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Gellerupparkens vision
Gellerupparken er en levende bydel  
præget af åbenhed, tryghed og  
mangfoldighed, hvor der er plads til alle.

Beboerne i Gellerupparken oplever et  
fællesskab, hvor hver enkelt beboer,  
forening og ansat tager ansvar og ejerskab 
for vores område.

husk at gemme
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Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken 
ønsker med Beboerhåndbogen at give 
nytilflyttere til afdelingen et overblik over 
nogle af de mange aktiviteter og tilbud, 
som findes i Gellerup. Derudover inde-
holder Beboerhåndbogen også en lang 
række nyttige oplysninger og råd, som 
alle beboere kan få brug for før eller si-
den. 
Dette er anden udgave af Beboerhånd-
bogen – og afdelingsbestyrelsen vil me-
get du gerne høre fra dig, hvis du me-
ner, at der mangler nogle oplysninger i  

Beboerhåndbogen. Du bedes kontakte 
beboersekretær Vibeke Dam Hansen og 
give hende dine kommentarer. 
Afdelingsbestyrelsen holder to gange 
om året, i marts og november, et ”Vel-
kommen til Gellerup”-møde for alle ny-
indflyttede beboere. På mødet får nye 
beboere en grundig introduktion til om-
rådet og de mange tilbud, som findes – 
og der vil være rig mulighed for at hilse 
på sine nye naboer. Alle nytilflyttere vil 
modtage invitationer med oplysninger 
om tid og sted.

Gellerupparken har sin egen hjemme-
side www. gellerupparken.dk – her kan 
du finde masser af relevante oplysninger 
om området og finde telefonnumre og e-
mail-adresser.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012-2013

Gellerupparkens Historie
Gellerupparken er Danmarks største boligafdeling. Her bor ca. 5.000 mennesker, 
som repræsenterer mere end 80 forskellige nationaliteter.
I Gellerupparken er der store grønne områder, mere end 100 nyttehaver og mange 
legepladser, som giver beboerne mulighed for at nyde livet mellem blokkene. Afdelin-
gen er også rig på aktiviteter for børn, unge og voksne. Her findes både Beboerhuset 
Yggdrasil, Foreningernes Hus, GLOBUS1, Gellerup Badet, Gellerup Scenen, Cirkus 
Tværs, Livsværkstederne, en festplads, en kælkebakke, et boldanlæg og en oplyst 
fodbold grusbane.

Gellerupparken blev opført i årene 1968-1972. 
Afdelingen består af 1776 lejligheder fordelt på 23 blokke. 16 blokke har fire etager, og 
7blokke har 8 etager. Der bor ca. 5.200 mennesker i Gellerupparken – næsten halvdelen 
er børn og unge under 20 år.
Læs mere på www.gellerupparken.dk

Gellerupparkens Museum
I 2010 fik Gellerupparken og Toveshøj sit eget museum. 

Det ligger i en femværelses lejlighed på sjette sal i nummer 16 på Gudrunsvej.

På museet kan du høre om Gellerups historie og se en film om dengang, blokkene blev bygget. Og der er løbende forskellige ud-

stillinger, ligesom der også arrangeres foredrag og debatmøder.

Museet er åbent tirsdage kl. 15-17 og den første søndag i hver måned kl. 14-16 (undtagen juli/august) 

Læs mere på www.gellerupmuseum.dk - eller søg på Facebook/gellerupmuseum.

Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj
Gellerupparken er i disse år en del af Helhedsplanen for Gel-
lerup og Toveshøj, som har som mål frem til 2030 at forandre 
Gellerup fra et udsat boligområde til en levende bydel.
Du kan altid følge med i den seneste udvikling på  
www.helhedsplangellerup.dk

Gellerupparkens Beboerhåndbog er udgivet 

af Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.

Ansvarshavende afdelingsformand 
Helle Hansen

Der tages forbehold mod eventuelle trykfejl
December 2012
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Beboere i Gellerupparken har mulighed 
for at forandre og forbedre deres bolig. 
Der er ubegrænsede muligheder med 
hensyn til at investere i egen bolig, men 
der er nogle få generelle retningslinier, 
der skal overholdes:
Inden arbejdet påbegyndes skal der ind-
gås en skriftlig aftale med Brabrand Bo-
ligforening.

Alt arbejde skal udføres håndværksmæs-
sigt korrekt.
Alle ændringer skal være rimelige og 
hensigtsmæssige.
Ændringer må ikke fratage boligen dens 
karakter af almen bolig.
Hvis du har tanker om at ændre din 
bolig, er det altid en god ide først at  

henvende dig til Brabrand Boligforening 
for at få råd og vejledning.
Hos Boligselskabernes Landsforening 
BL kan du desuden få pjecen ”Råderet-
ten – og andre muligheder for forbedrin-
ger af boligen”.  

Tjek evt. www.bl.dk

Råderet, hvad må du gøre i din lejlighed?

Udpluk fra ordensreglementet

Dyr i Gellerupparken
Det er tilladt at holde kat i Gellerupparken, hvis kat-
ten er registreret på godkendte tillæg til boligover-
enskomsten.
Hunde af enhver art og størrelse er ikke tilladt, dog er 
der mulighed for besøg – se ”Hundebesøg” i ordens-
reglementet. Andre mindre husdyr, som ikke kom-
mer uden for lejligheden, og som i øvrigt ikke ved 
deres farlighed, støj eller lugt generer andre beboere, 
er tilladt - dog ikke slanger, krybdyr og edderkopper.

Rygepolitik i Brabrand Boligforening 
Brabrand Boligforening har vedtaget en rygepolitik for at 
sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for passiv ryg-
ning. Rygning er derfor ikke tilladt i opgange, elevatorer, 
kælderområder og vaskerier. Og når en medarbejder er i 
en beboers lejlighed i forbindelse med arbejde, må der 
ikke ryges i det tidsrum, hvor medarbejderen er i lejlig-
heden. 

Boremaskiner m.v.
Brug af el-værktøj, herunder boremaskiner, er til 
stor gene for alle naboer i tilstødende lejligheder. 
Derfor må boremaskiner og andre støjende ma-
skiner kun benyttes:
Hverdage (mandag – fredag) kl. 8.00 – 19.00
Lørdag, søn- og helligdage kl. 10.00 – 15.00
Det er heller ikke tilladt at hamre og banke uden-
for overstående tidsrum.

Altangardiner – tæppe/gardin på altanen:
Ønsker du at ophænge ”altangardiner” skal føl-
gende overholdes: Altangardiner skal ophænges 
efter driftspersonalets anvisninger, som kan fås 
på driftskontoret Altangardinerne skal følge de 
standarder, som er udpeget af afdelingsbestyrel-
sen – oplysninger kan fås på driftskontoret
Altangardiner skal altid holdes inden for stål- og 
glasrækværket.

Gellerupparken er et stort boligområde, 
hvor vi lever tæt på hinanden og er fæl-
les om mange ting.  Derfor er det godt 
at have aftalte regler, som beskytter vor 
fælles tilværelse og fælles ejendom, og 
som sikrer, at vi ikke generer og skader 
hinanden. 
Ordensreglerne er med til at skabe et 
godt beboermiljø, som hjælper med at 

holde bebyggelsen og de fælles arealer i 
god stand, så afdelingens udgift til vedli-
gehold bliver så lav som mulig til glæde 
for os alle. For det er os beboere, der via 
huslejen skal betale for vedligeholdelsen 
af vores afdeling – og vi skal også betale 
for istandsættelsen af det, der ødelæg-
ges.

Ordensreglerne handler både om affald, 
adfærd i opgange og på fællesarealer, 
parkering, regler om at bore, holde hus-
dyr, høre høj musik, videoovervågning, 
klager mv.
Du kan finde ordensreglementet på 
www.gellerupparken.dk

Ordensreglement i Gellerupparken

Vi skal være her sammen

At bo i Gellerupparken
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Udpluk fra ordensreglementet

Affald – aviser, glas, møbler osv.
Stort affald skal afleveres i blokkens affaldsgårde 
og sorteres som anvist på skiltene.
I Gellerupparken kildesorterer vi i glas, avis og 
pap og elektronik. Stort brandbart (over en  
meter) møbler, tæpper o.l. og småt brandbart 
(under en meter) tøj, sko, sække. 
Det er ikke tilladt at smide madaffald i  
containerne pga. rottefare.

Batterier og el-sparepærer
Brugte batterier og el-sparrepærer er miljøfaligt 
affald, som skal afleveres enten ved flaskeindleve-
ringen i Føtex i City Vest, hos Matas, på apoteket 
eller på den lokale genbrugsstation Sintrupvej 57.

Vaskerier: 
De små midterlejligheder i Gellerupparken har alle fælles- 
vaskerier i kældrene på henholdsvis Gudrunsvej 68 og  
Bentesvej 13 og 61. 
Her er mulighed for at reservere en tid til vask. Men hvis man 
kommer mere end 15 min. for sent til den aftalte tid, vil man 
ikke kunne vaske, da tiden så er annulleret.
Opstår der fejl på maskinerne på vaskeriet, så skal man  
kontakte driften på tlf. 8931 7131.

El-stik til bilernes puslepladser 
Alle blokke i Gellerupparken har fået installeret 
et el-stik i væggen under gangbroen nedenfor  
blokken, hvor det er muligt for at trække strøm, 
når bilen skal støvsuges. 
På Gudrunsvej findes der elstik ud for opgang nr.: 
2, 12, 22, 38, 48, 58 og 68.
På Jettesvej ud for nr. 1, 9, 17 og 25
På Dortesvej ud for nr. 1, 13 og 25
På Bentesvej ud for nr. 11, 19, 31, 39, 51, 59 og 71 
På Lottevej ud for nr. 8 og 16

Parkering og P-pladser
Parkeringsgruppen sikrer, at parkering sker i overensstemmelse med de  
opsatte parkeringsskilte. Parkering må kun ske i de opmærkede båse
Henvendelser vedrørende parkeringsbøder skal ske til Parkeringsgruppen.  
Kontaktinformation: Telefonnummer 87328140.
Kun mellem kl. 12-14 mandag – fredag
Der må ikke parkeres køretøjer over 3500 kg på afdelingens område.  
Det henstilles at store varebiler, kassevogne og minibusser under 3500 kg. 
parkeres længst væk fra blokkene på Gudrunsvej og Lottesvej, og på de lange 
vejstrækninger af Jettesvej, Dortesvej og Bentesvej for enden af blokkene.
Der må ikke parkeres uindregistrerede motorkøretøjer på afdelingens område. 
Campingvogne må max. henstilles i 48 timer. 
Det er ikke tilladt at dytte på p-pladserne. 
Brugen af bilalarm bør ske med hensyn.
Beboere som har brug for handicap-parkering, skal sende en kopi af parke-
ringstilladelsen fra Dansk Handicap Forbund til administrationen.  

Videovervågning 
Gellerupparken er i øjeblikket i gang med 
forsøg med videoovervågning i udvalgte  
opgange rundt i Gellerupparken. 
Overvågningen skal være med til at forebyg-
ge hærværk og svineri i opgangene. 
Forsøget viser, at kameraerne har en synlig 
gavnlig virkning i de opgange, som har fået 
dem sat op.
I løbet af foråret 2012 skal forsøget evalueres, 
og beboerne skal bestemme, om der skal  
installeres videokameraer i alle afdelingens 
opgange.

Lysstofror til kokken og bad 
Du skal selv sørge for at skiftet lysstofrør i køkken og 
bad. Husk det er vigtigt, at du køber nye lysstofrør og 
glimtænder på samme tid - ellers risikerer du at få 
mange problemer med lyset.
Du skal bruge følgende lysstofrør: Master TL-D super 
80 18w / 830.
Glimtænder skal være: 32 watt til lyset i badeværelser 
og 18 watt til køkkenet. 

Knallertkorsel forbudt 
Det er kun fodgængere, der må be-
nytte blokkenes gangdæk. Cykel- og 
knallertkørsel er forbudt. 
For at beskytte fodgængerne er 
færdsel på Gellerupparkens stier 
med knallerter, scootere og motor-
cykler forbudt.
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Bydelsportalen Gellerup.nu 
På bydelsportalen gellerup.nu kan du 
hver dag læse artikler om livet i Gellerup 
– og i kalenderen kan du se, hvilke ar-
rangementer og aktiviteter, der foregår 
i området lige nu. 
Her kan du også finde en oversigt over 
en lang række af foreninger, som findes 
i Gellerup.
Læs mere på www.gellerup.nu

Magasinet Gellerup.nu med hi-
storier fra Gellerup og Toveshøj
Magasinet gellerup.nu finder du hver 
måned som indstik i Skræppebladet.
Tillægget er fyldt med historier fra og 
om Gellerup og Toveshøj, og det laves af

de samme borgerjournalister, som hver 
dag også skriver til bydelsportalen gel-
lerup.nu.

Beboerbladet Skræppebladet
10 gange om året udkommer Brabrand 
Boligforenings beboerblad Skræppe-
bladet, som fortæller stort og små om, 
hvad der foregår i boligforeningen og i 
afdelingerne.
Det er en beboervalgt redaktion, som 
skriver og producerer bladet, som også 
indeholder aktivitetsoversigter og giver 
beboere mulighed for at skrive læser-
breve og deltage i debatter.
Har du lyst til at være med til at skrive, så 
henvende dig til redaktionen.
Redaktion holder møde i beboerhuset 
Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Læs mere på www. Skraeppebladet.dk

Nyheder og information

Husk du kan skrive til din 
varmemester på nettet 
www.bbbo.dk – klik ind på 
”Skriv til din varmemester”.

Totalservice 
- 24 timers service
På hverdage inden for normal arbejdstid 
kan du få hjælp hos din varmemester, og 
når han har fyraften, tager vagten i Total-
service over.  
Her ringer du til, hvis der uden for nor-
mal arbejdstid sker en pludselig skade 
i din lejlighed, som kræver øjeblikkelig 
udbedring. Det kan for eksempel være 

en vandskade, smadret rude eller lig-
nende.

Totalservice har åbent Hverdage: 15.30-
07.00. Fredag: 12.30-07.00 og lørdag, 
søndag og helligdage: Hele døgnet.
Telefonnummer til Totalservice 8931 
7171 eller 2020 2281. 
Fra dette nummer kan du trykke dig 
frem til en personlig betjening af en af 
servicemedarbejderne fra Totalservice

Husk Totalservice er kun til AKUT hjælp
Totalservice er en dyr service, så du skal 
ikke ringe, hvis der er sket en skade, som 
godt kan vente med at blive udbedret 

til din varmemester har åbent igen, el-
ler det drejer sig om et problem, som du 
selv burde klare. 
For eksempel: Ringer du til Totalservice, 
fordi dit barn har proppet toilettet fuld 
med toiletpapir, så afløbet er stoppet, 
skal du også være forberedt på selv at 
komme til at betale for udkaldet. 
Det kan godt være træls med en stoppet 
køkkenvask, men hvis det sker mandag 
aften, kan det godt være, du alligevel 
venter til tirsdag morgen og i stedet får 
fat på varmemesteren. 

Gellerupparken er medlem af Antenne-
foreningen Aarhus 
Læs mere på websiden: 
www.antenneforeningen-aarhus.dk

STOFA 
Hvis du oplever problemer med dine tv-
kanaler, kan du kontakte vores tv-udby-
der på tlf.  8830 3030 mandag-fredag: kl. 
08.00-19.00. 
Kontakt uden for alm. åbningstid: 
Hovedvagten på tlf.  8813 1818.

Hovedvagten har åbnet til kl. 24 på alle 
hverdage og fra 8 - 24 i weekender og på 
helligdage.
 

Gratis internet – STOFA
Alle beboere i Gellerupparken har via 
antennebidraget, som betales over hus-
lejen, mulighed for at få gratis Internet.  
Det sikrer en aftale mellem Antennefor-
eningen Aarhus og Stofa.
 
 

Det drejer sig om en StofaNet bred-
båndsforbindelse (256 kbit/s), som kan 
etableres uden omkostninger og uden 
abonnementsbetaling.
For at kunne komme på Internettet skal 
du bruge et modem – modemmet er gra-
tis, og du kan hente det hos Stofa:
Stofa A/S 
Søren Frichs vej 34 C, 8230 Åbyhøj
Telefon: 88 30 30 30 
Åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30

Dine tv-kanaler
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Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
består af 15 medlemmer, der vælges 
på afdelingens beboermøde i foråret.  
Derudover vælges et antal suppleanter. 
I september måned holdes endnu et  
beboermøde, hvor afdelingens budget 
for det efterfølgende år skal vedtages.
Afdelingsbestyrelsen holder normalt 
ordinært møde den 1. torsdag i hver 
måned kl. 18.30 – 21.30 - undtaget juli 
i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A..
Du kan læse dagorden for mødet på 
www.gellerupparken.dk nogle dage in-
den mødet.

Medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen 
Formand: Helle Hansen, 
Gudrunsvej 76, 7. th - 40718675 
email hellehm@gmail.com
Næstformand: Ali Khalil, 
Gudrunsvej 70, 7. th - 26733536 
email: amak3346@yaahoo.dk
Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer:
Abdullahi Hedafoow, 
Gudrunsvej 14, 4. mf - 71648894
Ahmad Tabbara, 
Bentesvej 63, st. tv. - 2893 0595 
Dega Jama Mohamed,
Gurunsvej 8, 1. th. - 50533116
Ibrahim E. H. Said, 
Gudrunsvej 68, 4. th - 28302705 
Issam Kaddoura, 
Gudrunsvej 50, 1. th - 22782356 
Jamal Mohammad, 
Gudrunsvej 44, 4. tv - 52629092  
Malek El-Batran, 
Gudrunsvej 48, 5. tv - 27383885 

Marianne Rossen, 
Gudrunsvej 54, 7. tv - 22536125 64441654 
Mohammad Bachir Hatab, 
Jettesvej 25, 2. tv. - 21630362 86255867 
Naif Moustafa, 
Jettesvej 21, 1. th - 60822961 86255561 
Saleh Yacoub, 
Gudrunsvej 38, 5, tv - 52436906 86253892 
Tanja Bergstrøm, 
Gudrunsvej 50, 7. th - 22423762 
Walid Mahmoud, 
Gudrunsvej 2, 3. th - 61716280 
1. suppleant:
Ahmed Asker,  Jettesvej 27, 2. mf.
2. suppleant
Anna Margrethe Nebel, Gudrunsvej 8, st. 
3. supplanant
Mohammed Saleh, Bentesvej 3, 2. tv.
4. suppleant
Elsebeth Frederiksen, Gdrunsvej 8. mf. 
5. suppleant
Kaltumo Guraa, Bentesvej 43, st. tv.
6. suppleant
Sean Ryan Bjerremand, Gudrunsvej 42, 4

Ad hoc grupper
Afdelingsbestyrelsen har nedsat forskel-
lige ad hoc udvalg, hvor bestyrelses-
medlemmer fokuserer på en opgave, de 
har særlig interesse i f.eks. legepladser, 
aktiviteter, internet, tv, m.m. 
Det er også muligt at et ad hoc-udvalg 
nedsættes på opfordring fra beboerne. 
Afdelingsbestyrelsen kan vælge at ud-
delegere en opgave til ad hoc udvalg 
bestående af beboere uden for afde-
lingsbestyrelsen.  

Afdelingsbestyrelsen støtter 
beboeraktiviteter
Afdelingsbestyrelsen arrangerer også 
forskellige beboerfester gerne i samar-
bejde med områdets foreninger, lige-
som bestyrelsen støtter lokale forenin-
ger og ildsjæle, som laver aktiviteter for 
områdets beboere.  Du kan læse nær-
mere om muligheder for at søge støtte 
på Gellerupparkens hjemmeside.
Beboere, der er interesseret i at hjælpe 
med at lave aktiviteter, er meget velkom-
men til at deltage. De kan henvende sig 
til beboersekretær Vibeke Dam Hansen 
i Beboerhuset Yggdrasil eller på mail 
viha@bbbo.dk eller tlf. 8625 1017.

Legepladser for alle børn
Afdelingsbestyrelsen har nedsat et le-
gepladsudvalg, som hvert år kigger på 
områdets legepladser og er med til at 
beslutte, hvis der skal indkøbes nye le-
geredskaber. 
Interesserede beboere er meget vel-
kommen til at deltage aktivt i udvalgets 
arbejde. Kontakt venligst beboersekre-
tær Vibeke Dam Hansen.

Hjemmesiden 
www.gellerupparken.dk
På Gellerupparkens hjemmeside kan du 
læse mere om afdelingen og finde kon-
taktoplysninger til afdelingsbestyrelsen 
og forskellige links til relevante hjem-
mesider.
Eller du kan ringe til beboersekretær 
Vibeke Dam Hansen, 8625 1017 – mail 
viha@bbbo.dk, der sidder i Beboerhuset 
Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Gellerupparkens beboerdemokrati

Vision for Gellerupparken
Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle.
Beboerne i Gellerupparken oplever et fællesskab, hvor hver enkel beboer, forening og ansat tager ansvar og 
ejerskab for vores område.
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Grønærten 
dyrker grøntsager og blomster
Gellerupparkens haveforening Grønærten har 124 nyttehaver, der er placeret 
rundt Gellerupparken med haveafsnit mellem blokkene på Dortesvej, Bentes-
vej og Gudrunsvej. 
Det koster 100 kr. pr. år at leje en have, og 25 kr. i indmeldelsesgebyr. 
Ønsker du at leje en have, kan du henvende dig til Vibeke Dam Hansen i 
Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A – tlf. 8625 1017 e-mail: viha@bbbo.dk

Gellerupparkens altankonkurrence
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken inviterer hvert forår alle beboere til at deltage i 
altankonkurrencen, hvor beboerne konkurrerer om at have den smukkeste og hygge-
ligste altan eller terrasse.
Beboerne tilmelder sig konkurrencen og i løbet af sommeren skal deres altan fotogra-
feret. Billederne udstilles i Café Perlen, hvor beboerne selv er med til at stemme om, 
hvem der bliver årets vinder. 
Der kåres en vinder og 2. og 3. pladser og gives anerkendelser til de flotteste 25 alta-
ner, som vinder blomster til det efterfølgende forår.

Café Perlen – beboernes egen café 
Cafeen er et hyggeligt sted, hvor beboerne fra Gellerupparken og Toveshøj kan mødes med deres naboer og drikke en kop kaffe 

og måske nyde et stykke kage. 
Cafe Perlen ligger på førstesalen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.
I Café Perlen kan beboerne mødes og høre, hvad der foregår i lokalområdet – og der bliver nogle gange arrangeret foredrag, de-

batter og andre indslag i åbningstiden. 
Cafeen drives af frivillige cafémedarbejdere fra foreningen Perlevennerne.
Café Perlen holder normalt åbent torsdage fra klokken 13-16. 
Og en gang om måneden inviterer Perlevennerne til fællesspisning i cafeen for alle - menu og pris kan læses på hjemmesiden 

eller i Gellerup.nu.

Perlen Systue
Perlens Systue er tilbud som er åben for alle kvinder, som har lyst til at sy og lave håndarbejde.

Systuen holder til i det kreative værksted i Yggdrasil. Åbningstider torsdag kl. 14.30-17.00

Yderligere oplysninger på foreningen Perlevennernes hjemmeside: www.cafe-perlen.dk

Beboerhuset Yggdrasil
Beboerhuset Yggdrasil er det gule hus på Dortesvej 35A. 
I Yggdrasil finder du Café Perlen, som er en beboercafe. Og i stueetagen findes et kreativt 
værksted, hvor blandt andet Perlens Systue er aktiv.  Lokale foreninger og andre aktive kan 
låne lokaler i huset til deres forskellige aktiviteter. 
Huset lægger også lokaler til forskellige projekter.
Beboerhusets ansatte er husmand Kim Vestergaard og beboersekretær for afdelingsbestyrel-
sen i Gellerupparken Vibeke Dam Hansen – telefon 86251017 e-mail viha@bbbo.dk.

Gellerupparkens beboertilbud
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Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et 
frivilligt netværk mellem foreninger, 
myndigheder og ildsjæle, som mødes 
hvert kvartal. 
Samvirket kan nedsætte ad hoc grupper 
og understøtter aktiviteter og initiativer, 
der retter sig mod beboerne i Gellerup 
og Toveshøj. 
Samvirket holder et møde hvert kvar-
tal., her er alle velkommen til at deltage. 
Kvartalsmøderne holdes i Foreninger-
nes Hus og dagsorden og tilmelding kan 
ske via Samvirkets hjemmeside.
Samvirket holder også et årsmøde i  
januar. Her uddeles blandt  
Samvirkets Pris, der er en hæder til en 
ildsjæl, der har lavet en særlig indsats i det  
forgangne år.
Læs mere på www.samvirket.dk

Verdenshaverne 
Verdenshaverne er ad hoc gruppe  
under Samvirket, som arbejder på at 
skabe dejlige haver og andre grønne 
områder med farverige blomster, træer 
og buske i Gellerup og Toveshøj. 
I de grønne områder kan der være et 
væld af farverige blomster fra det tidlige 

forår henover sommeren og videre frem 
til de gyldne efterårsfarver og vinterens 
former. Der kan være særlige bede, hvor 
blomsterne kan plukkes til buketter, og 
der kan være frugter og bær, der må hø-
stes.
Lige nu arbejder gruppen og flere be-
boere med en grund ved Hasle Bakker 
og en grund i svinget ved Gudrunsvej. 
Haverne kaldes henholdsvist Toveshøj-
haven og Gelleruphaven.
Læs mere på www.samvirket.dk under 
ad hoc-grupper. 
Verdenshaverne er i dag også en forne-
ing, hvor du kan læse mere på www.ver-
denshaverne.dk. 

Forældre Dialogforum
Forældre Dialogforum er en anden ad 
hoc gruppe under Samvirket i Gellerup 
og Toveshøj, som henvender sig til fæd-
re og mødre. 
Forældre Dialogforum inviterer til fore-
drag og debatmøder og andre relevante 
arrangementer for forældre og andre 
voksne, som er interesseret i børneop-
dragelse.

Gruppen bag Forældre Dialogforum be-
står af lokale forældre, ildsjæle og social-
arbejdere. Og her er ønsket at være med 
til at skabe en god debat om børneop-
dragelse mellem forældre, som også kan 
være med til at give far og mor nogle 
brugbare redskaber i hverdagen. 
Læs mere på www.samvirket.dk under 
ad hoc-grupper.

Det boligsociale samarbejde i Gellerup 
og Toveshøj hedder Samvirket

Gellerupparken har et hav af forenin-
gerne, hvor beboerne er aktive og laver 
aktiviteter for både børn og voksne, som 
for eksempel fodboldklubben ACFC, 
dansegruppen Arabisk Dansk Kulturhus, 
Ramallah-spejderne, Aktiv Kvindefor-
ening, Perlevennerne, Ungdomsforenin-
gen Fristedet, Somalisk Familieforbund 
og mange flere. 
Det er muligt at finde en oversigt over 
mange af aktiviteterne på bydelsportalen 
www.gellerup.nu
Foreninger i Gellerupparken har  
mulighed for at få hjælp af  
afdelingsbestyrelsen blandt andet med 
et mindre klublokale i en kælder un-
der blokken – eller de kan måske låne  
lokaler i Yggdrasil eller måske i Forenin-
gernes Hus.

Et livligt foreningsliv

Støtte til foreningerne og aktiviteter i Brabrand Boligforening  

Ved indflytning i en af Brabrand Boligforenings lejligheder er lejeren og den-
nes husstand automatisk medlem af Fritidsforeningen, så du er sikkert allerede 
medlem. Det koster 10 kroner om måneden.
Fritidsforeningens formål er at skabe fritidsaktiviteter for beboere i Brabrand 
Boligforening og koordinere og orientere om bestående og nye aktiviteter. 
FAS, som er Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, har til formål at yde økonomisk 
støtte bredt til fritidsaktiviteter for Brabrand Boligforenings beboere – læs mere 
på bbbo.dk klik ind under ”materiale”.
Hvis du ikke ønsker at være medlem af Fritidsforeningen kan du melde dig ud 
ved skriftligt at henvende dig til Brabrand Boligforenings administration, hvor 
det kan ske med mindst 3 måneders varsel og med virkning fra den 1. januar 
eller anden dato for administrativ omlægning.
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Foreningernes Hus rummer foreningslivet
Den gamle hvide gård, der ligger i den nordlige del Gellerupparken, danner ram-

men om Foreningernes Hus, der rummer mange af områdets foreninger og byder 

på kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag, teater, dans og konferencer, 

Formålet med Foreningernes Hus er, at huset skal være et sted, der samler be-

boerne på tværs af etnisk baggrund, køn, alder, religion m.m., så der skabes nye 

relationer og venskaber på tværs af de mennesker, grupper og foreninger, som 

benytter huset.
Det er brugerne selv, der er drivkraften i huset, og alle arrangementer, ideer og 

aktiviteter sker på brugernes initiativ. Ønsket er, at skabe kreativitet, engagement, 

og en følelse af ejerskab og fællesskab i huset, som er et sted, hvor alle kan få lov 

til at involvere sig. 
Foreningernes Hus - Gudrunsvej 10a, 8220 Brabrand
Leder af Foreningerne Hus er Per Thomsen – Tlf. 6122 1746  E-mail: peth@bbbo.dk
Læs mere på www.foreningernes–hus.dk

Ny boligsocial helhedsplan på vej
I vinteren 2012-13 arbejdes der på at udforme en ny boligsocial helhedsplan, som de kommende fire år skal denne grundlag for 

en masse spændende sociale projekter i Gelerupparken og Toveshøj.

Arbejdet med prækvalifikationen for den nye boligsociale helhedsplan startede tilbage i foråret 2012. Gennem de efterføl-

gende måneder har en lang række lokale ildsjæle og foreninger, institutioner og projekter, været inde over arbejdet, og alle 

gjort deres til at give planen dens samlede styrke. 
Der har langt hen af vejen været bred enighed om, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor i Gellerup, og derfor har 

arbejdet båret præg af en fælles vilje til at finde de bedste løsninger.

Vandringer skal skabe tryghed
Et af de nyeste projekter, der er kommet med i planen, er projekt Tryghedsvandringer, der sigter mod at skabe et tryggere 

område for alle, der færdes i Gellerupområdet. 
Det er en generel erkendelse blandt de involverede, at vi kan gøre meget mere for at skabe et trygt område, og viljen til at gøre 

dette, samler vi i fremtiden i dette projektsamarbejde. 
Fire gange om året skal lokale beboere, ressourcepersoner, konsulenter og beslutningstagere gå rundt i området og identifi-

cere, hvor vi har tryghedsudfordringer, der skal gøre noget ved. 
Dette suppleres med analysearbejde og facilitering. der skal sikre, at de nødvendige tiltag bliver ført ud i livet, lige meget om 

det er kommunen, boligforeningen eller anden aktør, der har ansvaret for udfordringen.

En af de udfordringer vi allerede nu kan pege på, der bliver nødt til at blive gjort noget ved, er mængden af hærværk i området, 

der koster hver husstand tusindvis af kroner i ekstra husleje hvert eneste år. 
En begrænsning af hærværk i Gellerup området vil direkte kunne mærkes på huslejen for samtlige beboere i området.

Fritidspatruljen skaber leg og liv mellem blokkene
Gellerupparken og Toveshøjs Fritidspatruljens består af 16 unge legeinstruktører, som med leg og sportsaktiviteter på de grønne 

områder skal lokke mindre børn ud af lejlighederne og væk fra gadehjørnerne. Målet er, at børnene skal få lyst til at lege uden-

dørs efter skoletid.
Fritidspatruljen skal give børn sunde fritidsinteresser ved at skabe meningsfulde aktiviteter. Gennem leg skal børnene have 

bedre mulighed for at opbygge venskaber og møde gode rollemodeller.
Fritidspatruljen er ude at lege både i Gellerupparken og Toveshøj to gange om ugen med aktiviteter såsom:

Boldspil, sjippetov, spejderaktiviteter, kridttegning på fliser, cykelkonkurrence og skattejagter.

Projektleder Gordon Roberts Tlf. 61 22 37 55 - E-mail goro@bbbo.dk

Boligsociale indsatser i Gellerup og Toveshøj
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Andre aktivitetssteder, forretninger, 
kulturhuse og institutioner 

Cykelværkstedet på Toveshøj
Har du brug for hjælp til at få repareret 
eller klargjort din cykel, så kan du hen-
vende dig i kælderen hos Cykelværkste-
det på Tovshøj, Janesvej 43. 
Der er åbent forår, sommer og efterår 
mandag og torsdag kl. 16-19.

Beboerhuset Tousgårdsladen 
Beboerhuset Tousgårdsladen bliver dre-
vet af foreningen Tousgårdens Venner. 
Laden holdt indvielsesfest i januar 1986. 
Laden har et Folkekøkken, hvor det hver 
dag (mandag – torsdag) er muligt at spi-
se aftensmad.
Hver onsdag er der også bankospil i La-
den. Der er også andre faste aktiviteter, 
som du kan læse mere om på hjemme-
siden. Det er også muligt at leje lokaler 
i Laden, hvis du skal holde en fest. Kon-
takt Ladens husmand.
Edwin Rahrs Vej 6b, 8220 Brabrand
Tlf. 8625 9158
www.tousgaardsladen.dk

GLOBUS1 
et mekka for sport og aktivitet 
I 2005 åbnede GLOBUS1, som ligger i 
den grønne kile mellem Gudrunsvej og 
Åby Ringvej. GLOBUS1 er et mødested 
for alle på tværs af alder, køn og natio-

nalitet, og GLOBUS1 danner rammen 
om masser af fritids- og kulturaktiviteter. 
GLOBUS1 blev opført af Aarhus Kom-
mune i samarbejde med Brabrand Bo-
ligforening og Gellerupparken. Projektet 
blev økonomisk støttet af URBAN-pro-
grammet Bydel i Bevægelse og Lokale- 
og Anlægsfonden.  Indvielsen af GLO-
BUS1 fandt sted 15. oktober 2005. 
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand
www.globus1.dk

Gellerup Badet 
- en svømmehal for hele familien
Midt i Gellerupparken ligger Gellerup 
Badet, hvor der er mange muligheder 
for leg og svømning for hele familien. I 
det opvarmede varmtvandsbassin kan 
babyer og de yngste børn få en behage-
lig oplevelse i vandet sammen med mor 
og far. I børnebassinet er der mange le-
gemuligheder for både store og små, og 
svømmebassinet indbyder til motions-
svømning i sit eget tempo. Efter en be-
hagelig svømmetur kan kroppen slappe 
helt af i fællessaunaen inde i svømme-
hallen.
Læs mere om åbningstider og priser på 
www.gellerupbadet.dk
Dortesvej 43, 8220 Brabrand 
Tlf. 8625 6901

City Vest et moderne 
indkøbscenter
City Vest blev opført i 1972, dengang hed 
det Gellerup Centret, og var det første 
center i Jylland, der blev opført som et 
overdækket shoppingcenter. Siden er 
City Vest løbende blevet moderniseret 
og udvidet med flere butikskvadrat-
meter, så centeret i dag er et moderne 
shoppingcenter med 65 specialbutikker, 
to supermarkeder og et madtorv.
Gudrunsvej 7
8220 Brabrand
www.cityvest.dk

Bazar Vest 
– tusinde og en nats oplevelser
En verden af smag og oplevelser! Mere 
end 100 forretninger, der byder på ople-
velser for alle sanser, det er Bazar Vest, 
som ligger lige nord for Gellerupparken. 
Her kan du gå på opdagelse i både den 
gamle såvel som nye bazar, der rum-
mer eksotiske spisesteder, tyrkiske og 
arabiske bagerier, mere end 1.000 m2 
frugt- og grøntmarked, slagter, oriental-
ske købmænd, og mange andre butikker 
med spændende produkter og service-
ydelser.
Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand
www.bazarvest.dk 

Få hjælp hos beboerrådgivningen i Gellerup, hvis du har problemer
Gudrunsvej 16, 1. th. 8220 Brabrand
Som beboer i Gellerupparken har du mulighed for at henvende dig i Beboerrådgivningen på Gudrunsvej 16. Her kan du få 

hjælp af vores to ansatte socialrådgivere, Jens Høgh og Abelone Asingh, hvis du har problemer i forhold til social lovgivning, 

økonomi, bolig, ægteskab, børn, uddannelse eller arbejde.
Du kan også få råd og vejledning i forbindelse med personlige ting som for eksempel pension, ankesager, fondsansøgninger, 

ferieprojekt, selvhjælpsgrupper, psykoterapi eller nabokonflikter.
Rådgivning er åben uden tidsbestilling 
(for beboere i Gellerupparken, Skovgårdsparken, Holmstrup, Odinsgården og Thorsbjerg):

Tirsdage 10.00-12.00
Torsdage 15.00-18.00
Beboerrådgiver Jens Høgh Tlf. 86 25 21 26/61 28 21 26 - jens@beboerraadgivningen.dk

Beboerrådgiver Abelone Asingh Tlf. 86 25 21 50/61 28 21 50 - abelone@beboerraadgivningen.dk
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Historien bag 
boligforeningen i Brabrand
Brabrand Boligforening blev stiftet den 
29. april 1948. Tre år efter 2. verdenskrig, 
hvor elendige boligforhold med toilet 
i gården var dagligdag for mange dan-
skere. 
Den historiske baggrund og identitet 
har altid været at løfte en samfunds-
opgave ved at give alle borgere uanset 
økonomisk formåen en ordentlig bolig. 
Udover at etablere boliger udfylder 
Brabrand Boligforening en boligsocial 
opgave og varetager en række sociale 
forpligtelser, der ligger ud over formåls-
paragraffen.
Boligforeningen har i dag over 5300 boli-
ger i 24 boligafdelinger i Brabrand, Århus 
Vest, Århus Midtby, Hasselager, Lyngby, 
Borum, Harlev, Solbjerg og Tranbjerg
Læs mere på www.bbbo.dk

Brabrand Boligforenings 
organisation
Brabrand Boligforening er en politisk 
ledet organisation med et repræsen-
tantskab på 110 medlemmer, der er af-
delingsbestyrelsesmedlemmer fra de 
enkelte afdelinger, repræsentanter for 
ikke-bolighavende medlemmer, per-
sonalerepræsentanter samt forenings-
bestyrelsens medlemmer. Repræsen-
tantskabet er den øverste myndighed 
for Brabrand Boligforening. Der holdes 
ordinært repræsentantskabsmøde hvert 
år i foråret i maj eller juni. Her vælges 
foreningsbestyrelsen, der består af syv 
medlemmer. 
Foreningsbestyrelsen har den overord-
nede ledelse af foreningens og afdelin-
gernes anliggender.
Brabrand Boligforening har også et For-
eningsråd. Det består af foreningsbe-
styrelsen, afdelingsformændene og re-
præsentanter fra administrationen.  For-
eningsrådet, der holder møde ca. hver 
anden måned, har til opgave at orien-
tere om og drøfte forhold i foreningen 
og afdelingerne samt at tilrettelægge og 
gennemføre debatmøder og kurser

Brabrand Boligforening
udlejning og administrationen
Rymarken 2
8210 Aarhus V

Driftskontoret 
Edwin Rahrsvej 30 v/Bazar Vest
8220 Brabrand
8931 7131

Inspektør Peter Sørensen
Afdelingssekretær Connie Nedergaard

Husk du kan skrive til din 
varmemester på nettet 
www.bbbo.dk – klik ind på 
”Skriv til din varmemester”.

Åbningstid
Mandag - onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag – 9.30 - 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Web-side: www.bbbo.dk
E-mail adresse: Brug kontaktformular på 
www.bbbo.dk

Cirkus Tværs 
er fuld af artisteri
Gellerup har sit helt eget internatinale 
ungdomscirkus, som holder til i Cirkus-
bygningen på Gudrunsvej 80.
Cirkus Tværs er en over 20 år gammel 
forening, der har til formål at drive og 
igangsætte musik, teater, og cirkusakti-
viteter i Gellerupområdet,med henblik 
på at styrke områdets sociale og kultu-
relle udvikling.
Til hverdag vil medlemmerne af Cirkus 
Tværs møde op til træning og øve på de-
res cirkusnumre. Og i weekender og fe-
rier står den på forestillinger og turneer i 
både ud- og indland.
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand
Tlf.8625 8780

Gellerup Kirke et aktivt hus
Mange mennesker har deres gang i 
Gellerup Kirke i løbet af ugen for Gel-
lerup Kirke huser en masse aktivite-
ter, klubber og mødesteder. Den røde 
mustenskirke,der ligger midt i betonen, 
er også en aktiv deltager i lokalområdets 
mange dialoger omkring livet i Gellerup.
Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand
Tlf.: 8625 1810
www.gellerupkirke.dk

Livsværkstederne 
og Café Vita
Livsværkstederne i Gellerup er en selv-
ejende institution med rødder i KFUM’s 
Sociale Arbejde, Gellerup Kirke og Bra-
brand Boligforening.

I Livsværkstederne, der ligger i City Vest 
ovenpå Føtex, finder du også Café Vita. 
Her sælges der hver dag kaffe, kage, 
vand, smørrebrød, lune retter og varm 
mad.
Café Vita leverer også mad ud af huset til 
rimelige priser.

Caféen holder åbent:
Mandag fra kl. 10.00 til 18.30
Tirsdag-torsdag fra kl. 10.00 til 15.30 
Fredag fra kl. 10.00 til 15.00
City Vest, Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,
Tlf: 8625 9599. 
www.livsvaerkstederneigellerup.dk

Brabrand Boligforening



Lokalpolitiet Århus Vest
Politiet kan træffes på stationen, der ligger på etagen over Føtex i City Vest

Mandag-fredag kl. 10.00-12.00 
Tlf. 8625 1448 • Gudrunsvej 7, City Vest • 8220 Brabrand

Østjyllands politi 114
Brandvæsenet - Alarmcentralen 112

Har du brug for akut lægehjælp

Er det alvorlig ulykke eller livstruende sygdom?
Ring 112 . her får du kontakt til en sundhedsfaglig medarbejder, som sørger for, at du rå hjælp.

Haster det?
Ring til læge ved akut sygdom eller skade - hverdagen kl. 8-16: Ring til egen læge. 

På hverdage fra kl. 16 til 8 om morgenen samt i weekend og helligdage: Ring til Lægevagten:  8711 3131
Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, Lægevagten eller på skadestuen.

 Kan det vente?
Ring til egen læge og bestil tid til undersøgelse, fornyelse af recept mv.. De fleste læger kan i dag også kontaktes elektronisk.

OBS - Lægevagten og skadestuen findes på Aarhus Universitetshospital - Nørrebrogade 44, indgang ved Bygning 7.

Gellerup Bibliotek
Åbningstid: Mandag og onsdag kl. 10-17, tirsdag og torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-15 (selvbetjening), lørdag kl. 10-13 

Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand • Tlf.: 8625 1177

Folkeinformation på Gellerup Bibliotek
Anonym rådgivning og vejledning til styrkelse af beboernes kendskab til og viden om samfundet. Vejledning kan ydes på 

forskellige sprog herunder dansk, arabisk, tyrkisk, somalisk, engelsk og fransk.
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-16.00 , torsdag kl. 10.00-17.30 og fredag kl. 12.00-15.00.    

Transport
Busruter:

Linie 4A kører ad Sigridsvej forbi City Vest og ind ad Silkeborgvej indtil centrum 
Linie 6A kører på Ringvejen rundt om Århus

A-busserne kører i hverdagstimerne med blot 7-10 minutters mellemrum. Aften og weekend kører de hvert 15. minut.
Linie 15 kører ad Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej forbi GLOBUS1 ind til centrum 

Linie 11 og 12 kører ad Silkeborg med stop syd for City Vest
Businfo om køreplan og priser 8612 8622 • www.midttrafik.dk

Taxa
Taxa Aarhus Tlf. 8948 4848

Dantaxi tlf. 7025 2525

Posthus
Det nærmeste posthus ligger i Åbyhøj på Silkeborgvej 244, 8230 Åbyhøj, tlf. 8020 7030

Døgnpost
Døgnposten findes ved City Vest, Gudrunsvej 7 - på p-pladsen ved HM. Navn: Døgnposten 8223

find flere oplysninger og informationer på Gellerupparkens hjemmeside www.gellerupparken.dk

husk at gemme

Nyttige telefonnumre og adresser


