, hvor især 
afdeling 2 synes at have brug for fort-
sat drøftelse og større afklaring.

flere kritiske indlæg 
Debatten blev imidlertid interessant. 
Inger Bloch, afdeling 1 fandt det un-

derligt, at et tidligere nedstemt forslag 
om flere boliger (i garagegården) figu-
rerede i beretningen. Dette er i strid 
med hvad afdeling 1 har besluttet, og 
Inger finder det i det hele taget betæn-
keligt, at man kun kan stemme om det 
samlede projekt. Et afstemningstema 
er en vigtig del af den demokratiske 
proces, og hvis der er alternative øn-
sker, bør der kunne stemmes om dem.
Edwin Juhl havde selv flere kom-
mentarer. Flere indlæg fra forenings-
bestyrelsen er i indbyrdes modstrid. 
Råderet er lov og ikke indført efter 
beboerdemokratisk beslutning. Ad-
ministrationen er flyttet helt uden at 
repræsentantskabet har haft noget at 
skulle have sagt. Megen debat synes 
at forsvinde. Og at udnævne os selv 
til at være i 1. division er ikke noget 
at være stolte af – målet må være su-
perligaen.

Herman Nielsen konstaterede, at for-
eningsbestyrelsen består af enkeltin-
divider, hvad der giver sig udtryk i de 

enkelte indlæg. Der er stor forskellig-
hed, men det er beklageligt, at ingen 
drøfter fremtid.
Vagn Eriksen, afd. 3, fandt også be-
retningen usammenhængende og 
ujævn. Vagn kunne være enig med 
den politiske del, men savner forslag 
og dynamik. Blandt andet kan for-
eningen ikke kaldes grøn, den rigtige 
beskrivelse er energibevidst, og grønt 
betyder andet end besparelser. For-
eningens holdning til byggesagsho-
norarer er åbenbart ændret uden re-
præsentantskabets vidende  – og der 
er uenighed med flere afdelinger mht. 
holdningen til at ansætte personale i 
afdelingerne. Vagn fandt, at det ville 
være positivt med mere tillid til afde-
lingsbestyrelserne, og kom også ind 
på problemet med aldersfordelingen 
blandt medarbejderne, hvor rettidig 
omhu er en nødvendighed for at be-
vare foreningens kultur og identitet. 
Jesper Fræer fra samme afdeling slog 
fast, at social indsats ikke er en opga-
ve for en boligforening, og at Lands-
byggefonden er til for byggeri og ved-
ligehold. Der er mange afdelinger der 
vil få problemer i de kommende år. 
Begge fandt visse afsnit postulerende 
og udokumenterede.

nødvendig viden er vigtig
Helle Hansen og Tanja Bergstrøm fra 
afdeling 4 var begge inde på, at ori-
enteringen fra oven var utilfredsstil-
lende, og at afdeling 4 selv har måt-
tet gøre sig store anstrengelser for at 
få nødvendig information. At blive 
orienteret er ikke det samme som at 
deltage, hvilket Ole Odgård, afd. 2, 
var enig i.
Freddy fra afd. 23 og Jan fra afd. 24 
gjorde opmærksom på problemer 
med byggeskader i nye afdelinger. 

Kritikerne: her Vagn Eriksen, Tanja Bergstrøm, Jesper Fræer og Helle Hansen
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Jan fandt, at en henholdende stilling 
er utilfredsstillende.

forskellige svar
Fra foreningsbestyrelsen svarede 
Herman, Keld og Jesper. Jesper øn-
skede at forbedre beboerdemokra-
tiet, at fremme åbenhed og var stadig 
åben for forhandlinger med afdeling 
1. Desuden vil foreningsbestyrelsen 
fortsat være opmærksom på ansættel-
sesprocedurer. Keld er talsmand for 
de pragmatiske løsninger. Herman 
konstaterede, at den eneste vej frem 
er at slås for sine synspunkter. Ellers 
sker der intet.
Efter denne debat kunne beretningen 
godkendes med 69 stemmer for, 3 
imod, og 8 der undlod. Tiden var gået 
så vidt, at der skulle holdes valg, og 
økonomipunkterne måtte udskydes. 

genvalg 
Til foreningsbestyrelsen blev Keld, 
René og Troels genvalgt med hhv. 78, 
69 og 55 stemmer. Hans Esmann fik 
50 stemmer, men blev genvalgt som 1. 
suppleant med 49 stemmer.  2. og  3. 
suppleant blev Per Bo Ravnå og Mi-
chael Jørgensen , begge fra afdeling 2, 

med 26 hhv. 5 stemmer. Revisionsin-
stituttet var indstillet som revisor og 
valgtes uden stemmer imod.

for lidt tid
Endelig måtte direktør Torben Over-
gård begrænse gennemgangen af for-
eningens økonomi og nøgletal. Der 
var et grundigt forberedt materiale, 
men det var ikke muligt at nå 36 plan-
cher trods de mange væsentlige ana-

lyser, og det må beklages, at der ikke 
var bedre tid. Det var vigtigt at se af-
delingerne sammenlignet på en ræk-
ke områder, og der vil være mulighed 
for at få materialet at se for de inte-
resserede. Budget og byggeregnskab 
godkendtes uden stemmer imod, og 
mødet kunne da (først) slutte klokken 
23.25, hvorefter Jesper takkede for-
samlingen.

De genvalgte: René, Keld, Troels og Hans Esmann

skræppebladet søger Medhjælper tIl bladproduktIon

korrekturlæser

Som hjælp til den frivillige redaktion 
søges stabil deltidsansat med  ca. ti 
timer pr. nummer. Stillingen er vel-
egnet for person, der ønsker eller har 
erfaring med magasinproduktion, og 
som gerne også har interesse for den 
almene boligsektor.
Arbejdsområder og kvalifikationsøn-
sker er:

Korrekturlæser
• Gennemføre 1. korrektur og 2. kor-
rektur af bladets indhold i samarbejde 
med redaktør og layouter i en 14-da-

gesperiode mellem deadline(medio i 
måneden) og trykstart 
• Erfaring med korrektur og korrek-
turmetoder
• God til skriftlig dansk
• Gerne være velbevandret i brug af 
Mac-systemer og Adobe InDesign.
Stillinge er honorarlønnet – og der vil 
være mulighed for efteruddannelse. 
Skræppebladet stiller compu-
tere og kontorfaciliteter til rådig-
hed, men der er også mulighed for 
at arbejde hjemmefra.
Ansøgningsfrist torsdag den 31. juli 
2012

Ansøgning sendes pr e-post til: job@
skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og forenings-
blad for Brabrand Boligforening. 
Bladet skrives af folkevalgte og frivil-
lige skribenter fra boligforeningen og 
udkommer 10 gange om året (ikke ja-
nuar og august) i et oplag på 5500.
Skræppebladet – der er udkommet i 
mere end 40 år – kan ses i netudgaven 
på www.skraeppebladet.dk
Oplysninger om stillingerne: Hans 
Esmann Eriksen tlf. 26 13 07 44
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lykken er at være økonoMIchef

1. junI havde jeg to-Måneders jubIlæuM soM selvstændIg vIrksoMhedsejer. det lyder 
Ikke af Meget for de fleste, Men når vIsItkortet Ikke er prydet af andet end en skaldet 

tItel soM studerende, er det en fryd at kunne tIlføje tItlen soM vIrksoMhedejer.

af Sine Neuchs Thomsen. Tegning af Jesper Ankjær

Hvorfor jeg ud af det blå skulle have 
en virksomhed, ligger der en fin lille 
historie bag. En historie, der starte-
de for lige knap et år siden, og som 
slutter ved udgangen af denne må-
ned. Hermed den korte version, som 
samtidig skal være et symbol på min 
taknemmelighed for den måde, jeg er 
blevet behandlet på af de mennesker, 
jeg har mødt på Skræppebladet.

stavenørd
På et redaktionsmøde hos Birger på 
gellerup.nu-redaktionen for snart et 
år siden, prikkede Hans Esman Erik-
sen til mig og spurgte, om ikke jeg 
skulle søge stillingen som korrektur-
læser på Skræppebladet. Måske var 
det tilfældigt, men det var i hvert fald 
også heldigt, at Hans spurgte mig, 
for han kunne ikke vide, at jeg har et 

blødt punkt for retstavning og sprog-
korrekthed. Han kunne ikke vide, at 
jeg er en af de typer, hvis tilgang til 
bogstaver og kommaer er fanatisk – 
for ikke at sige kværulantisk. For mig 
var der ingen tvivl. Jeg søgte stillin-
gen, og jeg fik den.
”Ja, ja,” sagde jeg til jobsamtalen, da 
de fortalte mig, at jeg var nødt til at 
oprette et CVR-nummer, så jeg kunne 
få løn. Og så tænkte jeg ellers ikke 
mere over, at jeg skulle være virksom-
hedsejer, før brevet med bekræftelsen 
på oprettelsen fra Erhvervsstyrelsen 
dumpede ind ad brevsprækken.

kommakonen
Forinden var der gået en del tid og 
morskab til med at finde ud af, hvad 
virksomheden skulle hedde. Mine 
venner og jeg brugte mange frokost-

pauser på at komme frem til forslag 
som KommaKonen, Stave-slaven og 
Korrekturknuseren.
Sjov og alliterationer var der nok af, 
og det kan nok undre nogen, at jeg 
endte med det upersonlige og farve-
løse Sine Neuchs Thomsen Korrektur, 
men det er en anden historie. Det væ-
sentlige er, at det først for alvor gik op 
for mig, at jeg var blevet selvstændig, 
da det føromtalte brev fra Erhvervs-
styrelsen dumpede ind ad døren, og 
jeg fik mulighed for, ikke alene at ud-
nævne mig selv som ejer af virksom-
heden, men også som økonomichef, 
regnskabsansvarlig, pr-chef, hr-chef, 
og som om det ikke var nok, kunne 
jeg også kalde mig selv adminstreren-
de direktør. 

snyd er fristende
At jeg så let som ingenting kunne sole 
mig i skæret fra de glinsende titler på 
mit eget nyopstartede korrekturcir-
kus satte pludselig en masse tanker 
i gang. Som datter af to offentligt an-
satte har erhvervslivets dimensioner 
altid været forbundet mere med styg 
kapitalisme end med muligheden for 
at tjene penge til dagen og vejen. Men 
efter at have udråbt mig selv som 
økonomichef for Sine Neuchs Thom-
sen Korrektur blev verden pludselig 
en lille smule mindre. 
Forståelsen for de store kanoner, der 
bærer de samme titler, som dem jeg 
har givet mig selv, blev større. Nu 
gav det mening, hvorfor nogle af dem 
snyder i skat og vælger smutvejene i 
systemet. Nu har jeg nemlig selv sid-
det med regnskabet – naturligvis i en 
kraftigt forenklet udgave, eftersom 
jeg kun har én fast månedlig indtægt 
– og tænkt, ”man kunne jo bare”. Jeg 
har følt mig fristet til at snyde, så jeg 
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kunne nyde godt af hver eneste øre, 
jeg havde tjent. Jeg har endda forsøgt 
at fifle mig frem til en måde, hvorpå 
jeg kunne retfærdiggøre et momsfrit 
køb af en ny dyr iPhone.
Som jeg sad der og ræssonnerede mig 
frem til den ene gode idé efter den an-
den, begyndte fortiden og mine for-
ældres eviggyldige prædikener om 
lighed og fællesskab at hjemsøge mig. 
Jeg behøvede ikke engang at ringe til 
min far for at forestille mig, hvordan 
hans toneleje alene ville kunne få mig 
til at skifte mening. Inden jeg vidste af 
det, havde jeg lydigt taget de penge til 
side, der skal sendes videre til skatte-
væsnet næste år. Men titlen som øko-
nomichef kunne ingen tage fra mig.

Ingen glorie at pudse
Det her skal ikke være historien om 
Sine Den Hellige, der altid overholder 

reglerne og fremhæver dem, der ikke 
gør. 
Det skal være historien om, hvordan 
det er at blive klogere på, hvordan an-
dre mennesker handler i situationer, 
man aldrig selv er i.
Jeg havde ikke forestillet mig, at det 
var den slags lærdom, jeg skulle tage 
med mig fra et lille uskyldigt bijob 
som korrekturlæser på et beboerblad. 
Hvad jeg heller ikke havde forestil-
let mig var, at jeg skulle lære nogle så 
karakteristiske og herlige mennesker 
at kende, som dem der er på Skræp-
pebladet. 
At savne er et stort ord, men jeg vil 
i hvert fald altid mindes de lettere 
kaotiske deadlinevagter, hvor Kirsten 
trofast har sørget for lækre kager til 
kaffen, hvor Helle altid er kommet 
strygende ind ad døren – forpustet – 
med sidste nyt fra et beboermøde, og 
hvordan Hans har stået for selskabe-

lig hjemtransport, når vinteren blev 
for hård til cykleturen.
Jeg vil opfordre alle, der har bare den 
mindste smule lyst til at være en del 
af en redaktion, til at søge stillingen, 
som nu bliver ledig. Det kræver flair 
for ord og bogstaver, men ikke mere 
end, at det altid er Retskrivningsbo-
gen, der har det sidste ord at skulle 
have sagt. 
Jeg vil gerne takke for god behandling 
fra alle kanter. Nu er det på tide, at 
jeg kommer til København og forhå-
bentlig skaffer mig endnu en titel til 
visitkortet. Denne gang går jeg efter at 
blive journalist.
Med håbet om alt det bedste,
Sine. 

en sMule opdaterInger fra sydvest

flot udsIgt fra nyt byggerI på kIldegagervænget

tekst og foto af Bo Sigismund

I Hasselager sker der no-
get et sted og mindre et 
andet sted. Afdeling 26 
på Kildeagervænget ta-
ger form, og det bliver 
fine rækkehuse, hvor 
udsigt og beliggenhed i 
naturen er et skridt foran 
mange andre nye bygge-
rier, hvor det er udnyt-
telsen af grunden, der 
åbenbart har været mere 
vigtig. Hasselager ligger 
jo højt til vejrs.
Afdeling 21 afventer 
godkendelse af projektet om de nye 
ældreboliger, og økonomien skal også 

på plads, men det bliver næppe før til 
efteråret, der sker noget synligt. Inde 
i de eksisterende 17 huse venter be-

boerne spændt på den reno-
vering, der har været så hårdt 
savnet.

rettelse
I forrige nummer viste jeg 
et billede fra afd. 24/Skov-
høj, hvor der stod storskrald 
udenfor på pladsen. Hvad jeg 
ikke vidste var, at det var sat 
ud til afhentning – og derfor 
er der ingen grund til at anty-
de, at indsamlingshuset ikke 
fungerer, som det skal. Alt er 
i bedste orden. Undskyld til 

afd. 24.
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gellerupparkens retshjælp

fInder vej for dIg genneM lovens Mange paragraffer

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Selv om Gellerupparkens Retshjælp 
har til huse i en stuelejlighed på Dor-
tesvej i Gellerupparkens afdeling 4, 
har man i de sidste 37 år hjulpet ad-
skillige tusinde mennesker både i og 
udenfor Gellerupområdet.

Retshjælpen er en privat institution, 
der drives økonomisk gennem støtte 
over Finansloven.
Formålet med de private retshjælps-
institutioner er at sikre, at mennesker 

altid har mulighed for juridisk råd-
givning og eventuel sagsbehandling..
Mennesker, der er blevet krænket i 
deres retsopfattelse, har her en mulig-
hed for at få deres sag gennemgået af 
jurister og at få støtte til eventuelt at 
gå videre.

på besøg hos retshjælpen
Da denne institution har ligget der i 
så mange år, syntes Skræppebladets 
redaktion, at det nu er på tide at for-
tælle lidt om, hvem de er og fornem-
me lidt om deres arbejde.
Når man træder indenfor i Gellerup-
parkens Retshjælp kommer man ind i 
nogle lokaler, der tidligere også rum-
mede en beboerrådgivning. Denne er 
for længst flyttet til Gudrunsvej. Rets-
hjælpens sagsantal og  medarbejder-

stab er i årenes løb øget så meget, at 
man nu sagtens selv kan gøre brug af 
hele lejemålet, og derfor har man nu 
indrettet sig i hele lejligheden, og det 
på en både hyggelig og professionel 
måde.  

organisationen og dens økonomi
Den daglige ledelse varetages af to 
fast ansatte jurister, Hanne Marstal og 
Mona Matten, der i en flad ledelses-
struktur har organiseret sig på den 
måde, at den mest erfarne fungerer 
som daglig leder og den anden som 
souschef. Det øverste ansvar vareta-
ges af en bestyrelse.
En nødvendig måde at indrette sig på, 
da der gennem organisationen siver 
en jævn strøm af jurastuderende, der 
her bliver ansat i kortere tid, samtidig 
med at de får noget praktisk erfaring. 
Sammen med deres boglige juridiske 
viden får de her nogle kompetencer 
ved at afprøve tingene i praktiks. Alt-
så fra abstrakt plan til konkret læring. 
De studerende har alle et fast ugentlig 
timetal i praktiktiden. Der er derud-
over nogle få andre timelønnede juri-
ster tilknyttet stedet.

Da stedet drives med støtte via fi-
nansloven og på lige fod med andre 
retshjælpsinstitutioner, skal der hvert 
år forhandles om midler. De bliver 
bevilget blandt andet ud fra det antal 
sager, man har.  Da man først kender 
budgettet hvert år fra maj måned, er 
det budgetmæssigt en svær balance at 
planlægge medarbejderstaben.

kvalitetssikring er et af stedets va-
remærker
I det daglige arbejde er det væsentligt 
med en kvalitetssikring, også set ud 
fra, at der er så mange forskellige per-
soner tilknyttet stedet. Al post ud af 
huset gennemgås hellere en gang for 
meget end en gang for lidt, og det er 
medvirkende til at holde en kvalitet i 
arbejdet, man kan være stolte af.

Det er også en kvalitet at udvikle de 
studerende medarbejderes kompeten-

Souchef og daglig leder Mona Matten og Hanne Marstal 
er begge uddannede jurister.  
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cer i forhold til den menneskelige til-
gang til juraen – at få folk til at føle, at 
de er ”i gode hænder”. I det hele taget 
at lære de studerende, hvordan man 
omgås mennesker. Udvikle sociale og 
kommunikationsmæssige kompeten-
cer. At følge den enkelte studerende 
under deres  arbejdsforløb og at sætte 
vedkommende i fokus.
Den største tilfredshed i arbejdet op-
nås, når man kan få folk til at forstå, 
hvordan deres problem hænger sam-
men i forhold til de juridiske aspekter. 
Således at de kan gå hjem afklaret og 
glade.

specialviden er et andet varemær-
ke
I tidens løb er det blevet sådan, at de 
faste medarbejdere ligger inde med 
særlig specialviden på de mest brug-
bare områder af det juridiske råd-
givningsarbejde. På stedet her er det 
specielt udlændingeret, socialret og 
familieret samt lejeret.  
På nogle områder er grænsen mel-
lem socialrådgivning og juridisk råd-
givning lidt af en gråzone, hvor man 
med de juridiske værktøjer har mu-
lighed for at løsne op for nogle pro-
blemstillinger.

er retshjælpen advokaternes for-
kontor?
Svaret er både ja og nej. På nogle om-
rådet henviser man videre til advoka-
ter og på andre områder, hvor Rets-
hjælpen har spidskompetencer, går 
det den anden vej. 
Siden advokatvagten ikke mere fun-
gerer, så er Retshjælpen også blevet et 
sted, der yder førstehjælp i flere sager.
Forskellen mellem en advokat og rets-
hjælpen er jo, at det kun er advoka-
terne, der har retten til at gå til dom-
stole, og det giver i sig selv forskellige 
platforme. Derfor er retshjælpens pri-
mære område i større sager, hvor der 
er mulighed for fri proces, at give råd-
givning og også  en beslutning om, 
hvorvidt man kan råde til, om det er 
klogt at gå videre med en sag.
Af de sagstyper, som Retshjælpen ta-
ger sig af, er rigtig mange udlændin-

geretslige og socialretslige sager, men 
der er også sager om familieret, lejeret 
og forbrugerret.

MR Hvis du har brug for hjælp?
Retshjælpen mangler ikke noget at 
lave, da de i det forgangne år har haft 
cirka 5000 henvendelser – halvdelen 
telefoniske. Så for ikke at drukne i 
”egen succes”, har de også 
nogle ønsker til dig som 
bruger af retshjælpen.
Kom hellere for tidligt i et 
sagsforløb end for sent, og 
tag alle relevante papirer 
med. 
Har du været hos Rets-
hjælpen, får du et lille gråt 
kort – gem det, hvis du får 
brug for hjælp senere. Det 
vil spare medarbejderne 
for meget arbejde ikke at 
skulle lede efter en tidligere sag.

Efter at have afsluttet mit besøg hos 
Gellerupparkens Retshjælp, kan jeg 
ikke lade være med at tænke på, at 
det er et sted, hvor jeg ikke ville være 
bange for at søge hjælp, hvis det blev 
nødvendigt.  Jeg fik en helt klar for-
nemmelse af,  at her var man i gode 
og kompetente hænder.

Retshjælpens indgang i en lejlighed i bebyggelsen

Retshjælpens åbningstider og telefontider: 

Mandag 10-14 og 16-18
Onsdag  10-14
Torsdag 10-14 og 16-18

Der er ingen tidsbestilling, og åbningstiden bliver overholdt, således at 
der er lukket uden for de nævnte tidspunkter og en telefonsvarer sat på. 
Se mere på Gellerupparkens Retshjælps hjemmeside www.gpret.dk

Faktaboks
Retshjælpen giver rådgivning på 3 trin:
Trin 1. Mundtlig rådgivning. Om juridiske spørgsmål samt praktiske og 
økonomiske muligheder forbundet hermed. Det er en anonym og gratis 
rådgivning.

Trin 2 og 3 yderligere rådgivning og egentlig sagsbehandling. Ansøg-
ning om fri proces, processkrifter i småsager samt indgivelse af klage 
over en forvaltningsmyndigheds afgørelse.
Trin 2 og 3-rådgivning gives som udgangspunkt kun, hvis man opfylder 
de økonomiske betingelser herfor. Betingelser kan ses på Civilstyrelsens 
hjemmeside.

Retshjælpen er ikke behjælpelig med at oprette dokumenter som testa-
mente, bodelingsoverenskomster m.m., og man hjælper heller ikke med 
at udfylde boopgørelser og selvangivelser. Man udfærdiger ikke doku-
menter ved køb og salg af fast ejendom.
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spanIenstur I bIlleder

forenIngsbestyrelsen havde et travlt prograM på InspIratIonstur

af Hans Esmann Eriksen

Foreningsbestyrelsen var i juni måned på 
studietur til Madrid og Barcelona for at stu-
dere byggeri, pladser i byrummet og hel-
hedsplaner for nye byområder.
Arkitekt Rie Øhlenschlæger havde planlagt 
turen og deltog som rejseleder.
Der var planlagt et hårdt program med 15-25 
punkter pr. dag.
For at give et indtryk af rejsen, er her en ræk-
ke billeder.

l æ s e r b r e v e  t I l  s k r æ p p e b l a d e t

Læserbreve optages ucensurerede, såfremt de ikke indeholder injurier.
Redaktionen har dog ret til at forkorte læserbreve på mere end 500 ord/1200 enheder.
Læserbreve skal være skrevet på dansk eller være forsynet med dansk oversættelse.
Send dit læserbrev til Skræppebladet , Dortesvej 35A, 8220 Brabrand eller pr. mail til redaktion@skraeppebladet.dk 

En flytbar markedsbod. Skal vi have den slags 
boder på pladserne i helhedsplanen?

Et marked i det indre MadridOmrådet 6 år gammelt – butikker og liv 
ikke flyttet ind endnu

Farverigt hus med solafskærmning mod vest

 Farver og træer i gadebilledet
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cIvIl anholdelse I MadrId

de kan være hurtIge I forenIngsbestyrelsen

Tekst of foto af Hans Esmann Eriksen

Under foreningsbestyrelsens besøg i 
Madrid beviste bestyrelse og direktør, 
at de kan være hurtige, når det gæl-
der.

der er nogen, der ser hvad der sker
På vejen hjem mod hotellet fra dagens 
udflugter var selskabet delt op i to 
grupper. De to grupper vandrede på 
hver sin side af en meget bred boule-
vard i det centrale Madrid.
Marianne Stenberg, der gik i den ene 
gruppe, ser, at en kvindelig roma går 
bag ved Lene Olm på den anden side 
af den ca. 80 meter brede boulevard. 
Kvinden har hånden dybt nede i Le-
nes taske og fisker Lenes pung op. 
”DET ER DOG FOR GALT,” udbry-
der Marianne og gør Lars Bro, Troels 
Bo Knudsen og Torben Overgård op-
mærksomme på, hvad der foregår.

der er nogen, der får ting til at ske
Torben forsøger med et højt pift, at 
gøre Lene og hendes selskab opmærk-
somme på, hvad der er på færde. Men 
de kan ikke høre noget, fordi der er 
for langt.
Nu går det stærkt. Troels, Lars og 
Torben begynder at spurte over den 
stærkt befærdede brede vej med seks 
vognbaner.
Tyven, der har Lenes pung, springer 
ind i en taxi for at flygte med byttet.
Troels spurter så sandalerne er ved at 
smutte. Sammen med Torben finder 
han taxien, der er standset for rødt 
ved næste lyskryds – han river døren 
til bilen op og får taxien standset. Lars 
Bro kommer til – viser sit danske poli-
tiskilt – og anholder tyven civilt.

der er nogen, der ikke forstår, 
hvad der sker
Tililende spaniere er meget fortørne-
de over, at nogle udlændinge river en 

spanier ud af en taxi. Spanierne for-
står først, hvad der foregår, da Troels 
viser dem Lenes billede fra den pung, 
han har taget fra den kvindelige 
roma. Spanierne tilkalder politiet, og 
på 2-3 minutter er der 6-8 politimænd 
fremme.
Den kvindelige tyv anklager Troels, 
Torben og Lars for det værste, men da 
Lars viser sit danske politiskilt til de 
ankomne betjente, får tonen pludselig 
en helt anden lyd.
Der bliver hilst hjerteligt på den dan-
ske ”kollega” og tyven bliver hastigt 
ført væk, mens Lars og Lene bliver 
bedt om at følge med til politistatio-
nen for at afgive forklaring.

lars og lene blev gift
Efter en hæsblæsende tur i salatfad til 
politistationen afgiver Lars og Lene 
forklaring.
Politiet var meget venlige overfor de-
res danske kollega og skrev omhyg-
geligt det hele ned. Forklaringen blev 
printet ud og omhyggeligt stemplet. 
Da Lars og Lene læste forklaringen 
kunne de se, at de spanske politi 
havde beskrevet dem som ægtefæl-
ler. Lars nænnede ikke, at rette denne 
fejlagtige detalje, fordi det ville tage 
yderligere tid. Det blev der grint me-
get af den aften.

Bestyrelsen på en bænk i Madrid
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En retssag mod den danske regering 
kan være på vej fra somaliere i Gel-
lerup. Advokaterne Vest kalder det 
diskriminerende mod en befolknings-

gruppe, at ingen dokumenter udstedt 
i Somalia kan godkendes af staten. 
Konsekvensen er, at der ikke kan la-
ves sammenføringer med somaliske 
familiemedlemmer, som end ikke kan 
besøge familien i Danmark. Derfor vil 
advokatfirmaet på vegne af herboen-
de somaliere anlægge en sag. 
Det fortæller vi om i indstikket Gel-
lerup.nu, som beboerne i Gellerup-
parken og Toveshøj får sammen med 
Skræppebladet. Alle andre kan også 
læse indstikket via siden blad.skraep-
pebladet.dk 
Forleden blev Gellerups første by-
delsmødre uddannet og fik diplomer. 
Vi nåede lige at få billedet med, inden 
bladet gik i trykken. Vi har også talt 
med to af bydelsmødrene - men den 
historie handler nu mest om mad!

Vi skriver kort om Foreningernes 
Hus, som nu lukker og slukker på den 
nuværende adresse. Her i sommerfe-
rien flytter alle foreningerne op på 
”Gården” - hvor Brabrand Boligfor-
ening tidligere havde administration. 
Adressen er: Gudrunsvej 10A.
Bydelsportalen gellerup.nu flytter i 
øvrigt også ind på Gården.

andre historier:
• Trist farvel til Gellerupscenen.
• Få et mikrolån og bliv selvstændig.
• Reportager fra Nydansk Grundlovs-
dag og fra sundhedsugen for mænd.
• Juli er den måned, hvor børn og 
unge i Gellerup ikke kan komme 
langt med at sige, at de keder sig: der 
er et væld af sommerferieaktiviteter. 

Gellerup.nu og her
soMalIere I gellerup vIl Måske føre sag Mod staten, soM Ikke 

anerkender soMalIske dokuMenter 
af Birger Agergaard

planeternes lIllebror

Merkur passerer også soMMetIder solskIven

Af Jens Skriver

Efter at de senest opdagede planeter 
ikke længere må kaldes planeter, er 
Merkur igen solsystemets mindste 
planet, som den har været siden old-
tiden. Den er ikke mere end omkring 
25 % større end Jordens måne. To af 
solsystemets måner, Jupiters største 
måne Ganymedes og Saturns største 
måne Titan, er større.
Merkur er den planet som er tættest 
på Solen. Den ses derfor kun i solop-
gangen eller solnedgangen, hvor den 
viser sig som en stor stjerne, hvis man 
er så heldig at få øje på den. Mange 

astronomer har faktisk ikke set den. 
Den har navn efter gudernes sende-
bud, som også var gud for handel og 
lommetyve. Den kommer og går me-
get hurtigt. Med få måneders mellem-
rum optræder den enten som morgen 
eller aftenstjerne.

Merkurs bane 
Merkur er dannet af klipper ligesom 
Venus, Jorden og Mars, men det an-
tages, den er meget mere kompakt. 
Merkur bruger 88 døgn til at kredse 
omkring Solen. Til gengæld drejer 

den om sin akse på 58½ døgn, så det 
er i vid udstrækning den samme side, 
som vender mod Solen. På den side 
er det brandvarmt; på den anden tem-
melig koldt. 
Merkur ”formørker” og passerer sol-
skiven ligesom Venus, og det gør den 
hyppigere. Som regel 13 gange på et 
århundrede. Næste gang en Merkur-
passage kan ses i Danmark er i 2016. 
Men det forudsætter, at man har et 
skarpt syn og kan se den gennem be-
skyttelsesbriller eller har en astrono-
misk kikkert med solfilter.
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det gode grIn

hvorfor er det så svært at grIne?

Af Inger Bloch. Tegning af Jesper Ankjær

Prøv at stille spørgsmålet: Hvornår 
skrupgrinede jeg sidst?
Måske er det længe siden – eller må-
ske skal I tænke jer godt om for at hu-
ske det.
Jeg kender nogle ganske få personer 
med en latter så hjertelig og smitten-
de, at den får andre til at grine med, 
når den bølger hen over omgivelser-
ne. De personer er rare at være sam-
men med.

vi griner for lidt, men er gode til at 
brokke os
Der er nok af problemer i tilværel-
sen: Sygdomme, ulykker, trafikken, 
finanskrisen, skatten, skimmelsvam-
pen, dødsfald, arbejdsløsheden osv. 
Selvfølgelig skal vi brokke os og tage 
os af det, vi kan gøre noget ved – men: 
Vi vil nu meget gerne fremstå som 
mennesker, der altid har styr på tilvæ-
relsen og kan klare enhver situation 
med selvsikkerhed og overblik – og 
her er det så, at jeg synes, at man skal 
tillade sig selv et godt grin en gang 
imellem.
At grine er godt for hele kroppen, og 
det giver et input af energi – og der-
med også mod til at klare nogle pro-
blemer og noget modgang.

en god replik
En kvinde i min nærmeste familie har 
lige været meget syg; hun var indlagt 
på hospital et par måneder med al-
vorlig lungebetændelse og lå en del af 
tiden i kunstig koma med respirator. 
Da det omsider gik fremad med syg-
dommen, og hun blev befriet for re-
spiratoren, var hendes første ord 
– fremstammet med hæs stemme og 
stort besvær:  ”Jeg vil ha’ en smøg!” 

en klassiker
På restauranten
Gæsten: ”Tjener, der er en flue i min 
suppe”
Tjeneren: ”Nej hr. – det er en rosin!”
Gæsten: ”Tjener, nu fløj rosinen!” 
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af Marianne Stenberg - Journalist Brabrand Boligforening

energIen saMles på taget

et solprIsMe på taget er bolIgens energIcenter. den nye teknIk afprøves I brabrand 
bolIgforenIngs nye bolIger I tranbjerg

Brabrand Boligforening er først til at 
afprøve solprismerne, der her i marts 
blev monteret på tagene af de 60 boli-
ger, der opføres i Tranbjerg. Prismet er 
udviklet i samarbejde med Velux og 
Danfoss samt Dansk Boligbyg og ar-
kitektfirmaet Luplau & Poulsen.

Solprismet er boligens energicenter 
med varmepumpe, 11 m2 solceller 
samt ventilationsanlæg samlet ét sted. 
Lørdag d. 9. juni kl. 11 – 14 holder bo-
ligforeningen åbent hus i boligerne, 
der for 1. etape vil være klar til ind-
flytning 1. november i år. 

Boligerne, der bliver fra 80 – 115 m2 er 
0+ energihuse, og de kommer dermed 
til selv at producere den energi, der 
skal til for at opvarme husene og det 
varme vand samt køre ventilationen. 
Solcellerne sørger for el til drift af var-
mepumpe og ventilation. Det betyder, 
at beboerne får en flad husleje uden 

prisstigninger som ved traditionelle 
energikilder.

Solprismerne er præfabrikerede og le-
veres direkte fra fabrikken til bebyg-
gelsen og monteres herefter direkte 
på tagene. 

Åbent hus arrangementet foregår på 
adressen Østergårdsparken 103 – 111.

Solprismet er en kasse med indekli-
ma og energikomponenter som var-
mepumpe, tank til lagring af varmt 
vand, inverter til omformning af den 
producerede solstrøm til vekselstrøm 
samt ventilationsanlæg med varme-
genvinding, der ventilerer mekanisk 
og genbruger varmen i luften.

Kombinationen af flade tage og 
energi- og indeklimakomponenter i 
byggeriet har i en årrække været en 
kendt udfordring for arkitekter, kon-

struktører og bygherrer. En gevinst 
ved solprismet er, at de komponen-
ter, der normalt vil være installeret i 
teknikrummet til selve huset, nu flyt-
tes op på husets tag, og dermed giver 
mere plads i boligen.

Solprismet præfabrikeres og leveres 
som et færdigt element direkte på 
byggepladsen.

For yderligere oplysninger træffes ad-
ministrerende direktør Torben Over-
gaard på tlf. 40 40 72 36

Huslejen skal betales første hverdag i måneden

Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales første hverdag i måneden. I dag får man tre dages frist, 
men det stopper fra 1. januar 2013.

Betaler du din husleje over PBS, sker betalingen helt automatisk den første hverdag i måneden.

vIgtIgt: nye regler oM husleje
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ordInære afdelIngsMøder I efteråret 2012

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

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, 
der kun har budget tIl godkendelse på dagsordenen oM efteråret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken  torsdag, den 20. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus
Afdeling V, Toveshøj   tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup   onsdag, den 19. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der også har valg tIl afdelIngsbestyrelsen 
M.M. oM efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2013 til godkendelse og årsregnskab for 2011 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
 a: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
 b: Repræsentant til FAS + suppleant (i afdelinger med lige numre)
 c: Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
 d: Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken:  mandag, den 10. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen   tirsdag, den 18. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken  onsdag, den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj    torsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:  torsdag den 6. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken  mandag, den 10. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården  mandag, den 3. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg   onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borumtoften  mandag, den 17. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen   torsdag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave  onsdag, den 19. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken  mandag, den 3. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby   mandag, den 17. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager  onsdag, den 19. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården   (årsregnskab 2011 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     tirsdag, den 4. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj   tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj   onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling 30, Pilevangen   (årsregnskab 2011 udgår. Første aflagte regnskab er pr. 31.12.2012) 
     torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 i Solbjerg Fritidscenter, Hovedgaden 88
Ikke bolighavende medlemmer  torsdag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler,
     mødelokalet

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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hveM skal besteMMe?

 ønske oM afsteMnIng uden pres

af Inger Bloch. Tegning af Jesper Ankjær

Den nødvendige renovering
Ingen kan være i tvivl om, at Hans 
Broges Parken trænger hårdt til en 
renovering. Arbejdet skal udføres så 
godt og fremtidssikret, at man kan 
kalde det en helhedsplan.
Det bliver dyrt – ja – men her vil det 
hjælpe noget, at der fremover kan 
spares på varmeregningen.
Så langt – så godt!

nybyggeri over garagerne
Som resten af afdelingen står gara-
gerne og asfalten i garagegården også 
over for en renovering; her er der ikke 
mulighed for støtte fra Landsbygge-
fonden – denne post hører under ved-
ligehold, som vi selv må betale.
På et novembermøde med interesse-
gruppen, som følger renoveringspla-
nerne, blev der fremlagt udkast til et 
projekt med nybyggeri og fællesfaci-
liteter ovenpå garagerne; ved at gen-
nemføre dette, ville udgiften til reno-
vering af garagegården blive en del af 
udgifterne til det ny byggeri.
På spørgsmål om en eventuel mod-
stand mod dette byggeri - (afdelingen 
har for år tilbage nedstemt et forslag 
om byggeri ovenpå garagerne) - fik vi 
det svar, at der ikke ville blive presset 
noget ned over hovedet på beboerne 
– intet kan gennemføres uden afde-
lingsmødets godkendelse!

ansøgningsfrist fremskyndet
Ansøgningsfristen for ansøgning til 
Landsbyggefonden om midler til re-
novering blev pludselig fremskyndet 
en måned til 1. dec. 2011; dette bevir-
kede, at der ikke var tid til at afholde 
et afdelingsmøde med en afstemning 
inden afsendelsen af ansøgningsske-

maet; nybyggeriet på garagerne var 
nu en del af helhedsplanen.

demokratisk afstemning
Der er i foråret kommet svar fra 
Landsbyggefonden med oplysning 
om, hvad der kan gives støtte til (der 
er ingen støtte til nybyggeri), men der 
forestår flere forhandlinger og bereg-
ninger, før den endelige plan bliver 
fremlagt for beboerne til afstemning 
på et afdelingsmøde.
Og her kommer nu mine tanker ind 
om en manipuleret afstemning:
På interessegruppemødet d. 22. maj 
var det fremme, at nybyggeriet ikke 
havde været til afstemning blandt 
beboerne. Vi blev så oplyst om, at 
nybyggeriet ville være en del af den 

samlede helhedsplan, som vi skal 
stemme om på afdelingsmødet, inden 
indsendelse til Landsbyggefonden. 
– Med andre ord: Hvis der stemmes 
nej til nybyggeriet, er det et nej til hele 
renoveringen, der så ikke bliver til no-
get!

dette er ikke rimeligt! 
Der skal selvfølgelig være mulighed 
for en ærlig afstemning om nybyggeri 
på garagerne – og hvis der så er flertal 
for dette byggeri, skal det med i hel-
hedsplanen –  hvis der er flertal imod, 
må man lave en helhedsplan uden ny-
byggeri, men hvor beboerne selv be-
taler for renovering af garagegården.
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efter et repræsentantskabsMøde

forenIngsbestyrelsesMedleM herMan nIelsen ønsker 
flere aktIve kvInder I beboerdeMokratIet

af Herman Nielsen

Der er lige kommet statistisk mate-
riale fra Landsbyggefonden om os 
BEBOERE I DEN ALMENE SEKTOR 
2011. Materialet kan hentes på fon-
dens hjemmeside. 
Det, der umiddelbart fanger mig 
mest, er de mange kvinder, der bor 
her, samtidig med deres voldsomme 
tilbageholdenhed i det mere formel-
le arbejde. Med 42 % af lejemålene 
hos (aleneboende) kvinder, og med 
10 gange så mange (”aleneboende”) 
kvinder med børn som (”aleneboen-
de”) mænd med børn er vores repræ-

sentantskab ganske skævt kønsmæs-
sigt: 1/3 kvinder og 2/3 mænd. Helt 
galt er det i bestyrelsen med én kvin-
de og syv mænd – altså i en sammen-
hæng med tydeligvis flest kvinder…
Et lille forsøg på træk i en god retning 
kunne være, at et par kvinder nogle 
gange i det kommende år sammen 
med mig (eller en anden/andre/flere) 
sludrede om bestyrelsesarbejdet i bo-
ligforeningen og så stillede op til valg, 
når jeg om et år stopper. Jeg har været 
glad for den ekstra periode på to år, 
som jeg ganske frivilligt lod mig på-

nøde; ingen tvivl om begge dele, men 
så er det også slut her for min del. Så 
forsøget starter, om nogen melder sig!
II.
Repræsentantskabsmødet havde 
nogle kontante markeringer, som ikke 
bare skal forblive uberørte hele som-
meren men belyses her og nu, hvis 
jeg skal have lidt ro i knolden. Vi har 
(endnu?) ikke haft mulighed for at 
drøfte markeringerne i bestyrelsen, så 
jeg er som sædvanligt ude i et person-
ligt ærinde. I min forståelse eksisterer 

Beboerdemokratiet bestemmer
Af Jesper Pedersen, formand for for-
eningsbestyrelsen

Kære Inger Bloch,
Tak for dit indlæg i Skræppebladet. Du 
giver udtryk for en frygt og usikkerhed 
overfor, om det nu også er beboerdemo-
kratiet, der træffer de væsentlige afgø-
relser i forhold til Hans Brogesparkens 
renovering. Du ønsker en afstemning på 
beboermøde om renoveringen, hvor der er 
mulighed for at sige ja til renoveringen 
men nej til nybyggeri, hvis det er sådan, 
man ønsker det. Altså: At der ikke er tale 
om en ”alt eller intet” situation, hvor be-
boerne skal sige ja til hele helhedsplanen 
for renoveringen. Alternativt bliver der 
ingen renovering.
Der er sendt en ansøgning til Landsbyg-
gefonden om støtte til den store renove-
ring i afdelingen. Kravet fra Landsbyg-
gefonden er, at ansøgningen er udformet 

som en helhedsplan. Med en sådan plan 
ønsker Landsbyggefonden, at en samlet 
løsning for afdelingens fremtid beskrives, 
så den sikres at være en attraktiv afdeling 
både bygningsmæssigt, socialt og økono-
misk – også i årene fremover. 
Denne helhedsplan er blevet til i et tæt og 
konstruktivt samarbejde med afdelingsbe-
styrelsen, en interesse/beboergruppe, der 
følger projektet samt beboermøde. Det er 
på baggrund af ønsker og forslag fra bebo-
erne, at planen er blevet til.
Udover facaderenovering er der arbejdet 
med et forslag om nybyggeri på garage-
gården, og dette forslag er arbejdet ind i 
helhedsplanen. Der er beboere, som har 
udtrykt sig positivt overfor nye boliger 
over garagegårdene, blandt andet fordi 
nybyggeri skaber ”flere penge til afdelin-
gen” – det vil sige flere huslejeindtægter, 
der kan være med til at finansiere den 
renovering af garagegården, som er nød-
vendig.

Men – selv om dette element er med i 
planen, er det ikke ensbetydende med, 
at ”køber beboerne ikke hele pakken”, så 
kommer der slet ikke penge til renove-
ring og fjernelse af kuldebroer, skimmel-
svamp, dårligt indeklima, gamle vinduer 
mm, som beboerne slås med. Jeg vil gerne 
understrege, at det i sidste ende altid er 
beboerne/beboermødet, der bestemmer 
renoverings-projektet, og der bliver ikke 
sat noget i gang, før beboermødet har 
godkendt det. Teknisk set er der ingen 
problemer i forhold til hverken projekt el-
ler afstemning at undlade eller korrigere 
dele af planen. Det er og bliver jer beboere, 
der ved flertal bestemmer, hvad der er den 
bedste løsning for jeres afdeling fremover.
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der i realiteten heller ikke andet, hvor 
det handler om forståelse og ord.

a. Vi bliver i bestyrelsen bebrejdet, at 
beretningen (som ligger på boligfor-
enings hjemmeside) stritter i flere ret-
ninger, og undertiden lovpriser noget, 
som så andetsteds forkastes. Og det er 
jo rigtigt, at sådan er det! Da ordet be-
styrelse foregøgler en enhed, der ikke 
bare er der, men måske kan etableres 
gennem omfattende debat, som imid-
lertid aldrig tages, er det noget af en 
udfordring at være i bestyrelsen. 
I repræsentantskabet, hvor vi debatte-
rer på lige fod, er det muligt at frem-
lægge sin egen forståelse og eventu-
elt støtte andres, og på den måde ar-
bejde for mere entydighed og mindre 
modstrid, end der længe har været. 
Repræsentantskabet er det vigtige fo-
rum og overordnet bestyrelsen, som 
skal have ordrer (fra hvem i repræ-
sentantskabet?) og ikke opfattes som 
støttepædagog.  

b. Som bestyrelsesmedlem får jeg 
hvert kvartal omkring fem tusind kro-
ner udbetalt. Beløbets størrelse styres 
inden skat af antal lejemål i forenin-
gen. I forbindelse med de mange byg-
gesager, som vi både er i gang med og 
især står over for, har vi i bestyrelsen 
besluttet ikke bare som hidtil at drop-
pe det mulige byggehonorar til besty-
relsen men finde en model, hvor de 
særligt indblandede (bestyrelsesmed-
lemmer og andre beboere på lige fod) 
kunne få tabt arbejdsfortjeneste og et 
muligt honorar ud fra arbejdsindsats. 
Så langt så godt.
Denne sag, som jeg finder virkelig 
god, er blevet forstyrret af en hovsa-
udbetaling af honorar for Solbjerg – 
en sag, jeg intet har haft med at gøre, 
og derfor ikke skal have honorar (ca. 
2500 kr.) for. 
Da jeg protesterede i bestyrelsen over 
misforholdet, idet vi stadig afventede 
en model for udbetaling, viste der sig 
voldsom uenighed! Samlet tror jeg, 
at bestyrelsesmedlemmer med stor 

indflydelse har forløbet sig af frygt 
for pengenes forsvinden ved bygge-
regnskabets afslutning og har sat ud-
betaling i gang for tidligt og uden mo-
del. En ubehagelig sag, som ikke vil 
kunne gentages. Vi er tæt på en model 
for brug af (dele af) sådanne penge til 
gavn for sag og indblandede beboere, 
bestyrelsesmedlemmer eller ej.

c. I forbindelse med snak om ansæt-
telser, hvor en del beboere taler om 
indflydelse, meget indflydelse, så stor 
indflydelse som overhovedet mu-
ligt osv. har jeg i bestyrelsen meldt 
mig med disse punkter, som helt er 
blevet ignoreret i administrationens 
flere oplæg – men her er der ord om 
det vigtige i at ansætte sammen og så 
udelukkes vi beboere og administra-
tionen ordner ansættelser alene! Det 
er en absurditet, som vi har levet med 
alt for længe og som ikke går mere. Så 
her mener jeg:
1.
At ansætte er et administrationsanlig-
gende. Så er det legale varetaget, og 
det er til for os andre at placere ansvar 
og mulige konsekvenser.
2.
At varetage en ansættelse skal foregå 
sammen med bestyrelse og afdelings-
bestyrelse på de respektive niveauer. 
Jeg finder, at en beboerrepræsentant 
skal være med, hvis den berørte grup-
pe ønsker det.
Det bliver altså opgaven for den an-
sættende at finde ud af det også med 
beboerrepræsentanten, så vi som be-
boere ikke unødigt er underlagt vores 
administration men på lige fod skal 
finde ud af det med den.
For nogle år siden gik det i forbindelse 
med flere ansættelser hårdt til i besty-
relsen. Jeg (og en anden) blev fejet til 
side af Jesper Pedersen med udsagnet 
”fuld tillid til direktøren” og direk-
tøren supplerede med, at havde jeg 
ikke tillid til ham – altså, at han kunne 
handle uden vores indsigt og med 
hans eget referat af, hvad der foregik 
– skulle jeg vælge en anden direktør. 

Det kan jeg som bekendt ikke alene, 
og jeg ønsker det heller ikke. Det var 
og er slet ikke mit ærinde, som jeg har 
givet udtryk for under de to punkter 
ovenfor.”

d. Det sidste punkt, jeg vil berøre her, 
er snakken om boligforeningens ad-
ministrative ledelse, dens kompeten-
cer, sårbarheder (hvis de kan ramme 
os!) og alder. I den forbindelse er det 
meget vigtigt at påpege, at boligfor-
eningen gennem de seneste år har op-
nået markant øget stabilitet ved både 
at ha en anerkendt leder og yngre og 
ligeledes anerkendte ledere på så cen-
trale områder som administration, 
byggeri, helhedsplan og økonomi. 
Meget bevidst omtaler jeg deres ar-
bejdsopgaver og ikke min mere eller 
mindre udprægede sympati for den 
ene eller anden – og sådan bør vi vel 
alle gøre…
Og så alder! Jeg krymper mig, når der 
offentligt og generelt tales om alder i 
relation til omtalt person. Alder som 
vigør og arbejdsformåen er om noget 
individuel, og det er for mig absurd 
at slutte fra alder til duelig / ikke du-
elig. Jeg er langt den ældste i bestyrel-
sen men opfatter mig slet ikke sådan. 
Andre kan vurdere det anderledes og 
finde, at det er fint, jeg stopper som 
72årig for så at beskæftige mig mere 
med noget, hvor jeg som person er 
dem meget mere uvedkommende.
Jeg opfatter de markante udmeldin-
ger i repræsentantskabet som vigtige, 
fordi de kan fokusere en bestyrelses-
debat. 

I løbet af året bør de vigtige temaer 
belyses igen og igen af stadig flere 
beboere, så vi nærmer os en samtale.  
Sager kan ses og bliver set fra mange 
sider, og selvfølgelig skal enhver insi-
stere på sin egen forståelse – for såle-
des på et ordentligt grundlag at kun-
ne sludre med andre om det vigtige, 
og hvad vi nu skal gribe og gøre i.
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6 - Holmstrup

holMstrup haver og persIllerækken

nytte- og naturhaver

af Jens Skriver

Få steder glider natur og kultur i ét 
som i Holmstrup Haver. Mod øst lig-
ger skoven, mod syd søen med bjer-
get Fusiama bag ved. Beplantningen 
gør, at det er svært at se, hvor naturen 
ender, og det dyrkede begynder. Mod 
vest ligger Persillerækken.
Poul Erik Hansen, som både er for-
mand for Holmstrup Haver og Persil-
lerækken fortæller om stedet. ”Her er 
skønt, frihed for alle, alt hvad vi kan 
bruge og kun 10 minutter ind til byen. 
Der er ikke noget bedre, end grøntsa-
ger, man selv avler. Så siger man nej 
til andet, selv om der er en rift, for 
det smager bedst,” siger han. Stedet 
er mere end det, fortæller han videre: 
”En ældre mand har lagt det hele ud 
til græs og lader sin hund gå løs, mens 
han sidder og nyder det. Der er også 
sat fuglekasser op, så man kan sidde 
og nyde. at fuglene får unger. Det kan 
man få mange timer til at gå med. Ha-
verne bliver også brugt til at grille. 
Det er dejligt, de også kan bruges på 
den måde. Mange har haft glæde af 
haverne”.

reglerne
Kommunen ejer jorden og lejer den 
ud til haveforeningerne. Holmstrup 
Haver havde 25 års jubilæum for ikke 
så længe siden. Persillerækken blev 
oprettet for byudvalgsmidler i 1990-
erne.
Det er nyttehaver og ikke koloni-
haver. I Holmstrup Haver er der 48 

haver på alt mellem 
300 m2 til 80 m2. Le-
jen er 2 kroner pr. m2 
om året. Udover leje 
til kommunen går 
den til fælles udgif-
ter. Haveforeningen 
har fræser, motorise-
ret plæneklipper og 
hæksaks, og Holm-
strup har bevilget et 
kælderrum. I et skur 
nede i haven er der 
river, hakker, tre tril-
lebører m.v. Nøgle 
hertil og til vandet udleveres mod 
depositum. Der må være drivhuse af 
begrænset størrelse og redskabshuse 
på op til 4 m2, men man må gerne an-
lægge en terrasse med tag.  
Beboerne i Holmstrup har forret til 
haverne. Er der ikke ansøgere nok 
herfra følger Odinsgården og Tors-
bjerg, men også mange fra Gellerup 
og Toveshøj er interesserede, da ha-
verne her er meget plaget af hærværk.
I Persillerækken er der 17 haver fra 
knap 100 m2 til 300 m2. Vandlednin-
gen her til er betalt af byudvalgsmid-
ler. Alle i Brabrand Boligforening kan 
få have her efter tur. Lejerne er bl.a. 
etniske danskere, tyrkere, bosniere og 
palæstinensere. ”Det er skønt, når det 
er godt vejr, og flere nationaliteter har 
stillet et bord og sidder og snakker 
hyggeligt sammen,” siger Poul Erik.

søen ødelægger den gode stem-
ning
Men en ting er Poul Erik meget util-
freds med. ”Søen er meget forurenet. 
Det lugter, og den er helt død. Der er 
ingen åkander eller hejrer længere, og 
drengene kan ikke bade som for fem-
seks år siden. Vi skulle kunne sidde 
dernede og nyde. Det har været for-
gæves at henvende sig til Danmarks 
Naturfredningsforening for at få 
kommunen til at rense den op.
Der foregår som det fremgår meget 
i haverne, og som en lejer tilføjer: 
”Skulle der komme en bisværm, kla-
rer vi også det.

afd. 2 søvangen - se sIde 22
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sct. hans I afdelIngerne

gellerup & toveshøj
I Gellerup og Toveshøj havde de en rigtig hyggelig aften 
med ca.300 børn og voksne. 
Foto: Helle Hansen

søvangen
Søvangen  havde på trods af 
det kolde vejr en hyggelig af-
ten med børn og voksne.
Snobrød for børnene. Grill-
mad for de voksne og båltale 
af formand Per Bo Ravnå, og 
traditionen tro blev midsom-
mervisen sunget.
Foto:  Michael og Maibrit Jørgen-
sen / Kirsten Hermansen

Snobrød med Rammalspejderne og leg med fritidspatruljen...

Sankt Hans-rap med rapperen MD (Mohamed Daniel)
Båltale ved biblitekar Lone Hedelund og fællessang 

med midsommervisen...
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tIl frItIdsforenIngens venner

frItIdsforenIngens voksen/pensIonIstudflugt går I år I blIchers fodspor

Turen er i år onsdag den 29. august 
2012.

Vi skal på køretur til Blicheregnen syd 
for Viborg, vi har kaffepause under-
vejs til Kongenshus Mindepark, hvor 
vi får guide med, vi får fortalt alt og 
bliver vist rundt på heden.

Vi kommer forbi Dollerup Bakker og 
Hald Hovedgård til Nils Bugges Kro, 
hvor vi får serveret en to retters mid-
dag.

Vi kommer til Lysgård, hvor vi ople-
ver E Bindstow.

Vi skal besøge mange ting på heden – 
også Mads Doss’ gravplads.

Der er også kaffe på vejen hjem.

Vi kører hjemmefra ca. kl. 8.30 – 9.15.

Der er som altid rundstykker og en 
enkelt på turen ud,
Men drikkevarer til middag er for 
egen regning.
*Der sælges billetter på Gellerup Bib-
liotek torsdag den 9. august 2012 kl. 
13.00-16.00.

Turen koster for dig kr. 200,00 – og så 
skal du selv betale drikkevarer.

Efter tilmelding vil du få besked om, 
hvor og hvornår du skal stå på bus-
sen.

krolf

krolf er et nyt IdrætstIlbud tIl beboerne på holMstrups Mark

af Helle Hansen

Den nye folkesport ”Krolf” er nu 
også kommet på programmet i Hasle 
Bakker i et samarbejde med tst Se-
nioridræt. Krolfbanen er anlagt på 
græsarealet umiddelbart vest for tst-
tennisanlæg med udsigt til naturen 
i Skjoldhøjkilen. Banen er både for 
medlemmer af tst og andre, der har 
lyst at prøve det populære spil, som 
især mange seniorer er begejstrede 
for.
Krolf er en blanding af golf og kroket, 
hvor kroketbuerne er erstattet af hul-

ler i plænen. Kuglen skal som i golf i 
hul på færrest mulige slag.
På åbningsdagen den 13. juni var det 
rådmand for Teknik og Miljø, Bünya-
min Simsek, der stod for den officielle 
indvielse, hvorefter der blev spillet en 
åbningsmatch mellem Aarhus Kom-
mune og værtsklubben tst.
Der bliver offentlig adgang til banen 
og mulighed for at låne udstyr en 
gang ugentligt. Man kan også tegne 
medlemskab af tst Senioridræt for 125 
kroner årligt og dermed få ubegræn-
set adgang til faciliteterne.



22 - Skræppebladet juli 2012

TOUSGAARDSLADEN  

Beboerhus · Edwin Rahrs Vej 6B · Brabrand · T: 8625 9158 

 
LADENS FOLKEKØKKEN  
Folkekøkkenet er lukket i juli måned 

MADPLAN august 2012 
Onsdag 1.   Gl.dags kyllingesteg m. kartofler & agurkesalat  
Torsdag 2.   Månedens overraskelse  
Mandag 6. Æggekage m. kalkun & tilbehør 
Onsdag 8.   Frikadeller m. kold kartoffelsalat 
Torsdag 9.   Krydderbøf m. græske kartofler 
Mandag 13.  Kylling Pilas (Lars) 
Onsdag 15.   Sommergryde med løse ris 
Torsdag 16.  Karbonader m. ærter og gulerødder 
Mandag 20.   Fisk m. Blomkål i carry 
Onsdag 22.   Farserede porrer 
Torsdag 23.  Kylling Gordon Blué 
Mandag 27.  Gullash af Osso Buco 
Onsdag 29. Revlsben m. kartofler & salat 
Torsdag 30. Frikadeller m. løg, sovs & kartofler 
 
Maden bliver serveret mellem kl. 17-18.  
Ændringer i menuen kan forekomme. 
Tilmelding senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158 
 
PRISER 
Voksne 30 kr. - Børn 12 kr.  ·  Rabatkort 10 gange: 250 kr. 
 
 

ARRANGEMENTER I LADEN I JULI MÅNED 
MED UNGE ØJNE  
Filmworkshop 2. juli – 4 juli  kl 10 – 15 
for børn og unge 12 – 15 år   

MED UNGE ØJNE:  
Mad og byggeworkshop 2. Juli – 6 juli kl. 10 – 15 
for børn og unge 12 – 15 år 
 
Tilmelding og info på tlf 4038 4890 

MED UNGE ØJNE aktiviteter i august følg med på 
www.medungeojne.dk  

BØRN OG UNGE se også Sol og Sommer programmet 

ARRANGEMENTER I AUGUST MÅNED 
BANKO hver onsdag fra d. 8. 16.30 - ca. 21.15. 
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13. (fra d. 7.) 
KVINDER I GANG fra tirsdag d. 7. kl. 13 + snacks bagefter  
MADKLUB for børn 10-12 år begynder igen tirsdag 28. 16-19 
SUNDHEDSCAFÉ igen hver onsdag fra d. 8. 13-15.30. 
ZUMBA for kvinder i alle aldre fra torsdag d. 9. 15-16 
 
KIG FORBI hvis du har idéer til nye tiltag/lyst  
til en kop kaffe. Kontoret er dog lukket i juli måned 

beboerhuset søvangen

arrangeMenter septeMber 2012

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Husk at sætte kryds i kalenderen til 
sommerfesten 
lørdag den 11. august
der afholdes i teltet på garagetaget
Der vil blive udsendt indbydelse senere til alle beboere.
Der vil være billetsalg i beboerhuset Birgittevej 1A
søndag den 29. juli fra kl. 14.00-16.00 og igen onsdag den 1. 
august fra kl. 16.00-18.00

loppemarked
lørdag, den 18. august fra kl. 12.00-16.00. Har du mere, end 
du selv kan bruge, noget du gerne vil af med?
Så lej en bod hos os i Beboerhuset
kom og sælg dine egne “lopper”
Der kan købes kaffe og brød på dagen
pris kr. 20,-

Tilmelding til boderne er
søndag den 29. juli mellem kl. 14.00-16.00 i Beboerhuset
Du kan også ringe til Anne Grete tlf. 7120 1999, eller Karl tlf. 
2299 8018 

Mandag den 3. september kl. 19.00 – seniordans 
Seniordans består af danske og internationale folkedanse, 
udarbejdet i en sådan form, at de kan danses af folk i alle 
aldre. 
Den er også for enlige, da den ikke kræver en partner.

Det giver
Glæde og velvære
God motion
Fornøjeligt samvær
Kom og vær med den 1. mandag i hver måned kl. 19
første gang den 3. september

God Sommer til alle 
ønskes af Beboerhusudvalget
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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:
Jesper Frølich, tlf. 86 26 06 16 / j.frohlich@hostmail.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
Maria Ovesen, 40 88 21 60 / maria@kahrshjem.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. 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 9.30-14
Torsdag også til 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

gellerup retshjælp
Dortesvej 1. st. th - 8220 Brabrand. Tlf 8625 7135

frItIdsforenIngen og fas:
Formand Jytte Lausen - jyttemargrethe@stofanet.dk 
86924595 mobil 23662695

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  
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand. Tlf. 86 25 91 58

ladens folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

beboerhuset yggdrasIl
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand. 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

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.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

Nyttige telefoNNumre i BraBraNd BoligforeNiNg



husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!

GELLERuP BAdET 
  
Fra uge 27-32 er svømmehallen åben 
mandag til søndag 10-15 

Åbningstiderne i Gellerupbadet:
 
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag LUKKET
Onsdag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00
Torsdag kl. 15.00-18.00 
Fredag kl. 06.00-12.00 
 + 15.00-18.00 (billig svømning)*  
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
 
Kvindesvømning lørdag kl. 15.00-18.00
 
*Hver fredag er der billig eftermiddag i 
Gellerupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. 
for voksne.

HuSK AT BiBLiOTEKET HAR 
LuKKET OM FREdAGEn 
– men der er adgang alligevel
Fra 1. juni lukker Gellerup Bibliotek om fredagen. 
Men lånere kan stadig komme ind, hvis de bruger 
deres lånerkort eller sygesikringsbevis. Biblioteket 
ikke vil være bemandet, men Folkeinformationen 
og de andre funktioner, der har til huse på bibli-
oteket, er åbent som normalt. Alle, der har syge-
sikringsbevis eller lånerkort kan komme ind på 
biblioteket ved bruge deres magnetkort i en kor-
tautomat udenfor døren. Der er adgang til alle - 
dog må børn ikke kommer derind alene. Og det 
er muligt at bruge alle de normale funktioner på 
biblioteket med undtagelse af computerne, som vil 
være låst inde.
Selvbetjeningen gælder fredage fra kl. 8-15 og an-
dre hverdage mellem kl. 8-10, indtil biblioteket åb-
ner normalt kl. 10.

i BLiCHERS FOdSPOR
Husk Fritidsforeningens 
voksen/pensionistudflugt

Turen finder i år sted 
onsdag den 29. august

Husk billetkøb 
på Gellerup Bibliotek den 9. august.

Læs mere på side 21.

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-torsdag fra kl. 10.00 til 15.30
Fredag fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Café Vita leverer også mad ud af huset.

Livsværkstederne, postboks 1522, 
City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Bra-
brand,


