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lederen

Af Hans Esmann Eriksen

en mangfoldig forening
- med mulighed for forbedringer

September måned stod i afdelingsmødernes tegn. Der 
blev gennemført i alt 22 møder, og heraf bliver 14 omtalt 
i dette nummer. Resten kommer i næste nummer af 
Skræppebladet, som bestræber sig på at referere de dele af 
møderne, som har interesse uden for den enkelte afdeling. 
Besøg i afdelingerne og læsning af afdelingsreferaterne 
og årsberetningen viser, at der er store forskelle imellem 
boligafdelingerne.
Fra den største med 1776 lejligheder og til den mindste 
med fire rækkehuse. Fra den ældste fra 1949 og til den 
yngste fra 2011. 
Der er ældreafdelinger, seniorafdelinger, familielejligheder, 
ungdomsboliger og kollegielejligheder. Der er dyre 
lejligheder på snart 1000 kroner pr kvadratmeter, og der er 
relativt billige lejligheder, som er 35 procent billigere end 
de dyre.
Der er afdelinger, hvor beboerdemokratiet trives, og 
afdelinger, hvor man holder sig for sig selv. Der er 
afdelinger med et højt energiforbrug, og afdelinger, hvor 
beboerne kun skal smile til hinanden for at holde varmen.
Der er afdelinger med store lejligheder, og afdelinger med 
små.
Afdelinger, der er præget af socialt udsatte, og afdelinger, 
der tiltrækker ressourcestærke beboere.

For den enkelte beboer kan det være svært at få et 
overblik over de mange forskellige måder, man kan være 
en almen boligafdeling på.  Som beboer kender man sin 
egen afdeling, men kender man og interesserer man sig 
også for de andre afdelinger i foreningen eller i almene 
bebyggelser? Og hvad kan man bruge det til?

Beboerne i Brabrand Boligforening er heldigvis forskellige. 
Derfor er der også behov for forskellige typer af lejligheder. 
Det fjerner dog ikke, at nogle lejligheder i forhold til 
prisen er mere attraktive i forhold til andre. Det betyder, 
at køen til nogle lejligheder er stor, mens andre lejligheder 
og afdelinger skifter beboere hvert år. De lejligheder bør 
forbedres, eller huslejen bør sænkes.

I disse år gennemføres en række store renoveringer og 
forbedringer i de ældre afdelinger. Omkostningerne er 
så store, at en finansiering via Landsbyggefonden er 
nødvendig. Det betyder, at lejen kommer til at nærme sig 
en markedsleje. I mange år har huslejen været  bestemt 
som en balanceleje, så boligforeningerne ikke tjente på det. 
Når det i fremtiden reelt bliver en markedsleje, så bliver 
det staten, der i det lange løb kommer til at tjene på det.
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Sidste frist for aflevering af stof til november-nummeret er:
torsdag den 11. oktober kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetalinger er
onsdag den 3. oktober 2012.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til 
retslig inkasso efter 3 dage.

Forsiden: Theatre en Vol med deres show på en af blokkene i 
Gellerupparken under festugen
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indVielse af Vartegn i lYngbY og sommerfest
afdeling lYngbY har fÅet eget Vartegn

Tekst og foto af Susanne Jars

Og det er nu også blevet hele byen Lyng-
bys vartegn.

Afdelingen herude ønskede i lighed med 
andre afdelinger i Brabrand Boligforening 
et vartegn for netop deres afdeling. Place-
ringen var udset på forhånd: Et blomster-
bed, der var sløjfet, og som nu så rigtig 
tomt ud.
Bevillingen til projektet var ikke særlig 
stor, kun 500 kroner, men med opbakning 
fra lokalsamfundet, som donerede sten 
og frivillig arbejdskraft, så lykkedes det at 
få en stensætning i lighed med en gravhøj 
op at stå.

tilblivelsen af vartegnet har været 
en større proces
De helt rigtige sten til ”gravhøjen” skulle 
findes, og derefter skulle stenene trans-
porteres til vores afdeling. Dernæst skulle 
stenene placeres – dette var bestemt ikke 
helt let. Under hele forløbet er vi blevet 
hjulpet meget af vores naboer og andre 
her i lokalområdet.  
Alle de personer blev selvfølgelig invite-
ret til vores sommerfest .

indvielse og sommerfest
Og endelig tirsdag d. 19. juni holdt så be-
boerne i afdeling Lyngby en stor fest. Det 
blev både en indvielse af vores vartegn, 
men også afdelingens første sommerfest.  
Solen skinnede fra en skyfri  himmel, og 
vores nye bålgrill blev indviet. Vore spon-
sorer fra lokalområdet kom, Torben Over-
gård fra Boligforeningen kom, og alle vi 
beboere kom selvfølgelig også.

Det blev en rigtig god dag med snak og 
taler. Og bestemt ikke sidste gang, vi hol-
der sommerfest i Lyngby.
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Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Månedens billede er fra Hasle Bakker med udsigt til Toveshøj og Gellerup. 

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

en bænk med udsigt til fremtidens helhedsplan
fra forfald til en nY mulighed

Tekst: Hans Esmann Eriksen
Foto:  Anett S Christiansen

På Hasle Bakker nord for Gellerup og 
Toveshøj står en gammel bænk uden ryg-
læn. Træer og buske er vokset op omkring 
den. Græs og ukrudt vokser op imellem 
plankerne.
Bænken har udsigt til Bazaren, Toveshøj 
og Gellerup.

symbol på fortiden 
På sin måde ligner bænken Gellerup/
Toveshøj for syv-otte år siden. Lidt for-
falden, overbevokset og med ukrudt, der 

vokser op. Til tider var der få, der vovede 
sig ud.
Til gengæld var udsigten flot, specielt fra 
syvende sal.

udsigt til fremtiden
For syv-otte år siden begyndte arbejdet 
med en helhedsplan, der kan gøre områ-
det til en attraktiv del af Aarhus. Nu kan 
man se, at træerne er blevet beskåret, der 
er ryddet op, der bliver lavet nye haver, 
og ukrudtet er en gang imellem fjernet.

Beboerne er sammen med foreningen be-
gyndt at skabe de omgangsformer, der 
fjerner frygten hos kommunens beboere 
for at besøge og befolke området. I år er 
en lille del af festugen foregået i Gelle-
rup/Toveshøj. I kulturåret 2017 skal om-
rådet være en medspiller i festen.
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liVet bleV leVet pÅ højkant i gellerup i festugen
Westside upside doWnside bleV en stor succes med masser af deltagere 

Ved de to arrangementer

Af Helle Hansen, foto Bo Sigismund og Birger Agergaard

Gellerup lagde gavl til Aarhus Festuges 
største scene, da akrobatkunstnere fra det 
sardinske Theatre en Vol to aftner i fest-
ugen opførte deres flotte show, hængende 
i reb ud over siden på den syv etager høje 
blok ved Gudrunsvej 66.
Neden for på parkeringspladsen var der 
begge aftner fyldt med beboere og fest-
ugestemte aarhusianere, der med tilba-
gebøjede nakker spændt fulgte det store 
drama, som foregik på højkant mange 
meter over jorden.

parade med perler på snor
Forinden havde arrangementet budt på 
en parade ned gennem Gellerupparken 
fra Toveshøj, hvor starten gik fra mar-
kedspladsen foran Laden. Her blev der 
budt på smagsprøver på lækre kager fra 
alverdens lande, bagt af områdets mange 
etniske foreninger.
Med livstræet Yggdrasil, som var skabt af 
en sardinsk kunstner og de lokale Ramal-
lah-spejdere, forrest i paraden  og akkom-

pagneret af festlige trommehvirvler gik 
optoget fra Laden ad den kommunale sti 
ned gennem området. 

en stjerne vender hjem
Undervejs blev der lavet stop, hvor der 
blev opført Jafra-dans af Arabisk-Dansk 
Kulturhus og budt på cirkusshow med 
Gellerups egne unge artister fra Cirkus 
Tværs. Parkour-drengene fra GLOBUS1 
gav også en smagsprøve på deres kun-
nen, og på en trappe uden for biblioteket 
sang Gellerup Kirkes kor smukt ”Hist 
hvor vejen slår en bugt”, mens der foran 
kirkens hovedindgang blev budt på rap-
koncert med Cha-D. 
Efter det store show på gavlen sluttede 
arrangementet begge aftner af med, at 
Musikcafeens Radar-projekt indbød til 
havefest mellem de to sydligste blokke på 
Gudrunsvej, hvor blandt andet Gellerup-
parkens egen berømte darbuka-tromme-
spiller Simona Abdallah vendte hjem for 
at give koncert.
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sødalskolen fejrede 50-Års jubilæum
skolen startede i 1962 som gjellerupskolen. skiftede naVn i 2006 til sødalskolen

Tekst: Kirsten Hermansen Foto: Tina Petersen

Afslutning på en uges fest 
og kunstudstilling

Kunstudstilling på skolenGamle elever var med til 
at fejre skolens runde dag

Her i september måned har skolens 285 
elever i en hel uge markeret det runde tal 
med mange aktiviteter som i en tidsma-
skine tilbage til 1962, da skolen blev ind-
viet.

Til sidst blev skolens runde alder så fejret 
med en fest, hvor både gamle elever samt 
nuværende og tidligere lærere og ansatte 
deltog.

Skolen har i anledning af den runde mar-
kering været udsmykket med kunst.

Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også fi nde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
Vi skriver i dette nummer om guldpi-
gerne på Toveshøj – det er en del af 
Tovshøjskolens succesrige fodbold-
skole, der giver eleverne et kæmpe 
løft og giver dem lyst til at spille.
En anden skoleartikel handler om, at 
byrådet ikke har tænkt sig at arbejde 
for en ny tiltrækkende folkeskole i 
området. Det bliver kritiseret af en 
forælder fra Toveshøj.

Wallah, jalla og habibi er integreret 
i de unges sprog, og sjovt nok synes 
Modersmål-Selskabet ikke, at det er 
noget problem. Læs hvorfor i maga-
sinet.
Tag med på restaurant i Bazar Vest, 
hvor vores anmeldere fornemmede 
de ansattes stolthed over restaturan-
ten.
Toveshøj og Gellerupparken overve-
jer videoovervågning, som med det 
nye fi bernet bliver enkel at indføre –
men det er beboerne, som senere på 
året skal afgøre det. 
Dette og meget mere kan du fi nde i 
oktobernummeret.

Gellerup.nu og her
det fortæller Vi om i magasinet, som beboerne i gellerupparken og toVeshøj 

fÅr sammen med skræppebladet

af Birger Agergaard
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JUN-
IOR 

JUN-JUN-
IOR IOR 

JR SKRÆP

IOR 

SKRÆP

Vinderen af JR Skræps september-rebus blev:Ilaf Muff er Haseb, Bentesvej 69, 3. th., Brabrand Det rigtig svar var ”Junior Skræp”. Lara hjalp Dorit, der er redaktør af JR Skræp, med at trække en vinder op af kasketten.

SKRÆP
IOR 

sms løsning, navn og adresse på 20101696 og vind en HEMMELIG præmie

JUN-
IOR IOR 

anmeldelse af cd
 
”Jeg vil gerne anmelde ACDC ”Back in Back”, og den 
skal ha´ fem kødben. Jeg kan bedst lide guitaristen, 
fordi den er fed, og han spiller sindsygt godt. Genren 
er rock, og man kan også fi nde melodier, hvor genren 
er mere funk.” 

Emit Olusson Strandgaard
Pilevagen 2, 8355 Solbjerg

JR Skræps Oktober-anmeldelse
Skriv kort og max 10 linjer om din sjoveste aktivitet i 
efterårsferien - og uddel fra 1 til 5 kødben.
send til : jrs@skraeppebladet.dk ellers sms til 20101696

MÅNEDENS VITS

“Du er ude i junglen, du er  omringet af en 

elefant, en slange og en jaguar. 

Du har et gevær, men kun et skud. 

Hvad gør du? Du skyder elefanten, pifter slan-

gen og kører væk i jaguaren.”

Vinder er: Jara Aboayda, Lottesvej 4, st. th - 

som får tilsendt et gavekort. 

Send en god ny vits til JR Skræp senest 

11. oktober og vind et gavekort 

sms til 20101696JUN-
IOR 

“Du er ude i junglen, du er  omringet af en 

Hvad gør du? Du skyder elefanten, pifter slan-

Hvorfor er Mohammed min bedste ven?
Vi  er bedste venner, fordi vi har oplevet mange ting sam-men. F.eks. har vi lavet damer sammen, hehe aj, vi har sovet hos hinanden, vi kan tale med hinanden om alt, og vi er sam-men hver eneste dag. Overalt er vi sammen. 

Det bedste, jeg har oplevet med Mohammed, er, at han la-vede min cykelkæde, inden jeg skulle til cykelkonkurrence, og jeg troede ikke, jeg kunne være med, på grund af at min cykel pludselig gik i stykker. Men jeg endte med at vinde. Med venlig hilsen - Ahmed, Gudrunsvej 60, 4.

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

JUN-
JR SKRÆP

JUN-JUN-anmeldelse af cd

SKRÆPPEN - NU OGSÅ FOR BØRN 
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tV3 tilbage i basispakken
fra 1. oktober i År kommer der tre populære danske kanaler i den mindste tV-pakke, 

som betales oVer huslejen

Af Helle Hansen

TV3, TV2 Charlie og DK4 er allerede nu 
en del af de kanaler, som kommer frem på 
skærmen i stuerne, også selv om man kun 
betaler for basispakken.
”Det danske tv-landskab forandrer sig 
hele tiden, og lige nu vælter nye mulig-
heder ind over de danske forbrugere. Til 
glæde for nogle, men også en kilde til stor 
forvirring for mange,” fortæller Aase As-
mus Christensen, der er medlem af An-
tenneforeningen Aarhus’ bestyrelse.

basispakken bliver mere markant
”Som antenneforening er det en af vores 
fornemste opgaver at sikre et ordentligt 

tv-udbud til alle. Også til dem, som må-
ske ikke lige kan overskue de nye tek-
niske muligheder. Og der må vi bare er-
kende, at for de medlemmer betyder de 
danske kanaler meget. Derfor har vi valgt 
at gøre den mindste pakke endnu stær-
kere,” siger Aase Asmus Christensen. 
Hun oplyser, at det kan være nødvendigt 
for medlemmer med ældre udstyr at fore-
tage en ny kanalsøgning på deres tv, men 
for det store flertal vil kanalerne dukke op 
af sig selv. Hjælp til digital kanalsøgning 
kan findes via dette link:
http://stofa.dk/kundeservice/tv/
guide-til-kanalsoegning

tre kanaler forsvinder
De tre nye kanaler i basispakken skal jo 
have et sted at være, så af pladshensyn 
vil ZDF, SVT2 og TV 2 Norge ligeledes 
pr. 1. oktober kun være at finde digitalt. 
Ændringen får ingen indflydelse på basis-
pakkens pris i år.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

endnu en ressourcestærk flYtter til gellerup
folketingsmedlem flYtter ind

Af Hans Esmann Eriksen

Lige før vores  allersidste deadline blev 
Skræppebladet opmærksom på, at det so-
cialdemokratiske folketingsmedlem  Jens 
Joel Nielsen er flyttet ind  på Gudrunsvej 
i Gellerup.
Skræppebladet har telefonisk talt med 
Jens Joel og aftalt at lave et interview med 
ham til næste nummer af Skræppebladet 
i hans nye domicil i Vestbyen.
Jens Joel er opvokset i Aarhus og er ud-
dannet i statskundskab. Ved sidste valg 
blev Jens Joel valgt til folketinget i Svend 
Aukens kreds.

Jens giver udtryk for, at man skal have 
fingrene dybt begravet i den praktiske 
hverdag, hvis man skal forstå den. Han er 
interesseret i at forstå den almene sektor 
og i at følge med i, hvordan helhedspla-
nen i Gellerup skrider frem.
Når Jens Joel er flyttet ind i Gelleruppar-
ken, fordobles  antallet af folketingsmed-
lemmer, der bor i en almen bolig.



Skræppebladet oktober 2012 - 9

de mange runde fødselsdage

Af Inger Bloch

Man kan næppe påstå, at det ligefrem er 
skægt at blive gammel, men der er da op-
løftende elementer -  f.eks. alle de gode 
anledninger til at fejre runde fødselsdage!
Det er, som om der bliver flere og flere: 
Man holder sin 60-års dag – måske med 
familie og venner til festlig sammenkomst 
– og så følger 65-års dagen, som markerer 
overgangen til pensionisttilværelsen. Nu 
får man tid til at gå på kursus om formid-
dagen, læse bøger, gå til koncerter, måske 
påtage sig et bestyrelseshverv osv.
Pludselig er 70-års dagen der – og  der-
næst 75-, 80-, 85-, 90- og måske 95- og 100-
års dagene. De runde fødselsdage rykker 
tættere og tættere sammen.
Det er ikke alle, der markerer de ”runde 
dage”, men nogle gør. Og hvis man er så 
heldig at have en familie med børn og 
måske børnebørn, er det utrolig livsbe-
kræftende at samle dem om sig og glæde 
sig over, at livet går videre, og at man selv 
er en del af dette kredsløb.

nyd den alder, du har
Hele livet gør vi os tanker om vores alder. 
Først ønsker man sig ældre, og siden øn-
sker man sig yngre!
Jeg selv kan huske, at da jeg var fire år, 
glædede jeg mig meget til at blive fem år, 
for så blev jeg rigtig stor!
Da min kønne lillesøster var 18 år, så hun 
- til sin store irritation – meget yngre ud. 
Hvis vi skulle ud at more os lørdag aften 
i København, måtte hun medbringe sin 
dåbsattest for at blive lukket ind de for-
skellige steder for at bevise, at hun var 
fyldt 18.
Skulle jeg  pege på, hvilken alder jeg sy-
nes, der er den bedste (hvis man i det hele 
taget kan sige sådan) – ville jeg vælge 
40 år. Det er en god alder: Man har op-
nået noget viden og erfaring, kroppen er 
stærk, og man ser stadig ung ud.
Senere i livet er man måske så heldig at 
få et barnebarn - eller endog flere. Bør-
nebørn er med rette blevet kaldt ”Livets 
dessert”. Alle, der er blevet bedstefor-

ældre, ved, at den benævnelse er meget 
rammende.

kan det virkelig være sjovt?
Skulle jeg her og nu besvare spørgsmålet: 
”Er det sjovt at blive gammel?”, bliver 
svaret: ”JA DA!” – (altså sommetider – 
især hvis helbredet holder).
Mit råd vil derfor være: Nyd livet, og 
marker de runde fødselsdage til glæde for 
dig selv og dine!  

kan det Være sjoVt at bliVe ældre?
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1 - Hans Broges Parken

indtrYk fra beboermøde i hans brogesparken
et møde med liVlig debat

Tekst og foto: Inger Bloch

Afdelingsmødet forløb i en god atmo-
sfære under Herman Nielsens på én gang 
venlige og myndige ledelse.
Der blev udleveret 74 stemmesedler ved 
indgangen - hver bolig har to stemmer.

Her er nogle af emnerne i formand Asger 
Frederiksens beretning:
Nogle arbejder er stagneret, mens vi ven-
ter på ”helhedsplanens” gennemførelse. 
Driftsaftalen med Drejergården er opsagt, 
og et nyt forslag er sendt til administra-
tionen.
I bestyrelsen har der været talt en del om 
at oprette betalingsvaskeri, og der er ind-
hentet nogle tilbud på installation af sy-
stemerne.

Baggrunden for ønsket om betalingsva-
skeri i afdelingen er, at vi på den måde 
forhåbentlig kan undgå misbrug. Der vil 
også blive en nedgang i forbrug af el og 
vand, og endelig vil der komme en ind-
tægt til afdelingen, så der bliver frigjort 
nogle penge.
Et skybrud for nylig dannede en stor sø 
på Hans Brogesvej, så asfalten i indkørs-
len til Blok A blev brudt op og måtte repa-
reres, og garagegården sejlede.

Der har været talt meget om renoverings-
planerne på de forskellige møder, men 
tingene trækker ud!
En status for projektet har været udsendt 
til alle vore beboere, men tidsplanen i 
denne status er dårlig. Der er behov for, 
at nogle af arbejderne går i gang noget 
tidligere.
Det bør oplyses, hvor meget støtte der 
kan opnås fra Landsbyggefonden – og 
hvor meget huslejerne vil stige.
Det ny byggeri over garagerne skal ikke 
gennemføres, hvis det medfører udgifter 
for beboerne.
Hans Brogesparken er et dejligt sted at bo 
nu, men høje huslejer og en skæv beboer-
sammensætning kan ødelægge det hele.

Asger nævnte endvidere, at der har væ-
ret en del indbrud i biler og et ”tag selv-
bord” af nummerplader fra biler på Hans 
Brogesvej. Der er også forekommet skrot-
tyverier fra genbrugspladsen.
Formanden sluttede beretningen med at 
rette en tak til alle, der yder en indsats for 
afdelingen.

beretning godkendt
Beretningen blev godkendt, men forinden 
udspandt der sig en livlig og frugtbar dis-

kussion  - især om renoveringsplanerne – 
og der blev stillet mange spørgsmål.
Der var generelt betænkelighed ved de 
ambitiøse planer og deraf følgende store 
huslejestigninger.
Det blev oplyst, at interessegruppen og 
afdelingsbestyrelsen bliver indkaldt til et 
møde d. 1.oktober om helhedsplanen og 
om, hvordan vi kommer videre.

betalingsvaskeri
Forslaget om oprettelse af betalingsva-
skeri blev vedtaget med et knebent flertal 
på én stemme.

budget og regnskab
Regnskabschefen kom med oplysninger 
og forklaringer og besvarede spørgsmål 
om regnskab og budget, hvorefter bud-
gettet blev vedtaget.

Valg
De to bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg, blev ikke genvalgt. 
Afdelingsbestyrelsen ser herefter således 
ud: Asger Frederiksen, Kasper Bakken-
sen, Torben Juul Pedersen, Berit Bramm, 
Michael Enghave.
Suppleanter er: Poul Skeldal og Karen 
Michaelsen.

Det lykkedes ikke at finde et medlem til 
FAS, og heller ikke et medlem til Skræp-
pebladets redaktion.
Undertegnede fortsætter som kontakt-
person til Skræppebladet.

referat
Det egentlige referat af afdelingsmødet 
udarbejdes af afdelingssekretær Merete 
Poulsen. Det vil blive ophængt i vaske-
huset og i vaskekældrene og kan desuden 
læses på Brabrand Boligforenings hjem-
meside.
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3 - Skovgårdsparken

i renoVeringens tegn
skoVgÅrdsparkens afdelingsmøde

Tekst og foto: Hans Esmann Eriksen

De lange borde i Skovgårdsparkens sel-
skabslokaler var fyldt med beboere.  Der 
blev snakket  meget om renoveringen, 
som foregår for tiden. Fra seks til mere 
end otte uger i byggerod er hårdt at 
komme igennem. De, der havde overstået 
strabadserne, var glade.

lang detaljeret beretning
Efter valg af Jesper Pedersen til dirigent 
fremlagde Vagn Eriksen fra afdelingens 
bestyrelse beretning om årets forløb.
Vagn Eriksen fortalte detaljeret om de 
glæder, sorger og udfordringer, beboer-
gruppen i Skovgårdsparken har været 
udsat for i det seneste halvandet års ar-
bejde. Beboergruppen består af en række 
beboere, der har valgt at deltage og enga-
gere sig i udviklingen af renoveringspro-
jektet. Indsatsen består i at mødes en gang 
om ugen for at samtale om projektets de-
taljer, indtil man bliver enige.
Beboergruppen er i færd med at udarbej-
de et informationsblad, der fortæller om 
renoveringsprojektets forløb.

Renoveringsprojektet er fra afdelingens 
side tænkt som et miljø-projekt. Derud-
over indeholder projektet store energibe-
sparelser. Besparelserne bliver så store, at 
Vagn Eriksen vurderer, at den samlede 
bo-udgift bliver den samme, efter at den 
ca. kvarte milliard store renovering er 
gennemført.

budget og regnskab 
Budgettet viste, at huslejestigningen var 
nede på 1,4 procent. Regnskabet fra sid-
ste år viste et overskud på 1,4 million kr. 
Afdelingsbestyrelsen vil på et kommende 
ekstra afdelingsmøde foreslå, at over-
skuddet anvendes til en renovering af 
varmecentralen.

Valg 
Afdelingsmødets forløb viste, at beboer-
ne havde stor tillid til det arbejde, besty-
relsen og beboergruppen havde udført. 
Derfor blev der genvalg på alle bestyrel-
sesposter.

Solvarmepanelerne ses på gavlen af den første renoverede blok

Birte Marie fra beboergruppen 
i engageret debat

Skovgårdsparken
Byggeår 1960
Antal lejligheder 513
Fremmødte 10 %
Husleje pr m2 710 kr.
Heraf kapitaludgift 10 %
Henlagt 22 %
Huslejestigning 1,4 %
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2 - Søvangen

intet nYt fra renoVeringsfronten
der arbejdes fortsat Videre med planerne

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

På Søvangens afdelingsmøde var der 
mødt cirka 50 beboere op.
Mødets afvikling blev lagt i hænderne på 
Keld Albrechtsen, der styrede forsamlin-
gen sikkert igennem.

beretningen  handlede ikke bare 
om renovering
Afdelingsformand Per Bo Ravnå indledte 
med at fortælle løst og fast om de sager, 
der havde været oppe at vende på afde-
lingsmøder.
Der har været problemer med synlige pa-
raboler, og der arbejdes videre med, at de 
opsættes således, at det ikke præger vores 
område negativt.
Man er gået i gang med at registrere kæl-
derrum.
Ved årets grønne rundgang har man kon-
stateret, at ude-arealerne også har brug 
for en  renovering. Det må ske i forbin-
delse med renoveringen af bygninger. En 
renovering af legeplads har Michael Jør-
gensen stået for.
Der bruges mange ressourcer på, at bebo-
erne ikke er gode til at sortere deres af-
fald. Her ligger en stor udfordring, der 
kan være med til at spare penge.

beboerne bestemmer
Det er os, som beboere, der bestemmer 
renoveringens omfang, også om der skal 
være spansk trappe, nyt beboerhus med 
garage og så videre.
Man er endnu ikke kommet så dybt med 
renoveringssagen, men interessegruppen 
holder igen møde den 2. oktober, hvor 
man  arbejder videre med planerne.
Landsbyggefonden har været længe om 
at lave beregninger. Der har været pres 
på, da mange søger midler i disse tider, 
så en forhaling derfra har været med til  
at forsinke vores renovering fra igangsæt-
telse 2013 til 2016.
Når den økonomiske beregning falder på 
plads, skal der være en opsummering af 
de processer, afdelingen skal igennem. In-

tet skal forceres, men der skal diskuteres 
og stemmes om det. 
En forberedelsesgruppe skal præsentere 
det for beboerne, helst her i efteråret.

en sammenligning af afdelinger
De afdelinger, der skal igennem de store 
renoveringer med egne små helhedspla-
ner, skal ikke frygte de store husleje-hop. 
Der vil i de beregninger, som afdeling 2 
og Landsbyggefonden skal være enige 
om,  være tale om huslejeforhøjelser. Man 
vil ikke kunne godkende, at de bliver så 
store,  at der vil komme udlejningsproble-
mer. Vi har alle forudsætninger for en god 
løsning ud i fremtiden. Det er ikke alle 
boligforeningens afdelinger, der har det. 

budget for 2013
En spørger havde allerede rettet fokus på 
afdelingens relativt lille formue i form af 
for små henlæggelser over en årrække. 
Der kunne ikke gives en forklaring på 
den historiske baggrund for det.
Afdelingens henlæggelser er gennemgå-
ende i orden, men under gennemsnit i 
forhold til andre afdelinger. I forhold til 
en renovering kan det også være en fordel 
ikke at have en alt for stor formue selv i 
afdelingen.
Den foreslåede stigning i huslejen på 2,57 
procent skyldes blandt andet også en hæ-

velse af henlæggelser med en ny indek-
seringsmetode. Et område, der kan være 
svært at styre.

utilfredshed med antenneudbyder
I forlængelse af budgettet blev det op-
lyst, at den varslede forhøjelse af anten-
nebidrag ville blive større end det beløb, 
der stod i budgettet. Det skyldes, at der i 
basispakke nu bliver udbudt tre kanaler 
mere (læs i øvrigt mere i dette blad).

Med baggrund i utilfredshed omkring 
levering af ydelser fra Stofa blev det an-
befalet, at man som beboer selv kan an-
mode Stofa om et orienteringsmøde for 
afdelingen, hvor man kan få uddybet de 
ting, man er i tvivl om, og eventuelt få 
sammenlignet med andre udbydere.

Nyvalgte til afdelingsbestyrelsen, 
Reidun Fynø tv. og Aase Thomsen

Pænt fremmøde



Skræppebladet oktober 2012 - 13

2 - Søvangen

toVeshøjs husleje stiger igen
der bleV bÅde talt om nYttehaVer og katte,  da toVeshøj holdt beboermøde

Tekst og fotos af Sean Ryan Bjerremand

Beboerne på Toveshøj må stadig ikke 
holde hverken kat eller hund. Efter en del 
snak frem og tilbage om høm-høm´er og 
allergi kontra livskvalitet blev der skredet 
til afstemning, som endte med et massivt 
flertal på 46-26 mod afdelingsbestyrel-
sens forslag om kattehold.
For tiden er der planer i afdelingsbesty-
relsen om at lave et lille udvalg af nytte-
haver, i første omgang 15-20 jordstykker. 
På arealet foran Janesvej 11-21 ligger i dag 
en gammel legeplads.

”Hvis vi skal købe en ny legeplads, bliver 
det dyrt,” sagde afdelingsbestyrelsens 
formand, Anett Sällsäter Christiansen, og 
fortsatte: 

”Hvis vi laver haverne, så der er et areal i 
midten af området, kan det måske blive et 
bedre samlingspunkt.” 

får beboerne noget for pengene?  
Sidste år fik beboerne en huslejestigning 
på syv procent. I år er varslet noget min-
dre, nemlig 5,1 procent. Sidste år havde 
beboerne ikke held med at forkaste bud-
gettet, og i år forløb diskussionen relativt 
udramatisk. Det positive er, at beboerne i 
nogen grad selv har indflydelse på udgif-

terne. En gennemgang af budgettet viser 
nemlig, at hele 42 procent af udgifterne er 
afhængige af folks adfærd. 

Siden sidste beboermøde har afdelingen 
fået øget belysning på Lenesvej. På de 
mørke tidspunkter har den dårlige be-
lysning tidligere medført øget risiko for 
ubudne gæster.  
Afdelingen er i gang med at få nedgravet 
fiberkabler, som på sigt kan bruges for at 
billiggøre beboernes internetforbindelser 
og samtidig muliggøre videoovervåg-
ning. Beboerne skal senere tage stilling 
for eller imod opsætning af kameraer, der 
har som formål at mindske hærværk.
Udlejningen af boliger til forskellige mål-
grupper er blevet yderligere relevant, 
fordi den kombinerede udlejning måske 
stopper pr. 31. januar 2013. 
”Hvis den kombinerede udlejning stop-
per, skal vi have sat nogle rammer op 
omkring fleksibel udlejning, og her har 
bestyrelsen talt om +55-boliger og senior-
boliger som nogle af mulighederne for at 
få en bolig her på Toveshøj,” sagde Anett 
Sällsäter Christiansen på mødet. 
Kommunen vil orientere afdelingsbesty-
relsen om dette, når byrådet har haft em-
net oppe til evaluering den 2. oktober.
37 af Toveshøjs 624 husstande var mødt 
op til beboermødet, som blev ledet af Bra-
brand Boligforenings næstformand, Keld 
Albrechtsen. 
Mødet foregik i god ro og orden i det klas-
siske beboerhus Laden, og ved 21-tiden 
var det tid til oprydning efter aftenens 
sande højdepunkt: gratis smørrebrød og 
drikkevarer i meget fin kvalitet. 

5 - Toveshøj

Valg
To bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke 
genopstilling, og tre beboere modtog ny-
valg. En skriftlig afstemning afgjorde det 
således:
Genvalg: Michael Jørgensen
Genvalg: Stig Andersen
Nyvalg:  Aase Thomsen
Nyvalg:  Reidun Fynø

medlem til skræppebladet
Genvalg: Kirsten Hermansen
Suppleant:  Ole Vad Odgård
Valg til FAS:  Ingen meldte sig.

Der var en del spørgsmål under eventu-
elt, som blev noteret af boligforeningens 
sekretær. Man blev opfordret til at møde 
op ved afdelingsbestyrelsens møder 

hver 2. tirsdag i måneden, hvis man har 
spørgsmål, klager eller særlige ønsker. 
Der er ikke mange, der benytter sig af det.
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7 - Hasselhøj

fredeligt beboermøde
- trods følsomme emner

Tekst og foto af Jens Skriver

Omkring en snes beboere var mødt til be-
boermødet i Hasselhøj. Det var knap så 
mange som ventet, men de, der var mødt, 
fik en bred orientering om afdelingen og 
boligforeningen. Formanden for afde-
lingsbestyrelsen, Kirsten Larsen, kunne 
berette om en række fornyelser og akti-
viteter. Nævnt i flæng: storskærm i fæl-
leshuset, asfaltering af parkeringsplads, 
eftersyn har vist, at revner i husene skal 
udbedres, solceller på fælleshuset, gode 
arrangementer og en bustur til Tyskland. 
Formanden sluttede med at takke afde-
ling 15, drift og administration for et godt 
samarbejde.

debat
Ud over de tekniske problemer var det 
haver, som ikke blev passet ordentligt, og 
løsgående katte, som var emner for debat.
”Katte skræmmer folk væk fra beboer-
møderne,” sagde en beboer, ”for så kan vi 
blive ved med at diskutere i timevis.”
Flere opfordrede til, at der blev klaget 
over naboer, som ikke passede deres ha-
ver eller lod deres katte strejfe om. Men 
varmemester Flemming Lienhøft skar 
igennem og satte tingene på plads: ”Vi 
er ikke glade for at være bussemænd, og 
det er ikke heldigt med klager. Vi snak-
ker med beboerne og vil gerne behandle 
sagerne stille og roligt på en mindelig 
måde.”

Endnu et irritationsmoment kom frem, 
da en beboer henviste til, at en afdeling af 
AAB havde meldt sig ud af Stofa.
”Nogle kan slippe af med Stofa,” lød det, 
men formanden henviste til, at det ville 
blive meget dyrt.
Budgettet med en huslejestigning på 3,8 
procent blev godkendt næsten enstem-
migt.

Valg
Valgene til afdelingsbestyrelsen var gen-
valg med akklamation. Den består som 
før af Kirsten Larsen, Annelie, Henning 
og Angeline. En bestyrelsesplads er tom.
Boligforeningens beretning blev aflagt af 
Rene Skau Björnsson, som også var af-

tenens dirigent. Han lagde især vægt på 
de mange nybyggerier og Hejredalskol-
legiet, som han er formand for.

Tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Fra v. Annelie, Henning og Kirsten Larsen.

Afdelingsbestyrelsesmedlem Angeline 
og varmemester Flemming Lienhøft.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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10 - Rødlundparken

Velbesøgt afdelingsmøde i rødlundparken
- selV om det Var Årets sidste sommeraften

Tekst og foto af Jette Bundgaard

Formand for afdelingsbestyrelsen Aase 
Asmus Christensen indledte med at byde 
velkommen til det årlige ordinære afde-
lingsmøde, hvor omkring 50 ud af 233 
lejemål var repræsenteret, foruden bolig-
foreningen og driften.

Keld Albrechtsen, der traditionen tro blev 
valgt til dirigent, konstaterede, at mø-
det var rettidigt indkaldt, og nedsatte et 
stemmeudvalg, som dog aldrig kom i ak-
tion. Under gennemgangen af dagsorde-
nen fastslog dirigenten, at punkt 5a og b 
vedrørende kattegener ikke var ledsaget 
af noget forslag og derfor rettelig hørte 
hjemme under punkt 7 Eventuelt.

afdelingsbestyrelsens beretning
Aase Asmus Christensen fremlagde afde-
lingsbestyrelsens årsberetning, herunder 
blandt andet bygninger, renovation og 
terræn samt fælles lokaler:

bygninger
En undersøgelse i efteråret 2011 havde 
vist et påtrængende behov for udskift-
ning af vinduer, og siden da er mange 
vinduer blevet udskiftet, ligesom vindu-

esudskiftninger fortsat er på listen over 
udestående opgaver. 
Udskiftning af varmevekslere forventes 
afsluttet i løbet af oktober i år.
Lokalenergi foretager i perioden decem-
ber 2011 til april 2013 grundige energimå-
lingsundersøgelser på Rødlundvej 268-
270 med det formål at afdække, hvordan 
ventilationsanlægget bedst kan optime-
res.
Låse til tyverisikring af vinduer kan be-
stilles hos varmemesteren, som også sør-
ger for montering, blot skal man selv be-
tale for hængslerne.  

renovation og terræn
Formanden gennemgik reglerne for af-
faldshåndtering og præciserede, at de 
skal overholdes.
Da der for afdelingen som helhed er tale 
om en geografisk ulige fordeling af de fire 
vandhaner i terræn, som blev etableret til 
byggevand i 1989-90, og da vand siden da 
er blevet markant dyrere, vil de udendørs 
vandhaner blive fjernet snarest.

Forsøget med at lægge fliser ved 42, 44A 
og 106 har vist sig at være en så kostbar 
løsning, at det er blevet besluttet i ste-
det at lægge stenmel, som er stampet og 
tromlet og dermed forberedt for eventuel 
senere fliselægning. Der kan stilles plan-
tekrukker på stenmelen, men den må ikke 
beplantes. De beboere, der måtte ønske 
det, kan desuden træffe individuel aftale 
med driften om at få fjernet skur under 
trappen, plus hvad der er blevet anlagt og 
plantet i forbindelse med indgangspar-
tiet.
Der er blevet etableret en asfalteret par-
keringsplads ved Rødlundvej 76, ligesom 
der efter aftale med busselskabet vil blive 
opstillet cykelstativer i forbindelse med 
flisestien til busholdepladsen.

fælles lokaler
Afbestillingsfristen for værelser og loka-
ler er ændret fra en måned til en uge.
Der er indgået aftale med Aarhus Kvali-
tetsrengøring om rengøring og klargøring 
af værelser og lokaler i forbindelse med 
udlejning. Ud over mindre kontrol in-
debærer dette, at rengøring fremover vil 
være inkluderet i lejen. Det gælder dog 
stadig, at lejede lokaler skal afleveres i hel 
og ryddelig stand.   
Der vil snarest blive malet på Næshøjvej 
90.
Der er indhentet forslag til og økonomisk 
overslag for ombygning af køkkenet ved 
selskabslokalet, Rødlundvej 8.

I forlængelse af formandens beretning 
spurgte Ib Isaksen dels til opfølgning på 
termografirapporten, dels om årsagerne 
til, at Brabrand Boligforening ikke bare er 
Aarhus’ dyreste, men også en af landets 
dyreste boligforeninger pr. m2. Til det 
første spørgsmål svarede formanden, at 
man endnu ikke er kommet så langt med 
termografirapporten, men at situationen 
vil blive forbedret ved udskiftning af 
tage. Med hensyn til det andet spørgsmål 
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10 - Rødlundparken

ville dirigenten komme ind på det under 
punkt 3. En beboer nævnte problemet 
med liggende cykler ved afsnit 5. Inspek-
tøren oplyste, at man etablerer cykelstati-
ver på stedet.

Afdelingsformanden rundede sin beret-
ning af med at gennemgå nogle særlige 
forhold vedrørende den daglige drift og 
takke administrationen og ikke mindst 
inspektøren for en god dialog i hverda-
gen. Der kom dog også et lille hjertesuk: 
Katja Enemærke fratrådte sin stilling pr. 
31. maj, og selv om man har fået lov til 
at trække på Marianne Vengsgaard, har 

Rødlundparken reelt været uden en afde-
lingssekretær siden da.

Der var ingen indsigelser mod afdelings-
bestyrelsens beretning, og dirigenten 
kunne fastslå, at beretningen var god-
kendt.

foreningens forhold
Som lovet kom Keld Albrechtsen ind på 
huslejeniveauet i sin beretning om for-
eningens forhold: Administrationsud-
gifterne i Brabrand Boligforening ligger 
omkring det normale for større boligfor-
eninger. Desuden er der i Brabrand Bolig-
forening inkluderet en ordning med afde-
lingssekretærer, hvilket man ikke har i de 
øvrige boligforeninger. Internt i boligfor-
eningen får de ældste afdelinger helheds-
planer og dermed en husleje, som bliver 
fastsat på en sådan måde, at afdelingerne 

ikke kommer i vanskeligheder. Nybyg-
gede afdelinger får en bedre fremadret-
tet økonomi, fordi der er tale om boliger 
med lave energiudgifter. Herimellem er 
der en række afdelinger, som både har en 
dyr finansiering og betydelige energiud-
gifter, og her er vi opmærksomme på, at 
huslejen ikke må komme op i nærheden 
af kr. 1.000 pr. m2. Dette har vi skrevet til 
regeringen om og i denne sammenhæng 
også nævnt, at der er en række poster, 
som man kan se på, herunder for eksem-
pel ejendomsskatter, tab ved fraflytninger 
og henlæggelser. Regeringen har indtil vi-
dere ikke villet afsætte midler hertil, men 

vil dog lave en udredning om problemet. 
Boligforeningen holder fast i sagen. 

Der var ingen spørgsmål til foreningens 
beretning.
     
Årsregnskab og budget
Årsregnskabet for 2011, der var udsendt 
til beboerne på forhånd sammen med 
budgettet for 2013, viser et overskud på 
ikke mindre end kr. 1.179.553. Overskud-
det er fremkommet som følger: 1) Ikke-re-
aliserede tab og gevinster skal nu fremgå 
af de enkelte afdelingers regnskab og ikke 
kun af boligforeningens regnskab. For-
målet er at sikre, at overskud anvendes til 
at reducere uundgåelige huslejestignin-
ger og derved medvirker til en mere jævn 
huslejeudvikling. 2) Et afkast på 4,4 pro-
cent, eller kr. 663.253, hvilket er en eks-
tra renteindtægt på kr. 472.000 i forhold 

til sidste år. Der er dog tale om såkaldte 
luftpenge, som meget vel kan blive spist 
op igen i løbet af 2012, alt afhængigt af 
rentesituationen og mulighederne for at 
opnå et tilsvarende afkast i 2012. Der er 
for 2013 budgetteret med en huslejestig-
ning på 1,34 procent mod 4,16 procent i 
2012. Antennebidraget stiger med kr. 2,41 
pr. lejemål pr. måned.

Der var ingen spørgsmål til eller indsigel-
ser mod årsregnskab og budgetforslag, 
og dirigenten kunne dermed konstatere, 
at begge var godkendt.

Valg
Aase Asmus Christensen blev genvalgt til 
afdelingsbestyrelsen uden modkandida-
ter, ligesom det denne gang lykkedes at få 
den ledige plads besat med Birgit Vægge-
mose. Dermed har Rødlundparken igen 
en fuldtallig bestyrelse.

Ingen af de fremmødte beboere havde 
lyst til at stille op til bestyrelsen for FAS 
eller til Skræppebladets redaktion.

eventuelt
Svend E. Petersen opregnede en række 
gener, som han havde oplevet med kat-
te på afdelingens område. Aase Asmus 
Christensen mindede om, at Rødlundpar-
ken ligger på landet, ligesom der ikke er 
noget at gøre ved, at der kommer katte på 
besøg fra de omkringliggende villaer. De 
katte, der bor i Rødlundparken, er inde-
katte eller skal føres i snor. Inspektøren 
pointerede, at man, såfremt man har en 
konkret klage vedrørende en kat hjem-
mehørende i Rødlundparken, følger den 
procedure, der er beskrevet i klageregle-
mentet.   

Afdelingsformanden sluttede med at 
takke for genvalget og byde Birgit Væg-
gemose velkommen i bestyrelsen.

Det officielle referat findes under Rød-
lundparken i feltet ’vælg område’ på 
http://www.brabrandbolig.dk/.
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11 - Odinsgård

eleVatorer kører økonomien i bund i odinsgÅrd

græsrødder Vil fremme det sociale fællesskab i afdelingen

Tekst og foto af Helle Hansen

Problemer med tre elevatorer optog en 
stor del af beboermødet på Odinsgård, 
fordi det kommer til at koste afdelingen 
en huslejestigning på 200.000 kroner over 
de næste 10 år. Heldigvis havde afdelin-
gen en for de fl este ukendt opsparing til 
nye køkkener, som i stedet blev foreslået 
brugt på elevatorerne, så det beløb sam-
men med sidste års overskud kunne hol-
de huslejen nogenlunde i ro.

græsrødder vil lave fester, konkur-
rencer og aktiviteter
Inden beboermødets formelle start fi k to 
beboere, Aili Smidt og Ulla Bording Jør-
gensen, ordet. De to kvinder, der kaldte 
sig selv for ”Græsrødderne”, fortalte, at 
de gerne vil være med til at skabe mere liv 
i afdelingen ved at bakke op om sommer-
fester, hyggearrangementer og altankon-
kurrencer. De sluttede af med at invitere 
alle interesserede med til opstartsmøde 
den efterfølgende lørdag.

ny facade med gammelt look
Afdelingsformand Lene Olm fortalte i sin 
beretning, at afdelingen er godt i gang 
med en facaderenovering til 1,6 millioner 
kroner, som betyder, at bygningerne kom-
mer til at fremstå næsten som nye, når ar-
bejdet er færdigt. Det er, fordi afdelingen 
vender tilbage til de oprindelige farver, 
fra den gang Odinsgård blev født for over 
20 år siden.
Sidste års overskud skulle have været 
brugt på nye toiletter i afdelingen, men 
desværre havde de presserende proble-
mer med elevatorerne sat den udskift-
ning i bero, fordi pengene skal bruges der 
i stedet. Beretningen blev godkendt uden 
debat.

optimering af økonomien
Regnskabschef Mogens Clingman gen-
nemgik budgettet for 2013, og han gav 
afdelingsbestyrelsen ret i, at afdelingens 
økonomi er en stor udfordring. Men regn-
skabschefen tror på, at det kommer til at 

vende på et tidspunkt, selv om opgaven 
med elevatorudskiftningen har krævet, at 
der er sket besparelser andre steder. 
Flere beboere undrede sig over, hvorfor 
der hele tiden kun blev talt om tre eleva-
torer, når afdelingen har fi re af slagsen. 
De fi k besked om, at der ikke er proble-
mer med den fjerde elevator, og at drif-
ten vil forsøge at fi nde reservedele fra de 
tre, som skal udskiftes, så der ikke opstår 
store problemer med den fjerde i nærme-
ste fremtid.
Mogens Clingman slog fast, at afdelingen 
er meget presset på henlæggelserne, men 
inspektør Robert Hansen, der denne af-
ten også agerede afdelingssekretær, turde 
med det store indblik, som han har fået i 
bygningsmassen i forbindelse med reno-
veringen, godt give en garanti for, at der 
ikke kommer til at ske noget voldsomt de 
kommende 10 år, dog med forbehold for 
eventuel ny lovgivning. Budgettet med 
en stigning på 4,21 procent blev vedtaget.

genvalg og nye ansigter
Der var genvalg til Peter Johansen (12) og 
Lonni Laursen (11), mens Sandie Ander-

sen (12) blev nyvalgt. Pernille Wedel (10) 
blev 1. suppleant, og Jeanette Grevy (3) 
blev 2. suppleant.

Odinsgård, afd. 11 
Byggeår 1989/90
103 boliger og 20 ungdomsboliger

18 stemmeberettigede - 9 lejemål

Græsrødderne: Aili Smidt (tv.) og 
Ulla Bording Jørgensen

Odinsgårds bestyrelse: Sandie Andersen, Pernille Wedel (1. suppleant), Peter Johansen, Lene 
Olm, Lonni Laursen og Dennis Laursen



18 - Skræppebladet oktober 2012

12 - Thorsbjerg

liVligt afdelingsmøde pÅ thorsbjerg
debatlYsten om budgettet Var stor blandt beboerne. fokus Var pÅ energiudgifter

Af Linda Adamsen 

Afdelingsmødet i afdeling 12, Thorsbjerg, 
blev lidt længere end normalt. Det skyld-
tes primært stor og livlig spørgelyst fra 
flere beboere, især til budget og regnskab. 
Budgettet blev efter den livlige debat ved-
taget med stort flertal, idet kun en enkelt 
beboer stemte imod. Resultatet blev en 
huslejestigning på lige omkring tre pro-
cent, hvilket svarer til landsgennemsnit-
tet.

solceller i fremtiden
Beretningen vidnede om, at det foregåen-
de år havde været præget af stor aktivitet 
i bestyrelsen, som primært havde været 
optaget af at begrænse de ”adfærdsaf-
hængige” udgifter, især udgifterne til 
energi – både på fællesområderne, fæl-
leshus, udenomsarealer og renovation og 
i de individuelle boliger, hvor man har 
vedtaget løbende udskiftning til varme-
vekslere samt til energirigtige vinduer og 
døre. 

På længere sigt kan der blive tale om 
etablering af solceller på tagene, men da 
der endnu er store lovgivningsmæssige 
udfordringer, inden dette bliver muligt, 
er det noget, der ligger et stykke ude i 
fremtiden.

molokker til affald
På renovationsområdet vil der allerede i 
2013 blive etableret molokker, altså store 

underjordiske beholdere til affald, som 
ikke skal tømmes så ofte som de eksiste-
rende containere.
I den Gamle Have - et idyllisk åndehul, 
der har overlevet fra den landbrugsejen-
dom, der har ligget på Thorsbjergs jorder, 
er der denne sommer etableret en moti-
onssti, og med tiden bliver der opstillet 
forskellige forhindringer, som fremstilles 
af de gamle træer, der er blevet fældet for 
at give plads til stien.
Der blev orienteret om et rådighedska-
talog, bl.a. indeholdende muligheder for 

nyt køkken finansieret via huslejen. Dette 
er dog endnu ikke færdiggjort, men vil 
blive præsenteret på et kommende eks-
traordinært afdelingsmøde.

forslag om kat trukket
Der var indsendt et enkelt forslag til af-
delingsmødet angående mulighed for at 
have mere end én hund eller kat. Forsla-
get blev dog trukket tilbage, da forslags-

stiller ønskede at omformulere forslaget 
inden vedtagelse på det ekstraordinære 
afdelingsmøde.

gammelkendte ansigter
Til bestyrelsen blev Lise Ledet, Ulla Jel-
lesen og Esben Trige genvalgt. Peter Sø-
rensen og Ole Langballe blev valgt som 
henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Kurt Hansen blev valgt som ny repræsen-
tant til FAS. Aftenen blev afsluttet med 
hyggesnak over et glas rødvin og et ind-
bydende traktement.  
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14- Borumtoften

herlig mandehørm i borumtoften
oVer et par stYkker smørrebrød Åd afdelingen en huslejestigning pÅ mere end 10 procent

Tekst og foto af Helle Hansen

Det var i en gemytlig tone, at beboermø-
det i boligforeningens næstmindste afde-
ling, Borumtoften, blev afviklet. Hen over 
et par stykker smørrebrød blev der både 
snakket om blodpropper og viagra, da 
mødets mere alvorlige indhold var blevet 
klappet af.
Ole Sørensen bød velkommen til mødet i 
afdeling 14, der har seks lejemål, hvoraf 
de fire var repræsenteret. Derefter holdt 
Kim Mørch en kort beretning om årets 
gang, hvor tingene er gået, som de skulle. 
Der har været holdt grøn rundgang, og af-
delingsbestyrelsen har fået gennemgang 
og forståelse af afdelingens henlæggelser. 
Og så arbejder afdelingen selv på at se på 
mulighederne for at få opsat solenergi, 
men det involverer dog, at der skal ske en 
ændring af den eksisterende lovgivning.

Vand i toiletter gav underskud
Regnskabet blev gennemgået ultrakort af 
Flemming Andersen fra boligforeningens 
økonomiske afdeling. Et uheld med noget 
vand i toiletterne havde været en dyr om-
gang for afdelingen, som kom ud af 2011 
med et underskud på godt 17.000 kroner, 
som nu skal betales tilbage over tre år. 
Det endte med en huslejestigning på 
10,02 procent i 2013, som de fremmødte 
på beboermødet godkendte i stiv arm. 
Efter sigende skulle det være den første 
huslejestigning i fire år, så det var okay.
Kim Mørch blev genvalgt til afdelingsbe-
styrelsen, og Henrik Veje sagde ja tak til at 
fortsætte på suppleantposten. 
Og inden der var gået en time, kunne ord-
styrer Lene Olm fra foreningsbestyrelsen 
afslutte mødet og takke for god ro og or-
den. Det var vist en rekord i Borum.   

Snakken hen over smørrebrødet var lystig til beboermødet i Borumstoften, hvor fire af afdelin-
gens mænd mødte frem.
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17 - Højriisparken

højriisparkens afdelingsmøde
der Var  ikke mødt ret mange beboere frem 

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Om det var, fordi datoen kom bag på be-
boerne, eller andre årsager,  så var der 
kun mødt seks beboere og to afdelingsbe-
styrelsesmedlemmer op til det ordinære 
møde i afdelingen.

Mødet blev dog afviklet som vanligt med 
Jesper Pedersen som dirigent.

kloakproblemer slog bunden ud af 
en ellers god økonomi
Formand for afdelingsbestyrelsen Preben 
Jensen kunne fortælle, at der i årets løb 
ikke havde været de store forhindringer, 
men afdelingen har dog døjet med lugt-
gener, stoppede toiletter og  oversvøm-
melser  i kælder, afledt af kloakproble-
mer.  Ikke noget nyt, da man har døjet 
med kloakproblemer de seneste 15 år. I år 
var problemerne dog så store, at man var 
nødsaget til at gøre noget virkelig effek-
tivt ved det.
De mange tilkald til Totalservice har be-
lastet økonomien, men nu skulle proble-
merne være løst, selv om det har kostet en 
overskridelse af budgettet.

I forbindelse med reparationen af kloak-
ledningsnettet blev en sandkasse i afde-
lingen ødelagt, og det er et spørgsmål, om 
man skal bruge penge på en ny, da der er 

så mange legeplads-muligheder ganske 
tæt ved afdelingen.

hvad var der galt med kloaksyste-
met
Inspektør Carsten Falck kunne fortælle, 
at man under renoveringen af kloakrør 
kunne konstatere, at der var ret store af-
lejringer i bunden af rørene, og desværre 

også for lille fald, i forhold til hvad der er 
nødvendigt, samt en utæthed. Disse ting 
har spærret for afløb. Nu er samtlige rør 
renset, men faldet  kan der ikke gøres no-
get ved.

giv afdelingen et energitjek
Under foreningens forhold fortalte Jesper 
om  alle boligforeningens  energi-rigtige 
tiltag. I den forbindelse opfordrede  Jes-
per også bestyrelsen  her til at lave et tjek 
på energien i afdelingen.
Selv om det kan koste penge at lave ener-
gi-spare-foranstaltninger, kan det ofte 
vindes ind ved reduktion af energi- og 
varmeregning, sådan at den samlede bo-
udgift bliver den samme i første omgang, 
og forhåbentlig mindre på sigt.

mulighed for at reducere husleje-
stigning i afdelingen
Afdelingen har i regnskabet for 2011 haft 
overskud, og det kan bruges til at forbed-
re kloakforhold yderligere eller til  at for-
mindske huslejestigningen for 2013.
Beboermødet var enige om at give  besty-
relsen mandat til sammen med inspek-
tøren at arbejde på at forsøge at holde 

huslejen i ro eller nedbringe stigningen 
så meget som muligt. Det kan ske  både 
ved justeringer på evt. henlæggelser, der 
ligger ret godt i denne afdeling,  og også 
ved en justering af kvadratmeterprisen 
på indvendig vedligehold.

nyt bestyrelsesmedlem og 
ny 1. suppleant
Preben Jensen:   modtog genvalg
Gert Sørensen:  modtog genvalg
Jette Olesen: ønskede ikke at genop-
stille
Henny Frederiksen: modtog valg til be-
styrelsen (der skal være mindst tre)
David Mormoy: modtog valg som 1. 
suppleant

Den nye afdelingsbestyrelseEt meget lille afdelingsmøde
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18 -Lyngby

smÅt og godt i lYngbY
boligforeningens mindste afdeling klarer det meste selV

Tekst og foto af Helle Hansen

Halvdelen af lejemålene i Lyngby deltog 
i efterårets beboermøde, der blev holdt i 
afdelingens lille mødelokale, hvor der var 
dækket kaffebord med Toves lækre hjem-
mebagte kringle.
Fire lejemål er der i boligforeningens 
mindste afdeling, som er nr. 18 og blev 
bygget i 1996. Her klarer beboerne selv de 
fleste af opgaverne, så som at slå græs og 
rive ral. 
Afdelingen har ikke en bestyrelse, men en 
kontaktperson, Susanne Jars. Hun holdt 
mødets korte beretning om årets gang, og 
her kunne hun fortælle om et festligt ar-

rangement i forbindelse med afsløringen 
af afdelingens nye vartegn, der en slags 
gravhøj, der har vakt stor glæde i hele 
den lille by.

ral, postkasser og en gammel 
bænk 
Og så kunne Susanne fortælle om, at post-
kasserne var blevet genplaceret, og at af-
delingen egentlig ønsker, at p-pladserne 
bliver asfalteret i stedet for at være belagt 
med ral, som hele tiden synker væk. Men 
inspektør Robert Hansen slog fast, at den 
udgift nemt kunne løbe op i 100.000 kro-

ner, og det har afdelingen slet ikke råd til. 
Det samme gælder en gammel bænk, som 
afdelingen har et ønske om at få udskiftet. 
Men med et budget på godt 1000 kroner 
på konto 119 til blandt andet beboerakti-
viteter, så er der heller ikke penge nok til 
det. 
Huslejestigningen på 4,18 procent blev 
godkendt enstemmigt.

Efter beboermødet i Lyngby blev den gamle bænk inspiceret, mens der blev strukket ben i det skønne efterårsvejr. 
Susanne Jars og Tove Jensen (nr. 2 og 1 fra højre)



22 - Skræppebladet oktober 2012

19 - Bronzealdervænget

oVerraskende stort fremmøde 
pÅ bronZealderVænget

bestYrelsen fuldtallig

Af Lise Hansen, foto Hans Esmann Eriksen

Til afdelingsmøde på Bronzealdervænget 
deltog hele ni beboere inklusive bestyrel-
sen. Rune Utoft fra administrationen blev 
valgt som dirigent,  og inspektør Mogens 
T. Clingman optrådte som sekretær, da vi 
lige nu ikke har en sådan.

nye beboere i boligforeningen
Da Bronzealdervænget udelukkende be-
står af ungdomsboliger, er det ofte nyt for 
de tilfl yttende at bo i en boligforening, og 
derfor var bestyrelsen glad for, at så for-
holdsvis mange nye beboere var kommet 
til mødet. Yderligere gav Hans Esmann 
Eriksen og Rune Utoft i fællesskab en 
introduktion til, hvad det vil sige at bo i 
en boligforening, og hvilke muligheder 
dette rummer. Rune Utoft var også mand 
for at besvare spørgsmål om regnskab og 
budget.

termografi rapport
Bestyrelsen har i det forløbne år modtaget 
en længe ventet termografi rapport, som 
bestyrelsen vil bruge til at undersøge, 
hvor man bedst kan sætte ind med reno-
veringer engang i fremtiden. Yderligere 
har afdelingen fået skabt et festudvalg i 
det forløbne år, som afholder en del akti-
viteter af social art, og to af bestyrelsens 
medlemmer har bygget en transportabel 
bar.

atter en fuldtallig bestyrelse 
I den gamle bestyrelse var der kun tre 
medlemmer: Rasmus Danielsen, John 
Martin Winther og Lise Hansen. Rasmus 
Danielsen og John Martin Winther var 
på valg, og begge blev genvalgt. De nye 
medlemmer af bestyrelsen er Jule Chri-
stensen og som suppleant Peter Yde, som 
tidligere har siddet i bestyrelsen. Jule 
Christensen er vokset op i Spanien, og Pe-
ter Yde har boet i afdelingen i cirka seks 
år, så det er både gammelt og nyt, besty-
relsen har fået ind.

mountainbikebane og det 
kommunale
Mogens T. Clingman overbragte en hen-
vendelse fra vores naboafdelinger om, 
hvorvidt vi ville være med til at henvende 
os til kommunen og spørge til den mang-
lende høring angående de mountainbike-
baner, som lige nu er ved at blive anlagt 
omkring Hasle Bakker. Det blev vedtaget 
at tage kontakt og snakke med naboafde-
lingerne, da alle kunne tilslutte sig. Mø-
det blev afholdt i hyggelig stemning og 
varede kun halvanden time uden de store 
diskussioner.
Det offi  cielle referat af mødet kan læses 
på www.bbbo.dk
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  Bronzealdervænget 
  Bygget 1998
  128 lejemål, 1-vær. og 2-vær.
  Fremmødte 6,2%
  Husleje 825,10 kr. / m2 (2011)
  Huslejestigning pr. m2 3,09 % (2011)
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22 - Sonnesgården

sonnesgÅrden Vil reducere energiforbruget
Velbesøgt afdelingsmøde med debat om tYVerier

Af Hans Esmann Eriksen, foto Bo Sigismund

Sensommersolen strømmede ind ad vin-
duerne, og beboerne strømmede ind i 
Sonnesgårdens fælleshus til afdelingsmø-
det i september, hvor Bo Sigismund tradi-
tionen tro blev valgt til dirigent. 

støtte fra andre afdelinger i bud-
getdebatten
Den afgående formand, Finn Kaiser, for-
talte om bestyrelsens arbejde det sidste 
halve år. Derudover fortalte tre udvalg 
om aktiviteterne i afdelingen. Bestyrelsen 
havde kontaktet boligforeningens øvrige 
afdelinger for at få støtte til at dæmpe 
huslejestigningen på grund af den så-
kaldte indeksering.

budget  godkendt med mindre stig-
ninger
Birthe Rasmusen gennemgik forslaget til 
budget. Der var mindre stigninger, blandt 
andet på grund af omkostninger til 10-
års jubilæum næste år.  Støtten fra de øv-
rige afdelinger, den såkaldte indeksering, 
medførte, at udgiften faldt med ca. 53.000 
kr. eller omkring 22 procent.

analyse af energiforbrug vedta-
get, nye dørskilte debatteret
Ib Helm Pedersen foreslog, at afdelingen 
nedsatte et udvalg, der sammen med 

foreningen skal vurdere muligheder for 
energibesparelser med hjælp af blandt an-
det solceller på taget. Bestyrelsen foreslog 
nye navneskilte, og her ønskede afdelin-
gen en bedre kvalitet af designet.

to nye og en brugt blev valgt ind i 
bestyrelsen 
Finn Kaiser og Birthe Rasmusen havde 
før mødet fortalt, at de ville trække sig fra 
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog to ny-indfl yttede 
medlemmer, Vivi Rasmussen og Knud 

Brogaard, til bestyrelsen, og fra salen 
blev den tidligere formand, Uff e Adelørn, 
foreslået. Alle tre blev valgt ind i bestyrel-
sen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde 
blev Uff e Adelørn valgt til ny formand.

eventuelt
Trygheden i Sonnesgården blev for kort 
tid siden truet af en række tyverier fra 
seks lejligheder. Der har været mistanke 
om, at der kunne være en A-nøgle i om-
løb.
Den nye bestyrelse blev fra salen opfor-
dret til at fi nde en løsning, der kan fjerne 
frygten.
Læs det offi  cielle referat på Boligforenin-
gens hjemmeside.

Sonnesgården
Bygget 2002
95 lejligheder 
64 % fremmødte
Husleje 842 kr./ m2

Kapitaludgift 51 %
Henlæggelser 13 % 
Huslejestigning 2,8 %



24 - Skræppebladet oktober 2012

30 - Pilevangen

pileVangens afdelingsmøde

 VarmesYstem analYseres

Tekst: Hans Esmann Eriksen. Foto: Dorit Strandgaard

Pilevangen i Solbjerg har ikke et fæl-
leshus. Derfor bruges Fritidscenteret i 
downtown Solbjerg, når der skal gen-
nemføres afdelingsmøde. En anden bo-
ligforening i byen holdt også møde i byg-
ningen, så der var optræk til forvirring 
ved indgangen, da beboerne ankom.

beretning - varmesystem er en ud-
fordring
Edwin Juhl fra Holmstrup blev valgt som 
dirigent. 
Afdelingsformand Maria Ovesen frem-
lagde en velforberedt beretning. En af 
udfordringerne for den nye afdeling er, 
at nogle af varmepumpesystemerne ikke 
kan levere den lovede varmemængde på 
1581 kwh pr år.  Der er fundet og udbed-
ret nogle fejl, og varmeproduktionen i 
samtlige lejligheder bliver analyseret, så 
samtlige fejl bliver fundet.
Maria regner med, at der stadig er proble-
mer i 3-4 af lejlighederne.

budget  
Pilevangen er nyopført, så der var kun et 
budget for næste år til behandling. Udlej-
ningschef Rune Utoft gennemgik budget-
tet i detaljer, fordi de mange nye beboere 
ikke er velbevandrede i  regnskabernes 
mysterier i en almen boligforening. Der 
var ingen huslejestigning, så budgettet 
blev godkendt.

debatkulturen under udvikling
Under alle dagsordenens punkter fore-
gik der en livlig debat imellem beboerne. 

Energispørgsmålet,  afgrænsning af ”pri-
vate” haver og soppebassiner i udhuse 
blev diskuteret med stor energi. Til tider 
med lidt for stor og mistænkeliggørende 
energi, så dirigenten og bestyrelsen måtte 
arbejde  for at holde en høvisk tone i de-
batten.

Det tager sin tid i en ny afdeling at udvik-
le en konstruktiv og respektfuld dialog. 
Pilevangen er godt på vej.

   Byggeår 2011
   Antal lejligheder  43
   Fremmødte 25 %
   Husleje pr m2 899 kr.
   Kapitaludgift 58%
   Henlæggelser 10%
   Huslejestigning 0 %
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fritidsforeningens sommerudflugt
i blichers fodspor i et fantastisk Vejr

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

En dejlig augustdag var Fritidsforeningen 
på den årlige sommerudflugt.
Der var stor tilslutning med 76  deltagere 
fra mange forskellige afdelinger.
Turen gik først til Kongenshus Minde-
park, hvor en guide viste rundt og fortalte 
om parken, og besøget blev afrundet med 
en middag på Niels Bugges kro.

Et kik på E Bindstouw i Lysgaard og et 
besøg på Blicher-egnens Museum i Thor-
ning afrundede turen på smukkeste vis.

En tak til bestyrelsen, der havde stået for 
tilrettelæggelsen og haft det store arbejde 
med arrangementet.

Kongenshus Mindepark

Der kikkes på herredssten i Mindeparken

E Bindstouw i Lysgaard

Bussen venter
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TOUSGAARDSLADEN  

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

 
 

LADENS FOLKEKØKKEN   NYHED 
10-TURS KORT NEDSAT TIL:  200 KR 

MADPLAN oktober 2012 
Mandag 1.   Ruller m. rejer, kylling & grøntsager 
Onsdag 3.   Stuvet hvidkål m. frikadeller 
Torsdag 4.   Wienerschnitzel m. brasede kartofler 

Mandag 8.   Hakket okse m. kartofler, løg & brød 
Onsdag 10.   Stegt lever m. kartofler 
Torsdag 11.   Månedens overraskelse 

Mandag 15.   Fisk m. årstidens grønt & Kartofler 
Onsdag 17.   Hamburgerryg m. grønl.kål & brunede kartofler  
Torsdag 18.   Bøf m. løg & kartofler 

Mandag 22.    Gryderet m. kalvekød & brød 
Onsdag 24.   Ribbenssteg m. brunede kartofler  
Torsdag 25.   Møllerens gule ærter m. flæsk & pølse 
 
Mandag 29.    Stegte nudler med oksekød og bønnespirer 
Onsdag 31. Mor Jyttes special 
 
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: 200 kr. 
 

TILBUD: 
Nye frivillige i Folkekøkkenet tilbydes kursus i almen  
fødevarehygiejne, som er lovpligtig. Henvendelse i Laden. 
 
 
 

ARRANGEMENTER I OKTOBER MÅNED 
 
BANKO hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15. 
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13.  
KVINDER I GANG hver tirsdag kl. 13 + snacks bagefter  
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19 
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30. 
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver torsdag kl.15-16 
MED UNGE ØJNE aktiviteter i oktober, følg med på facebook 

NYHED:  
SUND MAD FOR KVINDER torsdag 12-14 fra medio oktober 

 
 
KIG FORBI i Laden hvis du har idéer til nye tiltag/lyst  
til en kop kaffe. Eller se: www.tousgaardsladen.dk 

beboerhuset søVangen
arrangementer  i oktober 2012

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Mandag den 1. oktober  kl. 19.00: Seniordans 

Hver mandag kl. 17.00: Vandretur - så længe vejret tillader det.

Søndagscafé den 14. oktober  kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød - pris kr. 20,- Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen 25. oktober. 

Torsdag den 25. oktober kl. 18.00: Fællesspisning
Menu: Gullasch m. kartoffelmos • Æblekage • Kaffe eller thé  
Pris kr. 50,- for voksne. Børn under 12 år kr. 30,-

Husk aktivitetsdage 
hver onsdag fra 14.00-17.00 

Nyt Nyt Nyt
Tirsdag den 6. november afholder vi bankospil kl. 18.30
Dørene åbnes kl. 17.30. 
Der spilles 20 spil, og der kan købes kaffe/thé, øl og vand i pausen.                          




Lørdag den 27. oktober 2012, kl. 1800

Pris for dette enestående arrangement bliver 125,- kr.
Øl, vand og vin kan købes til sædvanlige priser.

Tilmelding senest tirsdag den 16. oktober 2012
til Inga Bech, tlf.: 86 25 05 78


Rejecocktail m. flutes

Svinekam m. kartofler & årstidens grøntsager

Is m. frugter

Kaffe og småkager

Hyggemusik under
middagen, og efter-
følgende til dans.

Billetter kan købes ved Bankospillet i
Tousgårdsladen - Onsdage kl. 16 til 17.

Samt tillige tirsdag den 2. oktober,
 den 9. oktober, samt den 16. oktober.

Alle dage fra kl. 10 til 12.
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

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

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70 
vagn.eriksen@mail.tele.dk

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:
Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, susanne@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk 

Afdeling 21, Hasselager:
Malene Tran, tlf 2797 2780, malenetran@hotmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf 40 40 11, adeloern@stofanet.dk 

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
 Flemming Søgaard Jensen, tlf. 86 24 60 43 
efj-holmstrup@mail.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
JanK1307@Forum.dk

Afdeling 30, Pilevangen:
Maria Ovesen, tlf. 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 15-17

beboerrÅdgiVning toVeshøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen 
tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

gellerup retshjælp
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

fritidsforeningen og fas
Formand Jytte Lausen, tfl 86924595, mobil 23662695
jyttemargrethe@stofanet.dk

antenneserVice
Stofa Antenneservice, tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-20
Lørdag 10-14 
Dog med undtagelse af helligdage. 
Uden for almindelig åbningstid: tlf 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
City Vest, Gudrunsvej 7 
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk 
Mandag-fredag 10-12

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 17-18, 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



BRABRAND 
BOLIGFORENING
 
Brabrand Boligforenings admini-
strationskontor på Rymarken hol-
der lukket torsdag d. 25. og fredag 
d. 26. oktober på grund af kursus. 
Der er lukket for både telefoniske 
og personlige henvendelser.

VIGTIGT: NYE REGLER 
Huslejen skal betales 

første hverdag i måneden

Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales første 
hverdag i måneden. I dag får du 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.

Maraton-weekend med 
”3 minutter i Gellerup” på museet  

Se hele portrætserien og mød instruktøren 
Søren Marcussen på Gellerup Museum i 
efterårsferien

I 2011 løb portrætserien ”3 minutter i Gelle-
rup” i 52 uger i træk over skærmen på TV2-
Østjylland, ligesom serien har kunnet ses på 
en lang række web-sites og You Tube.

Nu får interesserede muligheden for at se 
alle afsnittene i ’én køre og også møde man-
den bag portrætserien, instruktøren Søren 
Marcussen.

Lørdag den 20. oktober kl. 13.00 til 16.30 
– her vises alle portrætseriens 52 afsnit a ”3 
minutter i Gellerup” ud i en køre.

Søndag den 21. oktober fra kl. 13.00 – 17.00
– her vises de seks halvtimes programmer 
”Mennesker i Gellerup”, som er klippet sam-
men af de oprindelige 52 afsnit.
Denne søndag eftermiddag bliver der holdt 
pause i fremvisningen fra klokken 14.30 
– 15.30, fordi instruktør Søren Marcussen 
kommer forbi museet og fortæller om tan-
kerne bag projektet, der er et vindue til nogle 
menneskers liv og drømme i Gellerup.

Tilmelding til ”3 minutter i Gellerup”-arran-
gementerne: skriv til heso@bbbo.dk

Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

BABYSALMESANG
 
BabySalmeSang i Gellerup Kirke er et tilbud for 
børn i alderen 0-12 mdr. og deres forældre. Forlø-
bet strækker sig over et halvt år og starter d. 27. 
september kl. 12.30 i kirken. Forløbet koster 100 
kr., som går til dækning af den efterfølgende kaff e, 
te og frugt. Der er endnu ledige pladser! Kontakt 
sognemedhjælper Bit Boel Buhl, 86250800 / bbb@
gellerupkirke.dk
 

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.


