
skræppebladet

Det begyndte med en blok... - side 4

Foreningernes Hus er flyttet ind på Gården - side 7 

Havemøbler haves – godt vejr ønskes - side 9

Ordinære afd. møder efteråret 2012 - side 16 t

nr. 7sept. 2012

4 7  9 18



kolofon
skræppebladet

t
ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk 
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 
Brabrand Boligforening. Skræppebladet er ud-
kommet siden 1971.
Redaktionen er valgt på beboermøderne. 
Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte 
foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, 
undtagen januar og august.
Oplag: 5400 eksemplarer. 
Abonnement 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk” 
Skræppebladet trykkes på 
100% dansk genbrugspapir.

lederen

af Helle Hansen

kan vi ikke gøre det bare lidt bedre?

“Man skal lære af sine fejl” og “Det er menneskeligt at 
fejle.” Sådan lyder et par gamle visdomsord, og fra samme 
skuffe kender vi også: “At indrømme sine fejl er ingen 
skam” og “Af skade bliver man klog.”

Fra Brabrand Boligforenings administrations side er det 
desværre sjældent, man hører sætninger som: “Det har du 
ret i, tak, fordi du gjorde opmærksom på det,” eller måske: 
“Det må du undskylde, vi har begået en fejl.”

At forvente at få en tak, fordi man har gjort opmærksom på 
en fejl, det er måske at kræve for meget. Men i det mindste 
kunne en indrømmelse af, at noget godt kunne have været 
gjort bedre, være på sin plads.
I dette nummer af Skræppebladet skriver Gert Brügge i 
Kommentaren om en sag med en ældre dame, der ender 
forkert på ventelisten. Det tager mere end halvandet år at 
få det bragt i orden. Svaret fra administrationschefen Rune 
Utoft taler udenom og forholder sig slet ikke til kritikken 
i kommentaren.

I sommerferien gjorde jeg selv administrationen 
opmærksom på, at nye beboere i Gellerupparken, som får 
tilbudt lejligheder i de tre blokke, som snart skal rives ned, 
slet ikke får besked om den dystre fremtid, deres lejlighed 
går i møde. Det på trods af, at Tryghedsgarantien træder i 
kraft nu den 1. september. 
Jeg blev opmærksom på problemet, da en bekendt fik 
tilbudt en lejlighed i en af de tre blokke. I brevet stod 
blot, at hun skulle være opmærksom på, at der var et 
renoveringsprojekt i gang i Gellerupparken, og at hendes 
blok måske skulle rives ned. Der var absolut ingen 
omtale af Tryghedsgarantien endsige en henvisning til 
Helhedsplanens hjemmeside. 
Jeg gjorde administrationen opmærksom på den 
manglende information og tilføjede et fromt ønske om, at 
vi da måtte kunne gøre det lidt bedre.
Ved et tilfælde fik min bekendte en uge senere tilbudt den 
samme lejlighed i den samme blok, som skal rives ned. 
I det nye lejlighedstilbud var de få linier om 
renoveringsprojektet fjernet i brevet, så nu stod der absolut 
ingenting om, at lejligheden skal rives ned inden for det 
næste halvandet år.
En stor boligforening har sikkert mange regler, som den 
skal tage højde for, og administrationen bliver sikkert 
mere og mere kompliceret.

Men vi må da altså kunne gøre det bare lidt bedre.

redaktion:
Kirsten Hermansen  Tlf. 86 25 39 47 (afd. II)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. II)
Elsebeth Frederiksen (suppleant) Tlf. 86 18 25 02 (afd. IV)
Sean Ryan Bjerremand Tlf. 53 54 25 38 (afd. IV)
Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf. 40 71 86 75 (afd. IV)
Bo Sigismund Tlf. 28 14 57 39 (afd. IV)
Abdulmalik Farah Tlf. 28 66 88 97 (afd. V)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. VI)
Jette Bundgaard (suppleant)  Tlf. 40 17 47 46 (afd. VI)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. XI)
Lise Hansen Tlf. 26 25 35 63 (afd. XIX)
Hans Esmann Eriksen  Tlf. 26 13 07 44 (afd. XXII)
Lone Nielsen Tlf. 28 71 25 81 (afd. XXIII)
Dorit Strandgaard Tlf. 20 10 16 96 (afd XXX)
 
redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf. 30 56 74 08
tegner:
Jesper Ankjær
internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
korrektur:
Niels Sørensen
tryk: 
Uni Tryk A/S

Indlæg sendes til redaktion@skraeppebladet.dk 
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Sidste frist for aflevering af stof til oktober-nummeret er:
torsdag den 13. september kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetalinger er
onsdag den 5. september 2012.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til 
retslig inkasso efter 3 dage.
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Foto af Helle Hansen
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den lokale cyklende maler på holmstrup mark
niels Jensen svinger penslen hos naboerne i holmstrup

Af Jens Skriver

I Holmstrup er kommet et nyt islæt. Det 
er en stor flot budcykel med den lokale 
maler, Niels Jensen.
”Cyklen er en meget stor fordel,” siger 
Niels, ”for så kan jeg cykle fra baghaven 
til kundernes trappe med alt muligt ud-
styr.”
Niels, som lige er fyldt 60, har været 
maler siden 1975, heraf fire måneder i 
Grønland. For et år siden blev han selv-
stændig, så kan han også trappe noget 
ned. Han påtager sig alt malerarbejde 
med lofter, vægge og træværk. Hidtil har 
han kun haft arbejde i Brabrand Boligfor-
ening, men vil også gerne arbejde i villaer. 
Malerarbejde skaber glæde hos ham, men 
først og fremmest hos kunderne.
”Så bliver der ryddet op, møbleret om 
og sorteret i tingene,” siger han, ”og jeg 
kan hjælpe med at pakke ned og sætte 
sammen igen. Mange ved ikke, hvordan 
udstyr stilles op igen, og så kan man sam-
tidig få ordnet irriterende småting. Nogle 
køber bare nye møbler og tænker ikke 
over, at de kan få glæde af en fornyelse 
med at få malet, pakket ned og startet på 
en frisk.”

engageret i et kvart århundrede
Niels Jensen har boet lige ved halvdelen 
af sit liv i Brabrand Boligforening. Han 

flyttede til Holmstrup i 1988 efter at have 
boet fem år på Toveshøj, så han kender 
miljøet som få.
”B-ordningen har medført en meget hø-
jere standard i boligerne,” fortæller han.
”Beboerne kan spare op til fornyelse.” 
Niels har i mange år været medlem af 
bestyrelsen for F.A.S., og det førte til, at 
han en overgang var formand for Cirkus 

Tværs. Han slutter af med en hyldest til 
Holmstrup: ”Holmstrup er en af de af-
delinger, hvor folk bor meget længe, og 
deres børn flytter ind. Halvdelen af bebo-
erne har boet her mere end 10 år.”
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det begyndte med en blok –
og fortsatte med blok efter blok

om en medstifter og den første forretningsfører

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Skræppebladet blev gjort opmærksom 
på, at en af de 10 medlemmer, der var 
med til at stifte foreningen Brabrand Bo-
ligforening, havde skrevet  sin historie 
herom allerede i januar 2010. Det er Niels 
Schjeldahl, der som 90-årig stadig bor i af-
deling 2, Søvangen, i et af klyngehusene.  
Han er ikke mere så mobil, og derfor har 
vi besøgt ham i hans eget hjem og taget 
en snak med ham.  Det er en udførlig be-
retning, han har lavet om sin tilknytning 
til boligforeningen og baggrunden herfor.  
Han har stadig styr på de mange detal-
jer og årstal. Jeg bliver ret imponeret over 
ham og hans frue, der er næsten lige så 
gammel, og som i en så høj alder kan hu-

ske så mange ting og ved, hvor de papirer 
er, der kan fortælle om det. 
De har altid været glade for at bo i Søvan-
gen, som de flyttede til i 1954.  Siden 1968 
har de  boet i et af Søvangens rækkehuse, 
som de i øvrigt overtog efter Lizzie Søren-
sens mor.
Haven er anlagt, så den er nem at passe, 
og til de arbejdskrævende ting fås hjælp 
udefra. 
”Også alle naboerne er oppe i årene, og 
hele rækken her er pensionister,” siger 
Niels Schjeldahl.

boligmangel efter krigen
I den historie, han har nedskrevet, beret-
ter Niels Schjeldahl om, hvor svært det 

var at få en ordentlig bolig i årene efter 
krigen, og om boligforeningens start. Det 
begyndte faktisk med, at han i 1948 blev 
kontaktet af en ung arkitekt ved navn 
Knud Blach Pedersen, der havde fundet 
ud af, at der manglede boliger i Brabrand. 
Han fortæller herom i sin beretning:
”Vi henvendte os til daværende medlem 
af Brabrand-Årslev sogneråd, maskinar-
bejder E.V. Jørgensen, og satte os derefter 
i forbindelse med Arbejderbo, en organi-
sation, der forestod nybyggeri i boligfor-
eninger, som ikke selv havde det fornød-
ne apparat til at stå for nybyggeri.
De fortalte om proceduren med opret-
telse af en ny boligforening. Der skulle 10 
personer til at starte en boligforening, og 

I vores artikelserie om foreningen, hvor der blev taget udgangspunkt i Lizzie Sørensen og en bænk, tilføjer vi denne histo-
rie. Den handler ikke så meget om bænken, hvor det hele startede, men mere om en af de personer, der også var med, og 
som var aktiv helt fra begyndelsen.

Niels Schjeldahl er ikke mere så mobil, så hans faste bænk sammen med fruen er et par stole hjemme i rækkehusets have.



Skræppebladet september 2012 - 5

det blev min opgave at finde frem til dem, 
og jeg opsøgte folk, som jeg vidste, kun 
ventede på at få en lejlighed, så de kunne 
blive gift.”

Niels Schjeldahl oplyser, at den stiften-
de generalforsamling, i modsætning til, 
hvad der ellers er oplyst, blev afholdt på 
kommuneingeniørens kontor, og de 10 
første medlemmers beviser er dateret den 
29. April 1948, som må anses for at være 
boligforeningens fødselsdag.

boligforeningens første formand 
og forretningsfører
På mødet blev E.V. Jørgensen valgt som 
formand, en post, han bestred i 25 år, og 
han fik medlemsnummer 1. 
Niels Schjeldahl valgtes i bestyrelsen og 
samtidig som forretningsfører, han fik 
medlemsnummer 2.
I 1950 kunne han så flytte ind i første af-
deling på Hans Brogesvej.
Da man fandt ud af, at forretningsføre-
ren ikke måtte være medlem af bestyrel-
sen, valgte Niels Schjeldahl at udtræde af 
bestyrelsen, og han fortsatte som forret-
ningsfører på deltid.
Boligforeningen havde ikke noget egent-
ligt kontor, så han indrettede et kontor i 
den 3 ½-værelses lejlighed, som han og 
hustruen fik.

fortsat udvikling i samfundet og 
mange nye årgange skabte et sti-
gende boligbehov
Den industrielle udvikling kunne også 
mærkes i Brabrand, blandt andet med 
starten af slagteriet Jaka.
Af Gellerupgård blev der købt en stor 
grund til bygning af endnu flere boliger. 

Alene slagteriet Jaka reserverede 50 bo-
ligbeviser til deres ansatte. Et nyt byggeri 
på de bare marker nord for Gellerupgård 
startede, og allerede i 1954 stod de tre før-
ste blokke i Søvangen klar til indflytning.
Boligforeningen indrettede nu kontor i 
kælderen i nr. 40, og forretningsføreren 
flyttede med og fik en lejlighed i en af 
disse blokke. Byggeriet fortsatte, og arbej-
det som forretningsfører, der var et bijob 
ved siden af et fast job som kommunalas-
sistent i den daværende Brabrand-Årslev 
Kommune, blev for omfattende for Niels 
Schjeldahl. 1. April 1957 blev han derfor 
afløst af Olaf Sørensen, der nu blev ansat 
på fuld tid.

alt blev hurtigt udlejet
Selv om de nye lejligheder med både bad 
og centralvarme var dyre efter datidens 
forhold, så blev de hurtigt udlejet. En 
lejlighed i Søvangen kostede kr. 172,- pr. 
måned + varmeudgift. Og boligandelen 
(indskuddet) var kr. 1.800. 
Der var primitive adgangsforhold til de 
nybyggede blokke , da vejene endnu ikke 
var lavet. Til gengæld var området næ-
sten helt fri for bebyggelse, og der var en 
fantastisk udsigt over hele området med 
sø og eng.  Byggeriet fortsatte nedad på 
de store marker, og det sidste, der blev 
bygget, var klynge- og enkelthuse. 
Niels Schjeldahl kan godt se nu, at Søvan-
gens blokke og småhuse på nogle områ-
der forfalder,  og at f.eks. tagene på klyn-
gehuse og enkelthuse er i meget dårlig 
stand.  Om fremtiden og den forestående 
renovering bekymrer det ham, at man 
tænker på at nedlægge de mange garager.

et langt og aktivt liv
Ved kommunesammenlægningen fik 
Niels Schjeldahl arbejde ved kommunens 
skolevæsen, og hustruen har også været 
ansat ved Århus Kommune. Niels Schjel-
dahl har også i en årrække været kasserer 
i den lokale senior-roklub, Sero, indtil den 
blev lagt under en af de store roklubber 
fra Århus. 
Da jeg spørger til hans høje alder, og hvor-
dan han og fruen har båret sig ad med at 
nå en så høj alder i så fin form, siger han , 
at det ikke skyldes et super sundt liv efter 
de mange forskrifter.

Til gengæld har han haft mange interes-
ser og har samlet på sten og mineraler/
krystaller i ca. 50 år. En årrække forhand-
lede han sten og mineraler samt værktøj 
til smykkeslibning og indfatning. Forret-
ningen blev solgt, da den blev for omfat-
tende som fritidsbeskæftigelse. Privat-
samlingen blev bevaret nogen tid, så blev 
den også solgt. Nu er han igen begyndt at 
samle på mineraler og har været med til, 
at beboerhuset i Søvangen i dag har fået 
en stenslibemaskine.
”Det er historien med cirkushesten,” for-
tæller han. 

Hele Niels Schjeldahls historie om bolig-
foreningens start kan læses på Skræppe-
bladets hjemmeside www.skraeppebla-
det.dk.

Oversigtsbillede fra 1960 - foto udlånt fra Lokalhistorisk arkiv

De første blokke, der blev bygget i 1954 
- foto udlånt fra Lokalhistorisk arkiv
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håndbryggerhygge med ølspil for feinschmeckere

skræppen var med til beerwisser-aften i haandbryggerlauget og blev udfordret både 
på smagsløgene og på det med procenterne. aftenen endte helt ude i hegnet

af Helle Hansen. Foto Bo Sigismund

Tidligt på sommeren inviterede Haand-
bryggerlauget af 1970 sine medlemmer til 
en hyggelig aften med brætspil og blind-
smagning af god øl. 
Det var en invitation, som et par øldrik-
kende medlemmer af Skræppens redakti-
on ikke kunne stå imod, så udstyret med 
papir, pen og kamera mødte Skræppens 
udsendte med et par tørstige ganer op i 
Haandbryggerlauget, der ligger i Tous-
gårdsladens gamle hestestald. 
Til daglig bliver der brygget øl i stueeta-
gens ølsmedje, men denne aften foregik 
aktiviteten på førstesalen, hvor hånd-
bryggerne under de gamle frilagte hane-
spær har indrettet en hyggelig laugsstue.

medlem er spiludvikler
Ølspillet, der kaldes Beerwisser, blev for 
et par år tilbage udviklet af et af hånd-
bryggerlaugets medlemmer, Brian Peder-
sen, og to af hans venner.
”Vi mødtes dengang hen over en vinter 
med det formål at udvikle et lærerigt og 
underholdende ølsmagningsspil, og re-
sultatet blev Beerwisser,” fortæller Brian 
Pedersen, der denne aften havde sine to 
gamle venner, Peter Madsen og Finn Lar-
sen, med i haandbryggerlauget..

øl i brune poser
Beerwisser kombinerer det klassiske 
brætspil med blindsmagning af god øl. 
Det handler om at gætte typen på et an-
tal serverede øl ved hjælp af det øliodiske 
system, som er en slags oversigt a la det 
periodiske system i kemi.
Mens spillet er i gang, er det godt at be-
sidde evnen til at kunne skille skidt fra 
kanel. Og det hjælper også at kunne gæt-
te procenter, for hvert bud har betydning 
for, hvor mange felter ens spillebrik, der 
selvfølgelig er en farvet ølkapsel, skal 
flytte frem eller tilbage på brættet.
Øllene serveres i brune anonyme poser, 
som flasken langsomt tages op af, når alle 
spillerne har afgivet deres bud, og den 
smagte øl skal afsløres, og vinderen af 
runden skal kåres.

I løbet af et spil skal der normalt smages 
på ni-ti forskellige øl, så ølkrusene bliver 
aldrig fyldt til randen. 

købeøl med etiketter
Selv om ølspillet blev afviklet i håndbryg-
gerlauget, så var det købe-øl med etiket-
ter, der blev smagt og gættet på. Ellers 
bliver det for svært at udpege vinderen af 
de enkelte runder, fordi håndbrygget øl 
kan være svært at kategorisere og angive 
præcise procenter på.
Men fordi spil-arrangørerne havde væ-
ret ude at købe spændende øl fra nogle 
af Danmarks små mikrobryggerier, faldt 
øl-spillet ikke ved siden af. Og de tre spil-
opfindere fortalte, at de selv først var ble-
vet håndbryggere, efter at de havde fattet 
interessere for øllets vidunderligheder, da 
de var i gang med at udvikle spillet.

endte i hegnet
Efter næsten tre timers smagsprøver på 
mørke, lyse, sure og friske øltyper, var 
alle ølkapslerne næsten nået rundt på 
spillepladen. Og her skal nævnes, at i Be-
erwisser handler det ikke om at komme 
først i mål, men om at blive hængende 
længst tid på pladen. 
Men som i alle gode spil er der fælder på 
pladen, så hvis man er uheldig og lander 
på et uheldigt felt, kan spillet udvikle sig 
dramatisk. Som da Peter Madsen, der de 
første otte runder næsten ikke var kom-
met ud fra startfeltet, pludselig landede 
på et felt, som sendte ham helt ud i heg-
net. Han endte nemlig i feltet lige før mål-
stregen og blev aftenens store taber.

 
Brætspillet Beerwisser kan downloades 
og udskrives fra http://beerwisser.org
Læs mere om Haandbryggerlauget af 
1970 på www.haandbryggerlauget.dk
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foreningernes hus er flyttet ind på gården

i sommer fik foreningernes hus og alle dets aktive foreninger 
ny adresse på gudrunsveJ 10a

Tekst og foto af Abdulmalik Farah

15 lokalforeninger fra Gellerup flyttede 
allerede tidligt på sommeren ind på den 
nye adresse, Gudrunsvej 10 A, hvor de er 
begyndt at indrette sig i den hvide gård, 
der tidligere husede Brabrand Boligfor-
enings administration.
”Vi er flyttet til det nye hus, som vi skal 
bruge fra nu af. Det betyder også, at vi 
ikke længere benytter lokalerne på den 
tidligere Nordgårdsskole,” fortæller Liza 
Mohamed fra SKM Forening.

fælleshuset med nye beboere
Det nye Foreningernes Hus udvider sam-
tidig med flytningen antallet af forenin-
ger, som får til huse i bygningen, hvor der 
både bliver indrettet foreningslokaler og 
kontorer, men der vil også være en del 
fælleslokaler, hvor foreningerne kan lave 
aktiviteter.
Foreningernes Hus har i dag 15 forenin-
ger, der har brugsret til lokaler, plus fem 
nye foreninger, der har fået fast bruger-
aftale. Ud over de 20 foreninger står der 
mange andre foreninger på venteliste.
Placeringen af Foreningernes Hus på den 
hvide gård er dog midlertidig, foreløbig 
til 2014, da det ikke har været muligt at 
finde en permanent placering med så kort 
varsel, efter at lejemålet på Nordgårdsko-
len udløb. Men der arbejdes allerede nu 
på en fremtidig placering, men dette ar-
bejde tager tid.

noget for noget
Der er et tæt samarbejde mellem Forenin-
gernes Hus’ leder, Per Thomsen, og FH-
Husrådet, hvor de 20 faste foreninger er 
repræsenteret. De har fælles aftaler, der 
hedder ”Noget for Noget”. Det vil for ek-
sempel sige, at foreningerne i forbindelse 
med flytningen lovede at levere arbejds-
kraft til flytning og istandsættelse af lo-
kaler. Der deltog således nogle frivillige 
medhjælpere fra forskellige steder, blandt 
andre nogle studerende. Foreningerne 
havde mulighed for selv at vælge, hvil-
ken arbejdsopgave de ville løse. 

Foreningernes Hus blev i 2009 etableret på den nu nedlagte Nordgårdsskole og 
har siden dannet rammen om et aktivt foreningsliv og mange åbne arrangementer.
Foreningernes Hus er en åben dør ud til foreninger og den frivillige verden i Gel-
lerup. 
Foreningernes Hus støtter og synliggør det frivillige sociale arbejde og de frivillige 
sociale foreninger i området. Det er et hus, man kan bruge som borger, som frivil-
lig, som forening, og hvis man arbejder inden for den sociale sektor. 
Foreningernes Hus er stedet, der samler alle trådene i foreningslivet og det frivil-
lige sociale arbejde i det vestlige Århus.

Læs mere på www.foreningernes-hus.dk

Vivian var en af de frivillige personer, der 
kom og hjalp til den store flyttedag. 

Med lidt hjælp fra andre klarede Ambara 
Hashi selv at tage sine ting med.
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 gellerup og toveshøJ vil styrke livet 
mellem blokkene

afdelingsbestyrelserne og foreningerne laver ny social helhedsplan, der skal 
forbedre livsvilkårene for beboerne i området

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj 
skal skabe energirigtige boliger, nybygge-
ri og en ny trafikplan over de kommende 
tyve år. Men livet imellem blokkene og 
den sociale velfærd hos beboerne er også 
med til at skabe et attraktivt boligområde. 
Derfor vil Brabrand Boligforening i de 
næste fire år være med til at skabe bedre 
livs- og udviklingsvilkår for de nuværen-
de og fremtidige beboere i området.

området skal åbnes op
Den fysiske helhedsplan for Gellerup og 
Toveshøj er på vej til at blive skudt i gang. 
Og i de næste år vil en ny hovedgade 
åbne området op og være med til at sikre, 
at Gellerup og Toveshøj ikke længere op-
leves som en lukket enklave i Århus.
Men det er ikke nok med fysiske ændrin-
ger, hvis Gellerup og Toveshøj skal være 
en attraktiv bydel i Århus. 
Derfor er Brabrand Boligforening, Gel-
lerupparken og Toveshøj samt Aarhus 
Kommune og foreningerne i området i 
gang med at udforme en ny social hel-
hedsplan med to fokusområder, der har 
overskrifterne ”Forbedring af forholdene 
for børn, unge og familier” og ”Styrkelse 
af beboernetværk, borgerinddragelse og 
demokrati”.

et udvalg forbereder indsatsen
Brabrand Boligforening har nedsat et lille 
udvalg med Troels Bo Knudsen fra for-
eningsbestyrelsen og afdelingsformæn-
dene Helle Hansen fra Gellerupparken 
og Anett S. Christiansen fra Toveshøj. 
Udvalget forbereder en ansøgning til den 
kommende sociale helhedsplan.
Skræppens udsendte medarbejder har 
mødt det lille triumvirat for at høre om 
hovedlinjerne i indsatsen, der foreløbig 
vil strække sig frem til 2017.

fra knopskydning til koordineret 
indsats
”Der har igennem mange år været bo-
ligsociale projekter i vores område. Man-
ge forskellige aktører har foreslået og sty-
ret projekterne, som ikke altid har taget 

udgangspunkt i beboernes ønsker,” siger 
Troels Bo Knudsen. 
Det har heller ikke altid været klart, hvor-
dan resultaterne af projektet skal foran-
kres i området, når projekterne stopper.
 ”Man kan sige, at projekterne derfor 
kommer til at stå og falde med de ansatte, 
der driver dem, og derfor falder projek-
terne tit sammen, når midlerne tørrer 
ud,” konstaterer Troels.
”Koordineringen af den kommende bo-
ligsociale helhedsplan skal sikre, at der 
tænkes i synergier, og at der samarbejdes 

mellem de enkelte projekter, kommunens 
indsatser og de lokale foreningers initiati-
ver. Denne koordinering vil blandt andet 
ske ved, at der som noget nyt ansættes en 
leder af hele den boligsociale indsats,” 
fortsætter Troels.

fokus på familie og fritidsliv
”Det gode liv starter i familien. Når pen-
gene er små, kan det være svært at have 
midler og energi til at deltage i sunde og 
gode fritidsaktiviteter,” siger Helle Han-
sen fra Gellerupparken.
”Vi har haft rigtig gode erfaringer med 
Fritidspatruljen, som skaber legeaktivite-
ter for områdets børn og unge. Det pro-
jekt vil i fremtiden blive styrket til også 
at have noget med fritidsjob i området at 
gøre,” siger Helle og tilføjer:

”Herudover vil vi i fremtiden også gøre 
mere for at inddrage forældrene i at hjæl-
pe deres børn med at få et godt fritidsliv.”

netværk, inddragelse 
og demokrati
”Et godt liv imellem blokkene gør, at be-
boerne føler sig tilknyttet til området og 
derfor bliver mere forpligtede til at tage 
et ansvar,” siger Anett Christiansen fra 
Toveshøj
”Derfor vil vi støtte og videreudvikle 
gamle og nye aktiviteter. Gennem aktivi-

teterne bliver det lettere at lære hinanden 
at kende, det skaber stærke naboskaber 
og netværk.
Mange aktiviteter foregår i dag i etnisk 
baserede foreninger og grupper. Vi øn-
sker, at beboerne mødes mere på tværs 
af etniske skel. Derfor vil vi også gerne 
styrke Foreningernes Hus, som i fremti-
den bliver en del af de to afdelingers nye 
beboerhuse, der skal bygges som en del af 
den fysiske helhedsplan.”
”Beboerdemokrati er ikke altid nemt i de 
afdelinger, hvor der er mange gruppe-
ringer og kulturelle skel. Det kan betyde, 
at beboerne har svært ved at forstå hin-
anden, og at der let kan opstå misforstå-
elser. Derfor tror jeg på, at hvis vi støtter 
op om og styrker livet imellem blokkene, 
så vil vores beboerdemokrati blive endnu 
bedre,” fastslår Anett.

Medlem af foreningsbestyrelsen Troels Bo Knudsen og afdelingsformændene Helle Hansen, Gel-
lerupparken, og Anett S. Christiansen, Toveshøj, udgør triumviratet bag den nye helhedsplan 
for området. 
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På en regnvåd junidag satte en solhung-
rende  beboer et opslag på Sonnesgårdens  
opslagstavle.
 ”Nu har vi så mange dejlige havemøbler, 
så nu må afdelingsbestyrelsen eller var-
memesteren sørge for noget bedre vejr.”
Det blev der fniset og grinet en hel del af i 
afdelingens hjørner og kroge.

afdelingsbestyrelsen tager æren 
og inviterer til fest
I slutningen af juli måned trådte de højere 
magter til og skaffede 5-6 dage med høje 
temperaturer og fint solskin.

Som mange andre afdelingsbestyrelser 
var bestyrelsen i Sonnesgården ikke sen 
til at tage æren, selv om indsatsen pri-
mært skyldes varmemesteren, forenings-
administrationen og de højere magter1.
På afdelingens opslagstavle tog man 
nemlig æren for det gode vejr og invite-
rede afdelingsbeboerne til en lille fest på 
tagterrassen for at vise de nye møbler og 
blomster frem.

fin fest med mange deltagere
Festdagen oprandt, og omkring 40 af af-
delingens beboere mødte op i det gode 

vejr. De nye slagbænke, stole og blom-
sterkummer blev behørigt beundret, sam-
tidig med at bestyrelsen ad flere omgange 
måtte hente flere øl og mere sodavand og 
chips.

1  Læs: Boligforeningens direktør.

havemøbler haves – godt veJr ønskes

afdelingsbestyrelsen i sonnesgården tager æren

Tekst og foto Hans Esmann Eriksen

Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Denne gang om havemøbler på tagterrassen i Sonnesgården og den festivitas, det giver.

Hvis I i jeres afdeling har en særlig bænk, så fortæl redaktionen om den. Så kommer vi og laver en historie.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
September-nummeret samler op på 
sommerens mange arrangementer 
for børn og unge (forsidebilledet), og 
desuden er der historier om:

gellerup vil være frivilligcenter
• Gellerup.nu er flyttet ind på Den 
Hvide Gård - og vil hjælpe foreninger 
med at kommunikere bedre.

• Vi samler op på nogle af de fordom-
me, som vi har om hinanden: Er det 
for eksempel rigtigt, at konvertitter er 
mere rabiate end andre muslimer?
• Trafiklysene på Ringvejen driller - 
ofte kan fodgængere ikke nå over.
• Vi anmelder den indiske restaurant 
i Bazar Vest - med en flot karakter.
• Mød Sigrids Stues nye, italienske 
kunstner.
• Læs om den store festugesats-
ning i Gellerup: Westside - Upside - 
Downside.

Gellerup.nu og her
det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i gellerupparken og toveshøJ 

får sammen med skræppebladet

af Birger Agergaard

 vil du med på opdagelsesreJse?
bliv frivillig skribent på skræppebladet og gå h.c. andersen i bedene

Af Sean Ryan Bjerremand

Er du glad for at følge lidt med i Skræp-
pebladet, og værdsætter du kommuni-
kationen og åbenheden i Gellerup-To-
veshøj? Kan du lide at fortælle eller at 
udtrykke dig ? Har  du en interesse eller 
en forening, som du synes, at du gerne vil 
fortælle lidt mere om?  
Hvis du har et latent ønske om at skabe 
en forståelse for lokalområdet gennem 
det skrevne ord, så er en nu og da-tjans 
som frivillig skribent på Skræppebladet 
- eller Gellerup.nu - måske noget for dig.

op i fugleperspektiv
Egentlig tror jeg, at det er bedst at starte 
med at være realistisk omkring udfor-
dringerne. Og jeg vil ikke negligere, at der 
er kamp om den dyrebare fritid. Det kan 
for eksempel være arbejde, studier, fami-
lie, venner og fritidsinteresser generelt, 
der lægger beslag på fritiden. Men der 
kan måske også være sproglige barrierer.
Men hvis man ser det at være borgerjour-
nalist som en opdagelsesrejse i, hvordan 

lokalsamfundet er skruet sammen, så bli-
ver det hele måske lidt mere interessant. 
Diverse bonusser kan være  så forskellige 
ting som: 
At tage til et arrangement for børn i La-
den og tro, at man blot skal over og se 
børn lave mad, for så at opleve, at man 
frit kan vælge, hvilket børneproduceret 
billede man kan benytte, fordi der har 
været forrygende rift om kameraet. 
At tage til naturistsvømning og få en be-
retning om en kræftpatients livshistorie 
fortalt i dybeste fortrolighed. 
Eller at stå i sine egne tanker på et fortov 
efter en lang arbejdsdag, dødtræt – og så 
opleve, at en glædesstrålende projekt-
medarbejder fra Gellerup Højskole kom-
mer hen og giver én et kæmpe knus.  Så 
får man lige et ekstra skud dopamin!

hjælp til det sproglige
Men hvad så med de sproglige barrierer? 
Vi har for nylig fået det første ikke 
etnisk danske medlem af Skræp-

pebladets redaktion, da Abdulma-
lik Farah blev valgt for Toveshøj.  
Det er ikke uden sproglige fejl, så der er 
godt nok nogle ting, der skal redigeres, 
men da han i forvejen er forfatter, er det, 
han skriver, udmærket. Og vi er glade for 
ham.

at opleve er at leve
Ovenstående er eksempler på, at det 
kan være som en mindre rejse at være 
frivillig journalist på Skræppebladet.  
Her oplever man på en alternativ måde, 
at H.C. Andersen havde ret, da han skrev: 
”At rejse er at leve.” 
Så har du en interesse eller en forening, 
som du gerne vil fortælle om - eller har du 
bare lyst til at opleve og fortælle, så kon-
takt redaktionen og kom med på det gode 
skib Skræppebladet.
Du kan for eksempel stille op til valg af 
frivillige skribenter til Skræppebladet på 
din afdelings ordinære beboermøde – el-
ler du kan melde dig som frivillig.
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hvad laver entreprenørmaskinerne i hasle bakker? 

- ingen er blevet hørt, men rygtet vil vide, at der skal være en mountainbike-bane

af Jette Bundgaard

På Den Selvejende Institution Hasle Bak-
kers hjemmeside, http://www.haslebak-
ker.dk, søger man forgæves efter oplys-
ninger om en planlagt mountainbike-ba-
ne i Hasle Bakker. Til gengæld indeholder 
hjemmesiden en række oplysninger om 
øvrige aktiviteter i området, som i øvrigt 
lovprises i høje toner:

naturen i hasle bakker
”Vand, skov og åbent land. Naturen i 
Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er meget 
varieret og rummer et righoldigt dyre- og 
planteliv både til vands til lands og i luf-
ten. … Her er nok at gå på opdagelse i, og 
der er oplevelser til alle, hvad enten man 
foretrækker at suge indtryk undervejs på 
en rask spadseretur eller at gå mere sy-
stematisk til værks, medbringende lup 
og notesbog til studierne i naturens skat-
kammer.”
Det er der rigtig mange lokale beboere, 
der gerne vil skrive under på. Langt stør-
steparten bor i lejlighed, og vi nyder dag-
ligt området på lange eller korte gå- eller 
løbeture, mens vi året rundt følger plante- 
og dyrelivet her. I den positive ende ser 
vi et spændende og varieret planteliv for-
uden rådyr med kid, harer og ræve, mens 
vi i den negative ende kan iagttage, hvor-
dan vandhuller og søer langsomt men 
sikkert er ved at gå til i algevækst med 
deraf følgende iltsvind.

prioriteringer
Der er naturligvis en vis forståelse for, 
at kommunen skal spare og derfor ikke 
har råd til at følge op på den omfattende 
restaurering af vandmiljøet i Hasle Bak-
ker og Skjoldhøjkilen, der afsluttedes i 
2005. Men man kan alligevel godt undre 
sig, når man samtidig i Lokalavisen af 
4.1.2012 kan læse, at Aarhus Kommune 
gennem Aktiv Aarhus Puljen yder et til-
skud på kr. 545.000 til en ny mountainbi-
ke-bane i Hasle Bakker.
Det er dog langtfra alene spørgsmålet om 
kommunens prioritering af midler, der 
giver anledning til undren. For hvordan 
kan en mountainbike-bane, der i henhold 
til formanden for Den Selvejende Institu-

tion Hasle Bakker, Bent Hviid, efter pla-
nen ”skal løbe gennem hele området og 
også oppe i bakkerne” (Lokalavisen af 
4.1.2012) være forenelig med bevarelse af 
dette ”naturens skatkammer?” Og hvem 
tør begive sig ud på ”en rask spadsere-
tur” eller lade sig opsluge af ”studierne 
i naturens skatkammer,” når en meget 
foreløbig optælling ad en rutemarkering 
for eksempel viser, at ruten allerede er 
planlagt til at krydse de for cirka tre år 
siden anlagte gangstier ikke mindre end 
otte forskellige steder?

praksis vedrørende høringer
Og hvordan kan et sådant projekt være 
foreneligt med Aarhus Kommunes prak-
sis med hensyn til gennemførelse af hø-
ringer, hvor borgerne får mulighed for 
at tilkendegive deres holdning til planer, 
der medfører et væsentligt indgreb i de-
res lokalområde? Herom siger Keld Al-
brechtsen, der er næstformand i Brabrand 
Boligforening:
”Kommunen bør overholde sine egne 
principper om borgerinddragelse, og 
derfor må der naturligvis gennemføres 
en offentlig høring, inden der træffes be-
slutning om en cykelbane. Det er en vidt-
gående ændring, som bekymrer mange 
beboere, jeg har talt med, og som berører 
fem af boligforeningens afdelinger. Det 
bør ikke kunne gennemføres hen over ho-
vedet på beboerne.”

Hidtil må den kommunale praksis i det 
berørte område da også siges at have 
været en ganske anden. Her tænkes dels 
på høring i forbindelse med kommunens 
og Ældre Sagens planer om at anlægge 
golfbaner i området, hvor beboernes 
protester blev taget til følge og planerne 
opgivet, dels på høring i forbindelse med 
anlæggelse af motocross-bane, hvor re-
sultatet af høringen medførte en række 
ændringer i anlægget, herunder opførelse 
af støjvold.
Mens ’Der er planlagt et møde ude i bak-

kerne, hvor repræsentanter fra Teknik- og 
Miljøudvalget, klubfolkene og vi (= Den 
Selvejende Institution Hasle Bakker) går 
banen igennem og ser, hvad det er for 
nogle forhindringer, der skal indsættes 
på ruten. (citat fra http://halse-tilst.me-
diajungle.dk/2012/03/07/ny-mountain-
bikerute-i-hasle-bakker/), har Brabrand 
Boligforening med fem afdelinger repræ-
senterende 1403 lejemål, der grænser op 
til ruten, end ikke modtaget nogen orien-
tering om planer om en mountainbike-
bane.
Man sidder uvægerligt tilbage med 
spørgsmålet, om tendensen i Aarhus 
Kommune kan være mod mindre borger-
inddragelse?



12 - Skræppebladet september 2012

Junior 
SKrÆP

Jun-
ior 

Skræppen - nu ogSå for børn og unge
Jr SKrÆP

månedens vits 

Vind et gavekort - sms en vits

sms til 20101696

min bedste ven 
send et billede af dig og din bedste ven, og skriv et par linjer om, hvorfor det er din bedste ven

mms/sms til 20101696

JR SkRæp’S RedaktøR, 
doRit BaRBaRa 
StRandgaaRd, 
efteRlySeR unge til 
at anmelde film og 

andRe SJove ting

Skræppebladet byder i dette nummer på en ny side, JR 
Skræp, for de unge beboere i boligforeningen. 
Redaktør af siden er Dorit Barbara Strandgaard, der 
er beboer i Pilevangen i Solbjerg, og hun håber, at der 
er nogle friske unge, som har lyst til at være med til at 
lave siden fremover. 
“Jeg forestiller mig, at JR Skræp skal bestå af konkur-
rencer, vitser, anmeldelser lavet af børn for børn samt 
nyttige links, der kan bruges af børn og unge,” fortæl-
ler Dorit.

Vind biografbilletter
Denne gang lægger JR Skræp ud med fotokonkurren-
cen “Min bedste ven”, hvor børn opfordres til at tage 
et foto af deres bedste ven og sende det ind sammen 
med en kort beskrivelse af, hvorfor det er en bedste 
ven.
 “Vinderne får to biografbilletter, så de to bedste ven-
ner kan se en film sammen,” siger Dorit, der også ef-
terlyser sjove vitser og små historier. 
I dette nummer er der også en rebus, som man kan 
gætte på. Og som noget nyt er det muligt at sende 
svaret som sms. Hvis du vinder, bliver du bedt om at 
sende din adresse via sms, så du kan modtage præ-
mien med posten.

Bliv Junior Skræp anmelder 
“I hvert nummer af Skræppen er det også et ønske, at 
vi på JR Skræp skal have en lille anmeldelse af film, en 
bog, noget musik eller noget helt fjerde. Vi kalder det 
“Månedens Godbid” og uddeler fra nul til fem kød-
ben. Og den JR-skribent, der laver månedens anmel-
delse, får en lille gave,” lover Dorit, der spændt venter 
på at modtage en masse sjove anmeldelser.

- + + - - +

sms løsning, navn og adresse inden 6. september på 20101696 og vind en HEMMELIG præmie
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tanker om aarhusbolig og ventelisteplacering
af Gert Brügge

Et ældre medlem af boligforeningen, der 
p.t. ikke bor alment, var kommet til den 
erkendelse, at nu var tiden inde til at fin-
de en seniorbolig i ”Sonnesgården”.
Hun hører til den årgang, hvor en PC 
mere er en fjende end en ven, og derfor 
bad hun sin søn være behjælpelig med at 
aktivere sit medlemskab til at være aktiv 
søgende.
For at være helt sikker på, om registrerin-
gen nu var i orden, ringede hendes søn til 
boligforeningen for at høre, om hans mor 
var registreret rigtigt, og om boligforenin-
gen havde fået alle nødvendige oplysnin-
ger.

Det blev bekræftet fra boligforeningens 
side, ligesom han blev oplyst om, at mo-
deren havde nr. 262 på ventelisten. Det 
undrede nu sønnen, når boligforeningen 
samtidig oplyste, at moderen var registre-
ret med anciennitetsdato 9. august 1949, 
og det er immervæk 63 års anciennitet. 
Mor og søn slog sig til tåls med, at det nu 
nok var rigtigt, når boligforeningen sagde 
det.
Imidlertid hører vort medlem, at en per-
son, der ikke bor alment, og som har en 
anciennitet fra 1954 - altså 5 år dårligere 
end hendes - allerede havde fået et tilbud 
om en bolig i ”Sonnesgården”. 
Derfor ringer sønnen igen til boligfor-
eningen og får igen bekræftet, at moderen 
er registret korrekt, og at hun må have 
tålmodighed.

Så sker det igen, at hun hører, at et med-
lem, der heller ikke bor alment, med en 
anciennitet fra 1975, allerede har fået til-
budt en bolig.
Vort medlem henvender sig så til en bebo-
er i ”Sonnesgården” og beder om hjælp, 
for hun er af den opfattelse, at der ”fifles” 
med ventelisteplaceringen.
Det er her, jeg kommer ind i sagen, og jeg 
foreslår at sende en mail til boligforenin-
gen for at høre, om det kan være rigtigt. 
Der kom en mail tilbage, hvori der stod, 
at ventelisteplaceringen som nr. 262 
var rigtig nok, og at det skyldes, at man 
manglede den pågældendes fødselsdato.
Det kan jo undre, når nu boligforeningen 
to gange har bekræftet, at man har alle 

nødvendige oplysninger. Selvfølgelig 
skal man kende et medlems alder, når der 
skal tildeles en seniorbolig, men når med-
lemmet ifølge boligforeningens oplysnin-
ger har 63 års anciennitet, så er der en stor 
grad af sandsynlighed for, at den pågæl-
dende  er over 55, som er aldersgrænsen 
for en seniorbolig. 
Boligforeningens svar kunne ikke tages 
for fyldestgørende, for når det pågælden-
de medlem logger sig på Aarhusbolig og 
indtaster sine oplysninger for at finde sin 
placering på ventelisten, så oplyses det, at 
hun står som nr. 19 på ventelisten, og det 
uden at hverken Aarhusbolig eller bolig-
foreningen kender fødselsdatoen.
Man kan vel gå ud fra, at de oplysninger, 
der findes på det pågældende medlem i 
Aaarhusbolig, er de samme oplysninger, 
som boligforeningen anvender.
Det er åbenbart ikke tilfældet, eftersom 
Aarhusbolig anfører en ventelisteplace-
ring som nr. 19, medens Brabrand Bolig-
forening opgiver en plads  som nr. 262.
Hvorfor denne forskel? 
Er det således, at boligforeningen har sit 
system uafhængigt af Aarhusbolig?
Jeg tror ikke, at boligforeningen ”fifler” 
med ventelisteplaceringen, men jeg tror, 
at der er en eller anden systemfejl, der bør 
rettes.

Boligforeningens placering som nr. 262 
har bevirket, at de fire boliger i ”Sonnes-
gården”, der inden for det seneste års tid 
er givet til medlemmer, der ikke boede 
alment, og som har en lavere anciennitet, 
ikke er blevet tilbud dette medlem.
Det kan jo undre. Hans Esmann skrev i 
et tidligere nummer af ”Skræppebladet”, 
at nu er det ikke længere nødvendigt at 
have været socialdemokrat i flere gene-
rationer for at få en almen bolig. Det har 
han ret i, for nu skal man åbenbart have 
forbindelse til ”højere magter”.
Jeg føler - ligesom det pågældende med-
lem - at hun er blevet ”røvrendt”, som vi 
nu siger her i Jylland.
Boligforeningen kan jo hævde, at det er 
det enkelte medlems eget ansvar, at bolig-
foreningen har de nødvendige oplysnin-
ger. Det er rigtigt, og det var jo derfor, at 
hun to gange kontaktede boligforeningen 

for at høre, om boligforeningen havde de 
nødvendige oplysninger, og det fik hun 
bekræftet ved begge henvendelser.
Endvidere var det jo intet problem for 
Aarhusbolig at foretage en indplacering 
uden fødselsdato.

Et helt andet spørgsmål er, om der er an-
dre, og hvor mange, der er skubbet bag 
i køen, fordi Brabrand Boligforening ikke 
har samme ventelisteplacering som Aar-
husbolig, når der fra Aarhusboligs side 
oplyses, ar de tilsluttede boligforeninger 
trækker oplysninger fra samme database.
Det giver jo en falsk tryghedsfølelse, når 
man som medlem af Brabrand Boligfor-
ening ikke kan stole på den ventelistepla-
cering, man får oplyst fra Aarhusbolig, 
når man indtaster sine oplysninger.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at 
det pågældende medlem nu har fået en 
seniorbolig i ”Sonnesgården”, men det 
hjælper jo ikke andre, der måtte stå i sam-
me situation.
For god ordens skyld skal ligeledes anfø-
res, at der som dokumentation for oven-
anførte foreligger en fyldig mailkorre-
spondance med boligforeningen, der dog 
ikke giver et entydigt svar på problema-
tikken.
Såfremt Brabrand Boligforening har 
problemer med at styre ventelisten for 
medlemmer, hvor fødselsdatoen ikke er 
kendt, men hvor alene anciennitetsdatoen 
er kendt, så bør man dog kontakte disse 
medlemmer for at gøre opmærksom på 
den manglende fødselsdato.

Se svar fra udlejning på næste side!
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Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening

start på tryghedsgarantien træder i kraft 
1. september for tre blokke på bentesveJ

beboerne i blokkene får tilbudt flyttehJælp

Nu træder tryghedsgarantien i kraft for 
beboerne i de tre blokke på Bentesvej, der 
skal rives ned i forbindelse med Helheds-
planen. Beboerne bliver tilbudt en bolig i 
området af samme størrelse og stand som 
den, de bor i. Den nye bolig følger stan-
dard for en velistandsat lejlighed. Det vil 
sige: Nyistandsatte vægge, lofter, gulve, 
døre og dørkarme, uden ekstra husleje-
stigning. 

vi forsøger at tage hensyn til bebo-
ernes ønsker
Brabrand Boligforening vil i god tid sen-
de et spørgeskema til beboerne i de tre 
blokke Bentesvej 13 – 19, 21 – 31 og 41 - 
51, hvor de bliver bedt om at komme med 
de ønsker, de har til anden bolig. Det kan 
være, at man gerne vil flytte til en større 

eller mindre bolig. I det omfang det er 
muligt, vil vi søge at imødekomme bebo-
ernes ønsker. Hvis ikke det er muligt, vil 
man blive tilbudt en lignende bolig.

vi giver dig to tilbud
Beboerne får to tilbud om anden bolig. 
Det vil sige, at man kun kan sige nej tak 
til ét tilbud. Siger man også nej til 2. til-
bud, er det derefter beboerens eget ansvar 
at finde en bolig inden sidste frist for at 
flytte.

sidste frist for at flytte er en måned 
før nedrivning
Beboerne i de tre berørte blokke får en op-
sigelse på den nuværende bolig. Her får 
man en dato for, hvornår man skal være 
flyttet. Opsigelsen kommer senest 12 må-

neder før nedrivning. Men fra vi kender 
datoen for nedrivning og frem til nedriv-
ning, vil vi løbende tilbyde nye boliger til 
beboerne i de berørte blokke og derefter 
kun indgå tidsbegrænsede lejekontrakter 
for de boliger, der skal rives ned.

vi giver flyttehjælp
Fra 1. september 2012 kan beboerne i de 
tre blokke få flyttehjælp, ved at boligfor-
eningen laver aftale med flyttefirma.
Derudover dækker vi udgifter til flytning 
af fastnettelefon og internetopkobling. 
Beboerne skal selv pakke i flyttekasser og 
tømme flyttekasser, og man skal være til 
stede, når flyttefirmaet er der, så man kan 
låse op også for kælderrum. Der gives 
kun flyttehjælp til en ny adresse inden for 
Aarhus Kommune.

kære gert brügge
Da du ikke har nævnt de involverede ved 
navn, har vi mulighed for at kommentere 
på den konkrete sag:
- Den 13. marts 2012 modtager vi fore-
spørgsel pr. mail vedr. ventelisteplace-
ring. I denne mail står der også: ”De be-
des svare mig via mail, da [..] hører dår-
ligt i telefonen.”
- Den 15. marts 2012 svarer vi, at der 
mangler fødselsdato og tilbyder at notere 
den.
- Den 15 marts 2012 modtager vi fødsels-
datoen pr. mail.
- Den 16. marts 2012 svarer vi, at fødsels-
datoen er noteret, og at den boligsøgende 
nu er nummer 19 til en lejlighed i Sonnes-
gade.
Ovenstående giver ikke anledning til æn-
dringer i interne vejledninger eller proce-
durer.
 
I AarhusBolig er der kun en database. 
Funktionen ”Beregn venteliste” på hjem-

mesiden er en forsimplet beregning og 
giver kun en vejledende placering. Funk-
tionen tager bl.a. ikke højde for ¼-dels-
reglen eller boligsøgende med særlige 
forbehold. Når der kommer ændringer i 
AarhusBolig, testes disse også med hen-
blik på, om de er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning.
 
I forhold til forslaget om at kontakte alle 
boligsøgende uden fødselsdag, er det tid-
ligere på året givet videre til AarhusBolig.
 

Med venlig hilsen
Rune Utoft / Udlejningschef

 
Gert Brügge har fået forelagt Rune Utofts 
svar. Han gør opmærksom på, at der forud 
for de fire mails i marts 2012 blev foretaget to 
mundtlige forespørgsler til administrationen, 
som der også er nævnt i kommentaren. Den 
første henvendelse fandt sted i oktober 2010, 
da sønnen meldte moderen til som aktiv sø-
gende.

Derudover har Gert Brügge følgende kom-
mentar til svaret:
“I øvrigt undrer det mig stadig, at Brabrand 
Boligforening kan oplyse en ventelisteplace-
ring som nr. 252, når en søgning på Aarhus-
Bolig viser en placering som nr. 19, uden at 
det er nødvendigt at angive en fødselsdato, 
men alene en anciennitets-dato.  For mig at se 
er der en ”systemfejl” hos Brabrand Boligfor-
ening, når en søgning i samme database kan 
give så forskellige resultater.
For mig at se ville det klæde Brabrand Bo-
ligforening, såfremt man havde svaret: ’Vi er 
kede af det, for vi har begået fejl. For at undgå, 
at samme fejl skal opstå i fremtiden, vil vi kon-
takte alle medlemmer, hvor boligforeningen 
ikke er i besiddelse af fødselsdatoen.”
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vigtigt: nye regler

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.

syn af den ”gamle” bolig
Flytter man inden seks måneder før ned-
rivning, bliver lejligheden synet, så den 
kan genudlejes. Har man misligholdt bo-
ligen, gælder samme regler som for alle 
andre beboere i boligforeningen. Det skal 
man selv betale for, og udgiften vil blive 
trukket fra indskud. Flytter man inden 
for de sidste seks måneder, bliver der kun 
syn af døre, skabslåger, hårde hvidevarer 
og nøgler. 

et servicesyn
Det er selvfølgelig en udfordring for be-
boerne at skulle flytte fra hjemmet, fordi 
blokken skal rives ned. I administrationen 
vil vi gøre, hvad vi kan, for at gøre det så 
let som muligt for beboerne. Derfor kom-
mer vi også rundt i de berørte blokke på 
Bentesvej og laver et servicesyn. Det vil 
sige, at varmemester og en servicemedar-
bejder fra administrationen kommer på 
besøg hos den enkelte beboer og gennem-
går boligen og giver svar og hjælp.

forbedringer i boligen
Har en beboer lavet forbedringer i boli-
gen, og er de godkendt af boligforenin-
gen, vil de blive godtgjort efter reglerne 
om råderet. Forbedringer vil vi gennemgå 
sammen med beboeren til servicesynet. 

boligsikring og indskud – og udlæg 
i indskud
Med hensyn til at få flyttet boligsikring og 
indskud med over i den nye bolig beder 
vi beboere kontakte udlejningen.

køkken
Har en beboer fået nyt køkken i den bo-
lig, man bor i nu, skal man selvfølgelig 
ikke betale mere på det, når man flytter 
til en anden bolig. Er der ikke nyt køkken 
i den nye bolig, har man igen mulighed 
for at bruge køkkenordningen til at få et 
nyt køkken mod fast afdrag over huslejen 
hver måned.

vedligeholdelseskontoen
Vedligeholdelseskontoen til den nuvæ-
rende bolig låses ved opsigelse. Saldoen 
er 0 kroner i den nye bolig, da den nye 
bolig vil være af samme standard som en 
velistandsat bolig.

opsigelse og husleje
Flytter man i perioden fra 1. september og 
til datoen for nedrivning offentliggøres, 
hæfter man for tre måneders husleje, hvis 
boligen ikke bliver genudlejet. 
Flytter man i perioden fra dato for ned-
rivning offentliggøres og seks måneder 
inden nedrivning, hæfter man for 1½ må-
nedes husleje.
Flytter man seks måneder inden nedriv-
ning, hæfter man ikke efter fraflytning. 
Vi skal dog stadig have en skriftlig opsi-
gelse.
Boligforeningen vil bestræbe sig på at be-
grænse beboeres eventuelle tab.

Tager man imod et af de to tilbud om 
genhusning, som boligforeningen sender, 
vil ind- og udflytning blive timet, så man 
ikke får dobbelt husleje. Man er velkom-

men til at flytte, allerede når tryghedsga-
rantien træder i kraft 1. september, men 
så kan man risikere dobbelt husleje

hjælp og information
Fra sidst i august og frem til nedrivning 
vil der blive sat ekstra mandskab og res-
sourcer ind på at hjælpe beboere i forbin-
delse med tryghedsgarantien. I udlejnin-
gen sidder medarbejdere klar til at hjælpe. 
På vores hjemmeside www.bbbo.dk vil 
man kunne få information på flere sprog: 
arabisk, somalisk, tyrkisk og engelsk. Vo-
res informationsvogn vil i perioder flere 
dage om ugen være parkeret uden for 
blokkene på Bentesvej, så beboere kan få 
hjælp og svar direkte ved hoveddøren.

Informationsvognen holder foran blokkene 
i de første uger af september. Se køreplan på 
www.bbbo.dk
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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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læserbrev  til skræppebladet  
Hans Brogesparkens boliger blev byg-
get i begyndelsen af 1950’erne for blok-
kenes vedkommende og i begyndelsen 
af 1960’erne for husenes vedkommende. 
Altså må man regne med, at en renove-
ring er nødvendig.
Det har taget sin tid at få det sat i gang, 
men for et års tid siden kom der skred i 
sagen.
For kort tid siden fik alle beboerne i afde-
lingen en ”Status over renoveringen” – og 
hvad stod der så i den ?
En masse om, hvad der bl.a. skulle ske –  
men ikke meget af det, der blev talt om 
ved et forberedende møde, hvor alle be-
boere var til stede. Men nok om det!
Så var der en ”tidsplan”. Tænk, vi skriver 
2012, men selve renoveringen skal først 

gennemføres i tiden september 2016 – ja-
nuar 2018. Ja, det står der virkelig!
Derfor følgende spørgsmål til dem, der 
står for renoveringen:
Kan jeg regne med at holde min 90-års 
fødselsdag den 14. januar 2018 – eller skal 
jeg ud og leje lokale?

Børge Nielsen, 
Hans Brogesparken

herman nielsens talepapir fra 
bestyrelseskonferencen
Foreningsbestyrelsesmedlem Herman 
Nielsen har sendt et indlæg til Skræp-
pebladet, der er alt for omfangsrigt til at 
bringe i bladet. Det er hans talepapir fra 

foreningsbestyrelsens konference den 13. 
april, hvor han indleder med:

”Jeg ser denne konference som en mulig-
hed for at lave en lille pause i den idelige 
håndtering af presserende opgaver helt 
til brandslukning. Tankevirksomhed er 
en mulighed for et kort ophør af alle de 
dagligdags og praktiske gøremål, så for-
nuftige overvejelser måske kan øve ind-
flydelse på senere genoptaget nærmest 
automatiseret praksis.”

Læs hele Herman Nielsens indlæg til Bra-
brand Boligforenings bestyrelseskonference på 
Skræppebladets hjemmeside.

efter sommerferien

budget, betalingsvaskeri, renovering - husk afdelingsmødet

Af Inger Bloch

Afdelingsbestyrelsen har 13. august 2012 
afholdt sit første møde efter sommerferi-
en. Her blev der bl.a. talt om budgettet for 
2013, som skal fremlægges til godkendel-
se på afdelingsmødet den 10. September. 
I den forbindelse blev der aftalt et møde 
mellem bestyrelsen og regnskabschefen 
for at få afklaret nogle spørgsmål.
På bestyrelsesmødet var der også en dis-
kussion om indførelse af betalingsvaskeri 
– dette vil angiveligt medføre nogle be-
sparelser på el, vand og maskineri.
Der blev også talt en del om renoverin-
gen/helhedsplanen. I har alle fået en 
”Status på renoveringen” i jeres post-
kasser. Bestyrelsen har nogle spørgsmål 
til denne status vedrørende formulerin-
gen  af nogle af punkterne, som ikke er 
stemt af med beboerne. Endvidere er der 
spørgsmål til tidsplanen.

afdelingsmøde mandag 
den 10. september 
I opfordres til at møde op til be-
boermødet, hvor disse vigtige 
temaer vil blive diskuteret for-
uden den sædvanlige dagsor-
den med forelæggelse af regn-
skab, budget og valg.

Almindeligvis deltager ca. 40 
beboere i det årlige afdelings-
møde her i afdeling 1. Det vil-
le dog være rart, hvis der i år 
kommer flere og giver deres 
mening til kende. Disse sager 
berører jo os alle og vil komme 
til at gribe ind i vores daglige 
liv!

1 - Hans Broges Parken
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2 - Søvangen

sommerfesten i søvangen var ekstra hyggelig

det er ikke antallet af deltagere, som borger for en god sommerfest

Tekst og foto: Inge Cassøe

Festteltet blev igen rejst på Beboerhusets 
terrasse, eller rettere: garagetaget.

Det blev en rigtig hyggelig aften, med rig-
tig lækker mad. Selv om der i år kun var 

tilmeldt 26 beboere, blev det alligevel en 
hyggelig aften på alle måder.

Musikken blev leveret af Jes og Birgit, 
som trofast har spillet til alle sommerfes-
ter. 

Kurt Bülow Kempel, medlem af redaktionen for afdeling 16, Voldbækhave, er efter sygdom afgået ved døden i juli måned.
Kurt kom ind i redaktionen, først som frivillig og senere som valgt medlem, og har i 2011 leveret en række gode artikler til Skræppebladet. 
Kurt Bülow vil blive savnet.

Kirsten Hermansen

Og så var der dans

Jes og Birgit har altid stået for musikken 

Man kan ikke lade være, når musikken er god 

Hygge i teltet  Glade gæster God stemning
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen

arrangementer  september 2012

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

seniordans 
mandag den 3. september  
kl. 19.00 
Fremover den første mandag i hver må-
ned frem til 1. april 2013
Seniordans består af danske og interna-
tionale folkedanse, 
udarbejdet i en sådan form, at de kan 
danses af folk i alle aldre. 
Dansen er også for enlige, da den ikke 
kræver en partner.

hver mandag kl. 17.00 - vandretur
- så længe vejret tillader det.

søndagscafé 
den 9. september  kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med kage   - pris kr. 20,-
Alle er velkomne.
Der er også tilmelding til fællesspisnin-
gen den 19. september 

fællesspisning
onsdag den 19. september 
kl. 18.00 
Menu:  Karryret med ris
             Pandekager med is
             Thé og kaffe  

Pris kr. 50,- for voksne, børn under 12 år 
kr. 30,-

husk aktivitetsdage 
- første gang den 5. september 
og hver onsdag fra 14.00-17.00 

Vel mødt til efterårssæsonen.                           

Den populære folkeforlystelse ”loppesalg 
og markedsplads” blev afprøvet ved be-
boerhuset en varm augustlørdag. Da fest-
teltet endnu ikke var taget ned,  foregik 
salget der.

Antallet af købere kunne nok have været 
større, men der var en god stemning, og 
det var en oplevelse at kigge på det alsi-
dige udbud af lopper.  
Alle genstande fra vore materielt velfun-
derede husholdninger var repræsenteret 
og var til salg for meget små penge.

Overskud fra salget går til Beboerhusets 
aktiviteter, og tøj, der ikke blev solgt,  
bliver videresendt til Allan Fiskers nød-
hjælp.

markedsdag i beboerhuset i søvangen

God stemning

tekst og foto af Kirsten Hermansen

loppesalg i teltet ved beboerhuset
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6 - Holmstrup

markedsdag for børn og voksne 2012
langsom start på handlen i boderne

tekst og foto af Jens Skriver

Truende mørke skyer kunne ikke øde-
lægge børne- og voksenmarkedet ved 
Brugsen i Holmstrup, som afholdes hvert 
efterår. Fra godt en halv snes boder blev 
der tilbudt alt muligt legetøj, så man kun-
ne bytte sit gamle legetøj med noget nyt. 

For de voksne var der bl.a. møbler, bøger, 
køkkentøj, DVD’er og nips.
I begyndelsen handlede de mange men-
nesker måske ikke så meget, men Pia 
fyldte med det samme tasken med smyk-
ker, termokande m.m., mens Turan og 

Günes sagde, at de ikke havde solgt så 
meget fra deres bod.
”Først handel til sidst,” sagde de erfarne.
Brugsen og de andre firmaer, der sponso-
rerede markedet, delte kager, sodavand, 
popcorn og slik ud gratis.

sol og sommerfest

fin stemning ved sommerfesten i holmstrup

tekst og foto af Jens Skriver

Strålende sensommervejr gjorde som-
merfesten i Holmstrup lørdag 11/8 til 
en ekstra stor succes. Det hele startede, 
som traditionen byder, med et overdådigt 
morgenbord, hvorefter det resten af da-
gen og natten gik slag i slag med utallige 
aktiviteter. Foldboldturneringen varede 

længe, for der var tilmeldt mange hold. 
Aarhus Brandvæsen kom og arrangerede 
vandkamp. Den bestod i, at to hold ved 
hjælp af vandsprøjter skulle kæmpe om 
at skubbe en tønde på en wire. Det hold, 
som fik tønden over i modpartens ende, 
vandt. Det var noget, børnene kunne lide. 

Underholdning opstod også spontant, 
som da Elin sang for på ”Bjerget ligger 
langt ud i Holmstrup”. Men der kunne 
f.eks. også nævnes tryllekunstner og dan-
sen i teltet om aftenen. Søndag formiddag 
var der stille i Holmstrup. 
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gymnastikken kommer til gellerup

Zumba, rytmisk dans og gymnastik for hele familien bliver tilbudt i globus1

Efter knap et års samarbejde mellem 
idræts- og integrationskonsulenterne i 
GLOBUS1 og Åbyhøj IF Gymnastik star-
ter foreningen hele syv hold op i Globus1. 
Der er tale om både børne- og voksenhold 
samt hold, hvor børn og forældre laver 
gymnastik sammen. Nogle af aktivite-
terne forgår i den store hal, mens andre 
aktiviteter foregår i Studio i GLOBUS1, 
hvor kvinder, der gerne vil bevæge sig, 
kan føle sig trygge. 

tre nye aktiviteter
Der har gennem længere tid været Zum-
ba i GLOBUS1. Dette fortsætter Åbyhøj IF 
Gymnastik med. Samtidig starter forenin-
gen tre nye aktiviteter i GLOBUS1. Det er 
MGP-dans for piger, rytmisk gymnastik 
for piger og forældre/barn-gymnastik for 
hele familien. 

de syv hold 
Alle hold starter i uge 37 og løber frem til 
april. 

Mandag  20-21 Zumba
Tirsdag 16-17 MGP-dans 5-6 år
Tirsdag 17-18 Forældre/barn 2-5 år
Tirsdag 17.30-18.30
  Forældre/barn 2-5 år
Tirsdag 18.00-19.30
  Rytmepiger 10-14 år
Onsdag 17-18 Zumba

tilmelding
Tilmelding til holde-
ne foregår inden den 
10. september. For 
mere information 
om aktiviteterne og 
tilmelding kontakt 
idræts- og integrati-
onskonsulenterne i 
GLOBUS1: 

Henriette Gaardbo - Mobil: 29 20 40 10
E-mail: henga@aarhus.dk
Heidi Lytje Oehlers - Mobil: 51 57 53 48
E-mail: hlo@aarhus.dk

 

westside upside downside

se festugens største scene på en gavl i gellerup og tag med på marked, følg med pa-
raden gennem området og slut af med en koncert mellem blokkene

Som en del af festugens program invite-
res alle til et gratis arrangement i Gellerup 
den 5. og 6. september 2012. Arrangemen-
tet starter kl. 18.30 med en markedsplads 
på Toveshøj-pladsen ved Laden. Her vil 
der blandt andet være mulighed for at 
smage delikatesser fra forskellige natio-
naliteter, inden en parade starter kl. 19.00 
og snor sig igennem kernen af Gellerup 
og slutter ved blokkene ved Gudrunsvej 
76.  Igennem paraden er der masser af 
forskellige oplevelser, som lokale forenin-
ger står for i samarbejde med professio-
nelle artister. Paraden ender med en spek-
takulær teaterforestilling på gavlene ved 

Gudrunsvej 76, udført af den sardinske 
teatergruppe Theatre En Vol i samarbejde 
med lokale artister. Som afslutning på 
festlighederne afholdes en verdensmusi-
kalsk koncert den 5. september mellem 
blokkene på Gudrunsvej 66 og 76 fra kl. 
21.00 – 22.30.
For mere information om arrangementet 
se www.westupdown.dk.

Festugens største kulturscene i Gellerup 
5. og 6. september holdes af Globus1 og 
Gellerup Højskole i samarbejde med Bra-
brand Boligforening, Aarhus Kommune 
og Gellerup Sekretariatet.

Arrangørerne håber meget, at beboerne i 
området vil komme og være en del af fest-
lighederne, og beklager eventuelle støjge-
ner, de beboere, der bor nær arrangemen-
tet, måtte opleve. Beboerne i de blokke, 
hvor teaterforestilling og koncert foregår, 
vil få mere besked, når tiden nærmer sig. 
Men det kommer ikke til at berøre bebo-
erne direkte, udover at der i dagene op 
til og under arrangementet vil være flere 
mennesker i området, og nogle arbejder 
på tagene og gavlene. 
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markedsdag i gellerup 
til støtte for socialt arbeJde 

i de palæstinensiske flygtningeleJre

Lørdag d. 8. september afholdes en festlig markedsdag i og på 
plænen ved det kommende Foreningernes Hus på Gudrunsvej 
10A. Kom og oplev en markedsdag for hele familien med musik, 
madboder, cirkus-underholdning, cykelløb, café, ansigtsmaling, 
salg af genbrugsting, spejderaktiviteter og meget andet!
Palæstinensere i Gellerup og folk fra Gellerup Kirke ønsker i fæl-
lesskab at støtte socialt arbejde i flygtningelejrene i Libanon med 
denne event. Derudover er Ramallah-spejderne, FDF og Danmis-
sion medarrangører.
Markedsdagen indrammes af fredagsbøn i moskéen (se tidspunkt 
på kirkens hjemmeside) og slutter med høstgudstjeneste i Gelle-
rup Kirke søndag d. 9. september kl. 10.00.
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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 / reneskau@gmail.com

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 / Rymarken 2, 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 / Rymarken 2, 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



GelleRup BadeT 
  

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.

GelleRup OG TOVeSHøJ i FOReninG
 
- en udstilling om forenings- og klublivet 
i Gellerup og Toveshøj gennem 40 år.

I Danmark er der en rig tradition for foreninger, 
og Gellerup og Toveshøj har aldrig stået tilbage 
for denne tradition. Lige siden starten, hvor folk 
flyttede ind i områdets boliger, er der opstået for-
eninger og klubber. Nogle af disse klubber var 
mere farverige end 
andre, og nogle var 
også mere sejlivede 
end andre.
På Gellerup Mu-
seum har vi forsøgt 
at give et lille over-
blik over nogle 
af de foreninger, 
der har eksisteret 
gennem tiden, og 
samtidig vise, hvor 
varieret folks inte-
resser har været.
 
Udstillingen åbner den 31. august kl. 15-17. 
Desuden holder museet også åbent den
1. og 2. september fra 14-16.
Alle er velkomne til at kigge forbi og blive klogere 
på områdets foreningsliv, og måske genopdage sin 
egen forenings historie.
 
Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.
Åbningstider: Tirsdage kl. 15-17, 
samt 1. søndag i måneden.  Gratis entré.

ViGTiGT: nye ReGleR 
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.

LÆSERBREVE TIL 
SKRÆPPEBLADET

Skræppebladet er beboernes blad og 
lægger derfor vægt på at medtage læ-
sernes kommentarer og læserbreve. Af 
hensyn til læsbarheden af bladet har vi 
et lille forbehold:
Læserbreve optages ucensurerede, så-
fremt 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 oversæt-
telse.
Send dit læserbrev til Skræppebladet, 
Dortesvej 35A, 8220 Brabrand eller pr. 
mail til redaktion@skraeppebladet.dk


