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Af Skræppebladets redaktørteam
Hans Esmann Eriksen, Kirsten Hermansen og Helle Hansen

det nye skræppeblad år 1

Det er nu godt et år siden, at Skræppebladets nye 
redaktørteam tog over.  Vi kan glæde os over, at der i dag 
er flere aktive medlemmer på redaktionen end tidligere, 
og vi håber, at I læsere synes, at bladet er godt. I det 
kommende år vil vi gennem fokusgruppeanalyser og en 
spørgeskemaundersøgelse arbejde med, hvordan vi kan 
gøre vores blad endnu bedre. 

Antallet af afdelinger, der har valgt et redaktionsmedlem, er 
steget til otte, og antallet af afdelinger, der bliver omtalt i de 
enkelte numre af Skræppebladet, er gennemsnitligt ti-elleve 
stykker. Det vil vi gerne gøre endnu bedre, men det fordrer 
et aktivt samarbejde med afdelingsbestyrelserne, som vi vil 
lægge op til i det kommende år.
Den større redaktion har i år gjort det muligt også at forsøge 
at gå mere i dybden med de enkelte artikler, og samtidig har 
vi også prøvet på at rejse flere boligpolitiske debatter.

Den almindelige Skræppebladslæser har sandsynligvis ikke 
bemærket de nye tider på redaktionen, men derimod måske 
oplevet, at bladet i år har været meget tyndere, fordi den 
store mængde stof, der vedrører Gellerupområdet, ikke 
længere placeres i hovedbladet.

I stedet kan det læses i indstikket Gellerup.nu, der kun 
uddeles til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj, men som 
også kan læses i netudgaven på www.skraeppebladet.dk.
Både beboere fra Gellerupparken og Toveshøj og beboere 
fra afdelinger, som ikke modtager Gellerup.nu, har over for 
redaktionen givet udtryk for, at de synes, de har fået et bedre 
blad ud af den ændring.

Den nye struktur med et delt redaktørteam, der skiftes til at 
have redaktøransvar, og en lønnet sekretær og korrekturlæser 
har givet små udfordringer i forbindelse med produktionen 
af Skræppebladet. Udfordringerne har været spændende, 
men måske også lidt forvirrende for dem, som har deltaget, 
ikke mindst for layouteren, der sætter bladet sammen til 
sidst. Men hver måned er det heldigvis lykkedes til sidst at 
sende et færdigt blad af sted til trykkeriet.

Efter et år med den nye struktur har vores arbejdsgange 
efterhånden fundet et leje, og samarbejdet tegner rigtig 
fornuftigt, så i redaktørteamet er vi optimistiske for fremtiden.  
Og vi er klar til at tage nye udfordringer op i det kommende 
år, alt sammen for at lave et endnu bedre blad til glæde for 
alle beboerne i Brabrand Boligforening. Første udfordring 
bliver at arbejde med ideerne om et nyt udseende til 
Skræppebladet.

Her til sidst skal lyde et ønske til jer alle om en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.
Skræppebladet er tilbage igen i februar 2013.
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allan fIskers nødhjælp fejrer tI-års jubIlæum
støtteforenIngen holder jubIlæums-receptIon I yggdrasIl

Tekst og foto Helle Hansen

I julen 2011 var det 10 år siden, at Allan Fi-
sker som den første nogensinde blev kå-
ret som Årets Østjyde af TV2 Østjylland. 
Umiddelbart efter nytåret i 2002 blev Støt-
teforeningen for Allan Fiskers børnehjem 
i Riga stiftet for at formalisere økonomien 
omkring udsendelsen af containere med 
tøj til Letland. 

altid med smil på læben
Enhver i Gellerup kender til Allan, når 
han kommer kørende på sin gamle cykel i 
sin blå Kansasdragt. Altid med et smil på 
læben og ofte med bagagebæreren godt 
fyldt op med papkasser og gode ting og 
sager, som han har fundet rundt omkring 
i Gellerupparkens containergårde.  
Støtteforeningen bag Allan Fiskers bør-
nehjem synes, at et 10 års jubilæum skal 
markeres, og det gør foreningen med en 
hyggelig reception i beboerhuset Yggdra-
sil, Dortesvej 35A, lørdag den 1. decem-
ber klokken 15 – 17.

nye lokale skal findes
Ved receptionen bliver der budt på gløgg 
og æbleskiver – og Allan vil fortælle sene-

ste nyt og vise billeder fra børnehjemmet 
i Riga. 
Der bliver også mulighed for at høre lidt 
om fremtidsplanerne for Allans tøjind-
samlinger, når den blok, hvor han også 
har sit kælderlager, inden for de næste 

par år skal rives ned i forbindelse med 
Helhedsplanen.
Eventuelle tiltænkte gaver til jubilaren 
bedes venligst indsættes på støtteforenin-
gens konto i Sparbank reg. nr. 9895 - kon-
to 000 152 7282.

I efterårsferien sendte Allan Fisker endnu en fuldt pakket container af sted til Riga. Selv om 
flere af de faste slæbere meldte afbud på grund af ferien, gik arbejdet hurtigt med at få stablet 
de 1638 banankasser, som kan presses ind i den store 40 fods container, som denne gang blev 
fyldt med 130 kasser med sko, 49 kasser legetøj, 28 kasser tasker, 28 kasser køkkenudstyr og 
1403 kasser genbrugstøj.
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kIg I skræppebladets krystalkugle 
tIpskupon om næste år

Af Helle Hansen

Det er svært at spå – især om fremtiden. 
Sådan lyder et godt gammelt dansk ord-
sprog. Men nu er der jo ingen, der siger, 
at livet skal være nemt – og i denne quiz 
kan man nøjes med at gætte på, hvad der 
kommer til at ske. 
Skræppebladet inviterer alle læsere til at 
give deres bud på, hvad de tror, fremti-
den bringer af små og store sager i 2013 
- både inden for vores egen lille ande-
dam i boligforeningen og ude i den 
store verden.
Svar ja eller nej på de 12 spørgs-
mål, og indsend svarene til 
Skræppebladets redaktion se-
nest den 31. januar 2013. Enten 
med post til beboerhuset Yg-
gdrasil, Dortesvej 35A, 8220 
Brabrand, husk at mærke 
kuverten ”Skræp”. Eller send 
en mail med svarene til redak-
tion@skraeppebladet.dk. 
Skriv enten ”ja” eller ”nej” ud 
for hvert enkelt spørgsmål - for 
eksempel ”1: ja, 2: ja, 3: nej…”

Vinderen - eller den som rammer tæt-
test på 12 rigtige - får en flot nytårskurv 
i gave. 
Vinderen og den rigtige svarkombination 
offentliggøres i Skræppebladet i februar 
2014.

gellerup set fra chrIstIansborg
debat på gellerup museum med to folketIngsmedlemmer 

med tIlknytnIng tIl gellerup

Søndag den 6. januar 2013 får Gellerup Museum besøg af to folketingsmedlemmer. Det er socialdemokraten Jens Joel, der er 
nyindflyttet beboer i Gellerupparken, og Venstre-kvinden Fatma Øktem, der tidligere i en årrække har boet på Gudrunsvej.

Teamet for eftermiddagens debat er ”Gellerups fremtid”.

Arrangementet er fra klokken 14-16
Der serveres kaffe og kage.

Pris: 25 kr.

Da arrangementet finder sted på Gellerup Museum, er der begrænsede pladser, og man skal derfor tilmelde sig til arrangementet.
Dette kan ske på heso@bbbo.dk eller 60462392

Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand – www.gellerupmuseum.dk 

1) Sidder der to kvinder i foreningsbestyrel-
sen efter næste repræsentantskabsmøde?
2) Er ghetto-listen afskaffet ved nytåret 2013/2014?
3) Er det besluttet, hvornår de tre blokke skal rives ned i Gellerup?
4) Er vejbyggeriet i Gellerupplanen påbe-
gyndt?
5) Er der en ny formand i Foreningsbesty-
relsen?
6) Er havnebyggeriet påbegyndt?
7) Er renoveringen af Søvangen godkendt på beboermøde inden udgangen af 2013?
8) Er renovering af Hans Brogesparken god-
kendt på beboermøde inden udgangen af 2013?
9) Har Brabrand Boligforening fået ny direk-
tør?
10) Er der afdelinger, hvor lejen i 2014 er over 1.000 kr. pr. kvadratmeter?
11) Er der planer om et hotel i Gellerup?
12) Er det endeligt besluttet, om og hvor der skal bygges en moské i Gellerup?



Skræppebladet december 2012 - 5

affaldsskure anvendes anderledes
bænk og bøfgrIll flytter Ind

Tekst og foto: Hans Esmann Eriksen

Hasselengen, der i gamle dage hed afde-
ling 15, hoppede sidste år på Molokvog-
nen. Ud over en forbedret økonomi ved 
fjernelse af affald blev det muligt at om-
danne affaldsskurene i gårdrummene til 
fælles spisepladser.

molokker - et nyt affaldssystem
En Molok er en stor affaldsbeholder, som 
kan graves ned i jorden. Mange af bolig-
foreningens afdelinger har købt Molok-
ker, fordi  store mængder affald kan fjer-
nes med et snuptag.  Det gør fjernelsen af 
affald billigere. Afdelingsformand Poul 
Erik Nielsen fra Hasselengen fortæller, at 
investeringen i Molokker betaler sig til-
bage på få år.

affaldsskure anvendes til spise-
plads
Hasselengen er en rækkehusbebyggelse, 
hvor husene er grupperet omkring nogle 
fælles gårde. I hver gård er der et lille fint 
hvidt skur, hvor affaldet tidligere blev 

opbevaret i rullecontainere. Det så ikke 
altid pænt ud. Affaldet er nu ved hjælp 
af Molokkerne blevet gemt nede i jorden, 
og derfor kan de hvide skure anvendes til 

noget andet. Afdelingsbestyrelsen fore-
slog, at de små skure blev omdannet til en 
lille spiseplads med en bænk og en lille 
grill.
Spisepladserne er nu indrettet med en 
grøn bænk lavet af genbrugsplast. Pla-
stikken trækker ikke fugt og skal ikke 
males, og bænkene er så tunge, at der 
skal mange stærke mænd til at flytte eller 
stjæle dem.

et problem blev en mulighed for 
fællesskab
Løsningen i Hasselengen er et eksempel 
på, at en besparelse samtidig gør det mu-
ligt at skabe nye fælles mødesteder i be-
byggelsen. Det er i de fælles mødepladser 
mellem lejlighederne og husene, at fælle-
skabet i afdelingen udvikles.

Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Månedens billeder er fra Hasselengen, hvor der er kommet nye bænke i gårdområderne.

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

Poul Erik Nielsen viser en 
Molok-affaldscontainer

Affaldsskuret indrettet med en bænk og en grillplads
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gellerup og toveshøj aktIve I landsdækkende 
beboernetværk for ghettoer

beboerne I de udsatte bolIgområder skal høres, hvIs udfordrIngerne skal løses, 
mener nyt landsdækkende netværk, det kalder sIg beboernes stemme

Af Kirsten Hermansen, foto Anett Sallsätter Christiansen

Afdelingsformændene fra Gelleruppar-
ken og Toveshøj er blandt hovedkræf-
terne bag et nyt landsdækkende netværk 
for boligafdelinger, der optræder på den 
berømte ghettoliste.
Initiativet hedder Beboernes Stemme, og 
netværket blev etableret sidste vinter ef-
ter en BL-bestyrelseskonference for afde-
lingsbestyrelser i udsatte boligområder.

bred tilslutning fra øst og vest
I november måned mødtes mere end 50 
beboerrepræsentanter fra en lang række 
af de udsatte boligområder på Hotel Ny-
borg Strand.
”Her skulle vi være sammen i et døgn 
for at diskutere fælles udfordringer og 
ønsker til, hvordan vi kan give beboerne 
en stemme i den til tider ophidsede debat 
omkring vores boligområder,” fortæller 
Helle Hansen og Anett Sällsäter Christi-
ansen, der er afdelingsformænd i hen-
holdsvis Gellerupparken og Toveshøj. 
”Efter sidste vinters møde nedsatte vi en 
arbejdsgruppe, som har taget initiativ til 
denne weekend, hvor vi mødtes for at ud-
veksle erfaringer og gode ideer til, hvor-
dan vi i fremtiden kan hjælpe og støtte 

hinanden som frivillige beboerdemokra-
tier. Og det har vist sig, at det ikke kun er 
afdelingsbestyrelser på ghettolisten, som 
har brug for et sådant forum. For flere af 
deltagerne kom fra boligområder, som 
kun er med på bobler-listen,” oplyser de 
to afdelingsformænd.

væk med ghetto og lister
Et af de emner, som blev diskuteret på 
konferencen, var brugen af ordet ghetto 
og den måde, som man definerer en ghet-
to på.
”Vi nåede ikke frem til et forslag om et 
nyt ord for ghetto, men det er noget, 
som vi vil arbejde videre med. Og så er 
vi også meget kritiske over for, hvordan 
man måler på vores områder, så vi i det 
hele taget ender på listen. For eksempel 
måler man på antallet af dømte beboere. 
Men når man er dømt og løsladt, så har 
man jo sådan set udstået sin straf over for 
samfundet. Men det gælder altså ikke, 
hvis man vælger at bo alment,” kritiserer 
Helle Hansen, der selv foreslår, at man 
kalder ghettoer for regnbue-kvarterer, 
hvis de absolut skal kaldes noget.
”For det er altså svært at tale negativt om 
en regnbue,” siger hun.

fysiske og sociale planer
Fysiske og boligsociale helhedsplaner er 
to andre opgaver, som netværket gerne 
vil give sig i kast med.

Et halvt hundrede beboerrepræsentanter fra nogle af landet udsatte boligområder mødtes i no-
vember på Nyborg Strand

Beboernes Stemme er et nyt landsdækkende netværk for beboerrepræsentanter for udsatte bo-
ligområder. I arrangørgruppen deltager både Helle Hansen, bagest tv., og Anett Sällsäter Chri-
stiansen, forrest th.



Skræppebladet december 2012 - 7

keramIkværksted
nok en aktIvItet I holmstrup

Tekst og foto Jens Skriver

Hver fredag samles en keramikklub i Væ-
restedets lokaler. Da jeg kom, diskutere-
des brænding og farver livligt sammen 
med alt muligt andet.
”En mand!” udbryder en deltager.
”Kom og få en klump ler i hånden. Det 
er sjovt.” 

Interessen var der allerede
”Der kommer som regel en 10-12 krea-
tive mennesker, men det bliver nok flere 
efter jul, for flere snakkede om at komme 

i gang”, beretter kontaktpersonen Rig-
mor, ”og så fik vi foræret en ovn fra Ka-
thrinebjergcentret, da det blev nedlagt. Vi 
er meget glade for, at vi også kunne få et 
lokale. Ler og glasur købes ude i Sorring. 
Connie Uhre, som i lang tid har været 
med i keramikklubben på Toveshøj, un-
derviser. Man former det, som man bedst 
kan lide, og så hygger vi os. Det er sjovt at 
sidde og arbejde med ler.”
Karen Hammer fortæller: ”Man får udfol-
det sine kreative evner”.

Hun har lavet urtepotter til krydderurter 
i sit helt eget design. 
”Samværet betyder meget,” fortsætter 
hun, ”men man kommer til at tænke på, 
hvad man egentligt kan lave og kommer 
derved til at tænke kreativt. Når jeg ser 
et design, som ser spændende ud, har jeg 
i baghovedet, om jeg kan lave noget til-
svarende.” 
Senest er hun blevet inspireret til svampe 
og blomster.

Karen med svampe og blomster

”Vi oplever, at det mange steder er meget 
svært for beboerne at blive hørt i sådanne 
processer, fordi politikere, foreningsbe-
styrelser og medier meget gerne vil be-
stemme. Og så findes der i dag også en 
hel ghetto-industri af professionelle med-
arbejdere, som lever af at komme ud og 
lave indsatser med beboerne, for så at 
forsvinde igen, når pengene slipper op,” 
siger Anett Sällsäter Christiansen, der 
mener, at netværket kan være et godt sted 
at udveksle erfaringer om, hvordan bebo-
erne kan få indflydelse på de beslutnings-
processer.

samarbejde med bl
Det nye netværk er startet som en slags 
græsrodsbevægelse på baggrund af sidste 
vinters BL-konference. 
”Vi mente, at vi som beboere havde be-
hov for helt frit selv at kunne bestemme, 
hvordan vi vil mødes og snakke sammen. 
Men det betyder ikke, at vi ikke fremover 
vil samarbejde med BL, som er boligfor-
eningernes landsorganisation. Men det er 
vigtigt for os, at vi selv er med i beslut-
ningsprocessen, fordi vi nok alle sammen 
har en fælles følelse af, at vi i nogen grad 
bliver behandlet som forsøgsdyr for di-
verse projekter og undersøgelser, som er 
lavet i den allerbedste mening af kloge 
folk, som slet ikke bor i vores områder. 

Tit bliver vi slet ikke engang taget med 
på råd, inden en indsats sættes i gang, og 
det er vi nogle, som er ved at være trætte 
af. Derfor forsøger vi at skabe en stemme 
på beboernes vegne. Og vi vil arbejde 
for, at vi bliver hørt af dem, som sidder 
og træffer beslutningerne, både i hoved-
foreningerne, på kommunalkontorerne 
og i ministerier,” fastslår de to beboer-
repræsentanter, der begge har meldt sig 
til også at drive netværket videre i det 
kommende år sammen med en halv snes 
andre repræsentanter fra boligområder 
rundt i landet.
Læs mere på www.beboernesstemme.dk
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Jr SKrÆPambItIøs bolIgsocIal helhedsplan for gellerup
enIghed mellem aarhus kommune og brabrand bolIgforenIng 

om ny bolIgsocIal helhedsplan for gellerup og toveshøj

Af Troels Bo Knudsen, Foreningsbestyrelsen

Efter mange måneders forhandlinger og 
mange kompromiser lykkedes det ende-
lig for Aarhus Kommune og Brabrand Bo-
ligforening i starten af november at blive 
enige om, hvad indholdet af de kommen-
de fire års boligsociale arbejde i Gellerup 
bliver.
Torsdag den 8. november sendte Bra-
brand Boligforening derfor den endelige 
prækvalifikation for den nye sociale plan 
til Landsbyggefonden. Resultatet er en 
plan, der skal skabe aktiviteter og social 
udvikling i området for op imod 40 mil-
lioner kroner over de næste fire år, og som 
går meget bredere og mere ambitiøst til 
værks end nogen sinde tidligere.

bredt samarbejde bag planen
Arbejdet med prækvalifikationen for den 
nye boligsociale helhedsplan startede til-
bage i foråret. Gennem de efterfølgende 
måneder har en lang række lokale ildsjæ-
le og foreninger, institutioner og projekter 
været inde over arbejdet, og alle gjort de-
res til at give planen dens samlede styrke. 

Der har langt hen ad vejen været bred 
enighed om, hvad det er for nogle ud-
fordringer, 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 Tryghedsvan-
dringer, der sigter mod at skabe et tryg-
gere område for alle, der færdes i Gelle-
rupområdet. 
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 beslut-
ningstagere gå rundt i området og identi-
ficere, hvor vi har tryghedsudfordringer, 
der skal gøre noget ved. 
Dette suppleres med analysearbejde og 
facilitering. der skal sikre, at de nødven-
dige tiltag bliver ført ud i livet, lige meget 
om det er kommunen, boligforeningen 

eller anden aktør, der har ansvaret for ud-
fordringen.
En af de udfordringer, vi allerede nu kan 
pege på, der bliver nødt til at blive gjort 
noget ved, er mængden af hærværk i om-
rådet, 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.

forventer start inden sommer
Prækvalifikationen er lige nu til behand-
ling hos Landsbyggefonden, der forven-
tes at give svar i løbet af december, hvor-
efter arbejdet med at konkretisere den 
endelige ansøgning starter. 
Brabrand Boligforening håber, at den nye 
boligsociale plan kan starte i første halvår 
af 2013.

skræppebladets produktIonsplan 2013

måned   redaktionsmøde  deadline  blad udgives

Januar   9. januar    17. januar  31. januar
Februar   6. februar   14. februar  28. februar
Marts   6. marts    14. marts  2. april
April   3. april    11. april   25. april
Maj   8. maj    16. maj   30. maj
Juni   5. juni    13. juni   27. juni
Juli   3. juli
August   7. august   15. august  29. august
September  4. september   12. september  26. september
Oktober   2. oktober   17. oktober  31. oktober
November  6. november   14. november  28. november
December  4. december
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Jun-
ior 

Jr SKrÆP

Vinderen af JR Skræps 
november-rebus blev:
Sara Abo Ayda, 
Lottesvej 4, st.th., 
8220 Brabrand
Svar: “Halloween” 

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

Månedens tema er Jul og Nytår:
Af Dorit Barbara Strandgaard.

Jul i JR Skræp
Hej kære JR Skræp læsere!
Julen står for døren, og i december måned tæller man dagene indtil den 24. december. Julen er en rar tid for børnene, og for forældrene kan det være en tid, hvor man vil gøre juletiden ekstra spændende for sine børn! Nogle får bløde pakker, som kan være tøj, nogle får hårde gaver, men pas på, I ikke får en snydegave. Det fik jeg engang, hvor jeg troede, jeg ville få en fin stegepande, og så lå der i stedet en snydegave i pakken. Hvad ønsker du dig? Tror du på julemanden? Hvad er det bedste ved julen? For mig er julen den tid, hvor man hygger sig bedst med dem, man skal fejre julen med. Kan du løse nedenstående gåde – så kan du måske være den heldige vinder af et gavekort.  Pas på hinanden i den søde juletid, og pas på det farlige, men flotte fyrværkeri, for det kan være svært at vide, hvordan sådan noget fyrværkeri er, og jeg vil anbefale, at du med en voksen søger på nettet og finder fyrværkeriråd om, hvordan man und-går skader, og husk sikkerhedsbrillerne!

Jeg håber, at I alle må få jer en god jul og et godt JR Skræp år.
Kærligst fra JR Skræp redaktionen.

Skræppen - nu ogSå for børn

Vind julepræmier
Der gemmer sig nogle ju-
lehjerter rundt i Skræppe-
bladet, men hvor mange 
kan du finde? Få en af 
dine forældre eller sø-
skende til at hjælpe dig, 
og vind flotte præmier. 
Se længere nede, hvor du 
kan sende svarene.

Årets gåde
Kan du løse gåden på tegningen? Kig på 
venstre side på bogstaverne og tallene, 
hvor du skal finde ud af, hvad der skal 
stå på højre side. Hvis du kan løse gå-
den, kan du vinde et flot gavekort. Få en 
af dine forældre til at sende svaret med 
dit navn, efternavn og din adresse til JR 
Skræp senest den 9. december 2012 til: 
20101696 eller på mail adressen: jrs@
skraeppebladet.dk
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en aften med sIgrId
det er sIdste aften med den 31-årIge “foto-kunstner” sIlvIo ZangarInI I sIgrIds stue

 Tekst og foto: Sean Ryan Bjerremand

Ved bordet i køkkenet sidder nogle pi-
ger og fifler med deres fotos, som ligger 
på aflange plancher, og projektkurator 
Ann-Sofie Christensen smalltalker med 
pigerne. I det andet rum står tre af Sil-
vios venner og laver rammer til udstil-
lingen dagen efter. Et par af pigerne viser 
stolt deres fotos frem. De er lavet med de 
hjemmebyggede kameraer og fremstiller 
motiverne lyst, mens baggrunden er sort. 
Da børnene er gået et par timer senere, 
sætter Silvio, Ann-Sofie og jeg os rundt 
om bordet og smalltalker om projektet 
og om, hvordan de har oplevet det hele. 
Silvio er kommet her, fordi hans kæreste 
studerede ved Aarhus Universitet, men 
hun flytter nu videre til Holland, og Silvio 
vil tage med og se, hvad der dukker op af 
muligheder. 29-årige Ann-Sofie er kom-
met til Aarhus fra London, og for hende 
ville Aarhus ikke have været det samme 
uden Gellerup. 
”Jeg er vokset op på Vesterbro i Køben-
havn, og jeg holder af et miljø, der ikke 
er som Aarhus generelt - meget pænt og 
stilrent – og sådan er Gellerup ikke, og 
det er det, jeg holder af,” siger Ann-Sofie 
Christensen. 
En iransk ven af Silvio kommer ind sam-
men med sin kone, og han fortæller på li-

vet løs om blandt andet iransk kunst. Der 
lyttes intenst i den uformelle atmosfære.

vil projektet fortsætte?

Siden august 2011 har fire kunstnere 
huseret i Sigrids Stue. Først indhyllede 
nordirske Sandra Johnston Gellerup i lyd-
collager, så kom den amerikanske Mario 
Ybarra, Jr., med sin streetkunst og sit teg-
neunivers, så blev tegneuniverset fortsat 
af britiske Daniel van der Noon, inden 
Amitis Motevalli under temaet Fantastic 
Femmes lavede workshops for piger med 
fokus på etnisk håndværk. Nu er så Silvio 
Zangarini rejst af sted, men han håber på, 
at han i foråret kan fortsætte projektet i 
anden form. 
Sigrids Stue, der i efteråret huserede i den 
tidligere skovbørnehave ved Gellerup 
Bibliotek, har nu midlertidig adresse i 
Foreningernes Hus på Gudrunsvej 10 A. 
”Hvorvidt vi overlever på langt sigt, kan 
vi kun se frem til maj måned, hvor jeg er 
ansat til. Hvad der sker derefter, må tiden 
vise,” fortæller Ann-Sofie Christensen.

Projektkurator på Sigrids Stue, Ann-Sofie Christensen (t.h.), holder af miljøet i Gellerup.

Den italienske fotograf Silvio Zangarinis foto-
kunstværk om Gellerup blev udstillet i Sigrid 
Stue.
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Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 

beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
Vi skriver i dette nummer om den 
talentfulde Gellerup-bokser Moham-
med Sadik (billedet), der har opgivet 
studierne og træner på fuld tid. Han 
har tegnet kontrakt med et tysk hold.
I ungdomsafdelingen fortæller vi 
også om den 15-årige Ahmed Ramez, 
som har fritidsjob i et ungdomspro-
jekt, Med Unge Øjne. Jobbet gør ham 
ansvarlig, siger han.

Vi forsøger også at beskrive den store 
boligsociale helhedsplan, som ventes 
at starte til foråret.  Og vi noterer i en 
anden artikel, at Vejledningscentret 

for Unge og Uddannelse må lukke til 
årsskiftet, da pengene er sluppet op.
I den kedelige ende går eftervirknin-
gerne af den store brand på børnein-
stitutionen Viben helt op i Højesteret. 
To familier, der blev sagt op på grund 
af familiemedlemmers ildspåsættelse, 
har overraskende fået lov at få sagen 
op i tredje instans.
Den fysiske helhedsplan nærmer sig 
en realisering, og på Toveshøj vil der 
allerede om et års tid skyde nye ple-
jeboliger op. Hvis parterne da bliver 
enige om vejføringen

Gellerup.nu og her
det fortæller vI om I magasInet, som beboerne I gellerupparken og toveshøj 

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

www.gellerup.nu

udsmIdnIngssag op I højesteret
famIlIerne tIl to af de dømte I brandsagen på vIben vIl have efterprøvet I højesteret, 

om de kan smIdes ud af deres lejlIghed I gellerupparken

Af Birger Agergaard

Selv om de har tabt ved to retsinstanser, 
klynger de sig til et håb om, at den højeste 
retsinstans vil omstøde opsigelsen. 
Brabrand Boligforenings bestyrelse tog 
på det seneste møde til efterretning, at 
sagen kommer for højesteret i marts 2014. 
Seks unge fik fængselsdomme efter den 
alvorlige brand i 2008, og Brabrand Bolig-
forening sagde familierne op. To familiers 
sager gik i boligretten, som gav boligfor-
eningen medhold. Familierne ankede til 
Landsretten, med samme resultat. 

Normalt kan man ikke anke videre to 
instanser - kun hvis der er noget princi-
pielt. Det er ikke lykkedes gellerup.nu at 
afdække, hvori det principielle består. 

”synd for familierne”
Formanden for Brabrand Boligforening, 
Jesper Pedersen, ærgrer sig over, at sa-
gens afslutning endnu en gang trækkes 
ud. 
”På den ene side respekterer jeg selvføl-
gelig retssystemet, som sikrer mulighed 

for at få efterprøvet en dom, men med 
den sagsbehandlingstid, der er, er det 
også synd for familierne, at de må leve  
så mange år i uvished. Jeg kan ikke for-
stå dem, som har rådgivet dem til at anke. 
For det er yderst sjældent, at Højesteret 
ændrer på to ens domme,” siger Jesper 
Pedersen. 

Læs mere på www.gellerup.nu
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lys Inde I tunnellen
ny belysnIng I gangtunnellen under sIlkeborgvej og louIsevej 
baner vej for kunstprojekt på InItIatIv af gellerup fællesråd

Af Helle Hansen. Fotos af Helle Hansen og Kirsten Hermansen

I mange år har det været en trist oplevelse 
at skyde genvej gennem tunnelen under 
Silkeborgvej og Louisevej syd for City 
Vest. Væggene har været overmalet med 
mere eller mindre kønne graffititegnin-
ger, som man dog næsten ikke har kunnet 
se, fordi belysningen i de to tunneller har 
været så ringe, at man nærmest ikke kan 
se noget. Heller ikke ansigterne på folk, 
som man går forbi.

led-lamper med klart lys
I starten af november skete der så pludse-
lig noget. De gamle mørke metallamper 
blev skiftet ud med smarte nye LED-lam-
per, som lyser tunnellerne op, så det nær-
mest minder om dagslys. Og nu er det 
blevet nemt at se ansigterne på folk, man 
går forbi. Men samtidig er alle de gamle 
graffititegninger desværre også blevet 
synlige – og de er grimme.

borgerne gør rent
I Gellerup Fællesråd er der planer om at 
gøre noget ved det triste udseende i de 
to tunneller. Aarhus Kommune har givet 
lov til, at fællesrådet kan igangsætte et 

projekt med at male tunnellerne. Blot har 
kommunen betinget sig, at der ikke må 
være nogen udgifter for kommunen, og 
at de nye tegninger heller ikke må være 
graffitilignende.
Gellerup Fællesråd har taget kontakt til 
Unge4Unge, som har sagt ja til at være 
med til at vaske gangtunnellerne ned og 
derefter male væggene lyse og venlige.

børnetegninger kan pynte
Tunnellerne under Silkeborgvej er skole-
vej for mange børn fra Gellerupparken, 
som går i skole på Sødalskolen.
Fællesrådet har derfor taget kontakt til 
Sødalskolen for at høre, om skolen er in-
teresseret i at være med i et kunstprojekt, 
hvor de mindste klasser skal være med til 
at lave tegninger, som kan projiceres op 
på væggene i de to tunneller. 
Tanken er, at nogle af områdets unge skal 
være med til at male børnetegningerne op 
på gangtunnellernes vægge og loft.

sponsorer og støttemidler
Arbejdet med at skaffe penge og sponso-
rer til malingen af de to tunneller er i fuld 

gang. Fællesrådet ønsker at bidrage til 
aktiviteten og håber også at kunne hente 
hjælp i den nye kulturpulje i Gellerup og 
fra andre sponsorer, som synes, at projek-
tet er en god ide. 
Selve rengøringen og malingen af tunnel-
lerne kan først sættes i værk næste forår, 
når der igen kommer varme i luften, mens 
arbejdet med at fremstille børnetegninger 
kan gå i gang allerede denne vinter. 

Tunnellerne under Silkeborgvej og Louisevej er blevet meget bedre oplyst med de nye LED-lamper. Nu trænger væggene til at blive malet, mener 
Gellerup Fællesråd.
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En SoLSKinSHiSToriE
FrA dET virKELiGE Liv

Torsdag d. 11.10 kl. 17 blev vores lille 
Chihuahua-hvalp på syv måneder stjålet 
uden  for Netto på Jernaldervej af to unge 
drenge af anden etnisk baggrund. De blev

filmet af Netto’s video-overvågning. 
Vidner, som de også truede, så dem køre  
mod Bazar Vest og Toveshøj.

Vores datter cyklede straks i Bazar Vest 
for at spørge folk, om der var nogen, der
havde set de to drenge og hunden. 
Hun blev mødt med stor hjælpsomhed, 
og mange tilbød deres hjælp. To unge 
mænd tilbød at køre hende rundt i Gel-
lerup for at lede efter hunden. Efter flere 
timers leden besluttede de to unge mænd, 
at min datter skulle have noget mad, da 
hun da måtte være sulten. De købte mad 
til hende og ville overhovedet ikke høre 
tale om, at hun skulle betale for det.

Dagen efter var hele familien i Gellerup/
Bazar Vest for at sætte plakater op med  
efterlysning og findeløn på hunden.
Lige meget hvor vi kom frem, blev vi 
mødt  med forståelse og stor omsorg, og 
rigtig mange tilbød at hjælpe os, både 
med plakaterne og med at finde hunden. 

Da hunden efter tre dage stadig ikke var
fundet, tilbød en god bekendt i  Bazar 
Vest at bruge sit netværk og på den måde 
måske prøve at finde hunden.

Det lykkedes desværre ikke. Efterhånden
var vi ved at opgive håbet, men på tien-
dedagen blev vi ringet op af en sød dame, 
som måske havde fundet hunden ved 
Tovshøjskolen.
Hun sendte et billede via mobiltelefon, og 
det viste sig at være vores hund. Så blev 
der stor glæde i familien, især hos vores 
datter, det er nemlig hendes hund. Da-
men fik selvfølgelig udbetalt findelønnen 
på 1500 kr.

Det, vi har fået ud af denne oplevelse, 
er, at vi har  lært Gellerupparken og dens 
beboere at kende, og vores fordomme 
omkring bydelen blev gjort til skamme, 
som man siger i Danmark.  Vi skylder alle
en stor tak for deres hjælp og omsorg. 
Denne  oplevelse vil vi gerne dele med 
andre beboere i Brabrand Boligforening.

Tinna Møller Jensen, 
Jernaldervej 221A, 8210 Aarhus V

plejebolIger og ældrebolIger på toveshøj
aarhus kommune klar tIl hurtIg start på byggerI af plejebolIger over for baZar vest

Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening

Nu er der givet grønt lys til at opføre ple-
jeboliger, ældreboliger og et sundhedshus 
med lokalcenter-faciliteter på Toveshøj.  
Aarhus Kommune har givet tilsagn om, 
at de har penge til at bygge plejeboliger 
samt lokalcenter, der skal være en del af 
det nye sundhedshus. 
”Det er virkelig positivt, at Helhedspla-
nen nu udmønter sig konkret i det øn-
ske, som Toveshøj længe har haft, nemlig 
at sikre gode bovilkår for de ældre, der 
gerne vil blive i afdelingen. Med Sund-
hedshuset bliver der samtidig en række 
aktiviteter for alle beboere. Det er dog en 
forudsætning for, at byggerierne kan gå i 

gang, at vi helt konkret får vejprojektet på 
plads,” siger Keld Albrechtsen, formand 
for ad hoc-udvalget i Brabrand Boligfor-
ening. 

blok a17 omdannes til ældrebolig
Det er også en del af Helhedsplanen, at en 
blok på Toveshøj omdannes til ældrebo-
liger. Beboerne har på beboermøde peget 
på, at blok A17, Edwin Rahrsvej 18 – 26, 
bliver udpeget til ældreboliger. Det er lige 
ud til den kommende Bazarplads. 
Det nye sundhedshus samt plejeboligerne 
opføres som nye bygninger, også ud mod 
Bazarpladsen.

Ombygningen af en blok til ældreboliger 
og opførelse af et sundhedshus finansie-
res med Brabrand Boligforenings midler 
fra Landsbyggefonden samt finansiering 
fra Aarhus Kommune til blandt andet lo-
kalcenterfaciliteter i huset. 
Plejeboliger finansieres af Aarhus Kom-
mune.  Kommunen har meldt ud, at man 
er klar til at gå i gang i foråret 2013 med 
opførelse af plejeboligerne.
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jul I oktober
og noget om et juletræ og det svære demokratI

Tekst og foto: Inger Bloch

tidlig jul
Det var en dag i slutningen i oktober. Jeg 
skulle foretage nogle ærinder inde i byen 
og benyttede lejligheden til at ose lidt i 
Salling.
Det viste sig, at der var masser af men-
nesker derinde, for Salling solgte varer til 
halv pris. Jeg hørte folk tale om julegaver, 
og på en af etagerne var nogle ansatte 
travlt optaget af at dække et julebord med 
juledug og julepynt.
Jeg nåede lige at komme til at svede og 
føle, at det var helt mærkeligt og alt for 
tidligt at tænke på jul – vi havde stadig 
sommertid på det tidspunkt!
Men så besindede jeg mig – trak vejret 
dybt – og gik ud i det danske efterår og 
nød synet af det brogede efterårsløv på 
træer og buske.

mørke
Nu er urene for længst stillet en time tilba-
ge til vintertid, og dagene er blevet korte. 
Det er helt naturligt at tænke på julepynt 
og julegaver – og at glæde sig til julens lys 
og de positive samvær med familien.
Jeg holder meget af at kigge på de for-
skellige udendørs lyskæder, der pynter 
på træer og buske. Her i boligafdelingen, 
hvor jeg bor, bliver der på vaskehusets 
tag opstillet et juletræ med lyskæder, og 
når mørket falder på, lyser træet op i mør-
ket til glæde for alle, der ser det.

balladen om et juletræ
Når man tænker på, hvor herligt et jule-
træ kan live op i de mørke dage, er det 
vanskeligt at forstå, at et flertal i en afde-
lingsbestyrelse i Kokkedal stemte jule-
træet ned!
Sagen har da også skabt opsigt landet 
over, hvor ord som ”diskrimination”, ”af-
skaffelse af julen” og ”de og os” har be-
skrevet situationen. Fronterne er trukket 
hårdt op, og medier, præster, politikere og 
andre gode folk har meldt sig i debatten. 

hvad er demokrati?
I virkeligheden kan man ikke blande sig i 
en bestyrelses beslutninger, og i tilfældet 

i Kokkedal har der været en afstemning, 
hvor et lille flertal har stemt  imod opsæt-
ning af juletræet. Det er deres sag!
Boligforeningerne her i landet har demo-
kratisk styrelse, og man forventer, at de, 
som er valgt ind i de pågældende besty-
relser, kan finde ud af det.
MEN demokrati er ikke altid så nemt! Det 
drejer sig ikke udelukkende om at skaffe 
et flertal og så ukritisk at tromle beslut-
ningerne igennem – dette kan kaldes for 
FLERTALSDIKTATUR! 
I et ordentligt demokrati skal der også 
være plads til lydhørhed, tolerance og 
hensyntagen over for mindretal, og det 
skal være muligt at debattere, kritisere og 
argumentere, således at en bestyrelse eller 
en forsamling kan få et fornuftigt grund-
lag at træffe beslutninger på.
Et almindeligt foreningsretligt princip 
siger, at et emne, der skal behandles på 
et møde og muligvis kommer til afstem-

ning, skal figurere som et selvstændigt 
punkt på dagsordenen – og altså ikke 
bare under ”Eventuelt”. Der bør være 
mulighed for at forberede sig på sin stil-
lingtagen – og måske finde en løsning på 
problemet inden det pågældende møde.
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uffe roder lIdt med rytmeboksen
om  efterårsdepressIoner

Af Uffe Adelørn, beboer Sonnesgården

For nogle kan efteråret være en meget 
deprimerende tid. Det bliver koldere og 
mørkere for hver dag, og vi bliver tilbøje-
lige til at blive lidt korte for hovedet, når 
vore ellers flinke naboer beder om hjælp 
til en eller anden lille sag.

afdelingsmødet giver lys i mørket
Så er det, at vi alligevel skal søge efter 
lyset i mørket, og vi kan f.eks. glæde os 
over, at afdelingsmøderne i de enkelte af-
delinger har givet plads til nye ansigter i 
afdelingsbestyrelserne, der nu strutter af 
lyst til at vise, at nu skal der ske noget! De 
gode ideer myldrer frem –  understøttet 
af en aktiv og vågen hovedbestyrelse, der 
igen i samarbejde med vores progressive,  
effektive og uniformerede administration 
får os til at fornemme, at vi er en del af det 
store fællesskab. 

skal vi bygge en vindmølle? 
I Sonnesgården pusles der med tanker 
om alternative energiformer, solceller el-
ler lignende, og en unavngiven beboer 
har foreslået, at vi rejser en 250 meter høj 
vindmølle, der kunne indrettes, sådan at 
der blev lavet en udsigtsplatform i 200 
meters højde. 
En sådan mølle kunne rigeligt tage kam-
pen op med Regnbuen om den mest in-
teressante turistattraktion – vi har jo for 
længst opgivet Store Robert og den plan-
lagte Lille Robert – og de gener og ulem-
per, som en sådan mølle eventuelt kunne 
medføre, opvejes rigeligt af de mange for-
dele som f.eks., at der kunne indrettes et 
par luksuslejligheder i 100 meters højde. 
Og disse kunne så tilbydes til administra-
tionens ledere, der derved ville få mulig-
hed for det helt store overblik.
Beboerne i Sonnesgården ville såmænd 
ikke lade sig anfægte af en smule støj: 
Efter tre år med DSB som ombyggende 
nabo har de fleste vænnet sig til røg, støj 
og møg, og med administrationens ledere 
som solidariske med-beboere ville der åb-
nes for virkeligt demokrati  - og det helt 
uden at kalde det en helhedsplan!

få energi i de andre afdelinger
Der er givetvis flere afdelinger, der øn-
sker at investere i alternativ energi og 
sandsynligvis har lige så gode ideer, men 
vil de også tilbyde lejligheder til vor ad-
ministrations ledere?

For god ordens skyld skal det oplyses, at 
realiseringen af planen nok ligger lidt ude 
i fremtiden: Den skal i hvert fald lige be-
handles hos afdelingens inspektør!
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kommentar tIl Indlæg ved jette bundgaard 
hvIlke nye mulIgheder I tv-landskabet?

Af Antenneforeningen Aarhus/ Bestyrelsen v. Aase Asmus Christensen 

Det danske tv-landskab forandrer sig 
voldsomt for tiden. I løbet af kort tid vil 
f.eks. det nye G4 net tage noget af den ka-
pacitet, vi hidtil har haft rådighed over til 
tv-kanaler.  

Smart Tv, som efterhånden rigtig mange 
benytter eller ønsker, kræver også noget 
af kapaciteten i sendenettet. 

Mange spændende nye muligheder for 
danskerne, men som altså ikke giver bed-
re plads til tv-kanaler. 

Derudover vil OTT services (over the top 
services), f.eks. filmudbyderne Netflix, 
OBH, Google TV og andre, være med til 
at give helt nye muligheder for alle dan-
skere.

I samme forbindelse kan det nævnes, at 
vi længe ikke har været lovmæssigt for-
pligtede til at sende på den analoge plat-
form, men at vi har valgt at fortsætte med 
at sende analogt en tid endnu for at give 
vores medlemmer god tid til at beslutte 
sig for at købe et digitalt fjernsyn (MPEG4 
og DVB-C). 

Vi må altså acceptere, at flere og flere ka-
naler efterhånden flyttes til udelukkende 

at blive sendt digitalt, i denne forbindelse 
altså ZDF, SVT2 og TV2 Norge.

hvad er et ordentligt tv-udbud til 
alle?
Antenneforeningen Aarhus blander sig 
ikke i de enkelte kanalers indhold, men 
vi er ifølge vores vedtægter forpligtet til 
at sikre et så alsidigt udbud som muligt. 
Desuden viser vores brugerundersøgel-
ser, som vi også er forpligtede til at have 
med i vores beslutninger om kanalud-
bud, at rigtig mange af vores medlemmer 
vægter det højt at have mulighed for at se 
TV3, DK4 og TV2 Charlie uden at skulle 
tilkøbe en dyrere tv-pakke.

hvad koster det?
Antenneforeningen Aarhus har indgået 
aftale med Stofa om, at basis-tvpakken til 
kollektivt tilsluttede anlæg som afdelin-
ger i Brabrand Boligforening i 2013 koster 
dkk 99,- pr. husstand pr. måned. 

Dette beløb fremgår i øvrigt af det bud-
get for antennebidrag 2013, som den 
enkelte afdeling har fået tilsendt fra ad-
ministrationen i Brabrand Boligforening. 
Opkrævningerne i de enkelte afdelinger 
kan dog variere, alt efter om afdelingen 

har justeret månedsopkrævningerne efter 
de ændringer, der har været tale om i de 
foregående år. 

hvad forstår man ved en basis-
pakke?
Tv-basispakken er i bund og grund en 
god mulighed for dem, der ikke ønsker 
et stort udbud af tv-kanaler, men ønsker 
et basisudbud til den bedst opnåelige pris 
for en kollektiv tilslutning. 

Derudover drejer det sig om, at tv-pakken 
ifølge undersøgelser og konkurrerende 
udbydere skal være mere interessant og 
varieret, end den var med blot de danske 
kanaler og en række nabolandskanaler. 

Endelig skal det endnu en gang under-
streges, at enhver kollektivt tilsluttet 
boligafdeling er i sin gode ret til på et 
afdelingsmøde at beslutte ikke at ville 
fortsætte med en kollektiv opkrævning af 
tv-basispakken. 

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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tIllId er godt, men kontrol er bedre
varmen løb ud I drejergården

Af: Hans Esmann Eriksen, Foto: arkivfoto

Drejergården er en mindre afdeling på 
Brabrand Hovedgade. Afdelingen rum-
mer både ældreboliger og ungdomsboli-
ger.
Ved varmeafregningen i år viste der sig et 
problem, der illustrerer nogle principielle 
udfordringer ved varmeregnskab i en bo-
ligforening.

varmeregningen blev stor - vandet 
var løbet ud
Spørgsmålet rejste sig, da beboerne i ef-
teråret fik den årlige varmeafregning. 
Beboerne kunne se, at deres varmereg-
ning var steget betragteligt, og klagerne 
begyndte at strømme ind til boligforenin-
gen. I boligforeningen var man først ufor-
stående. Man vidste godt, at der var løbet 
en stor mængde vand ud, det havde man 
talt med De Kommunale Værker om, men 
hvorfor var varmeforbruget for højt?
En nærmere analyse viste, at det var  
varmt brugsvand, der var løbet ud. Det 
brud, der var blevet fundet, var sket efter 
den varmeveksler, hvor brugsvandet var 
varmet op. Varmeforbruget til brugsvan-
det går sammen med det samlede var-
meforbrug i afdelingen, fordi der ikke er 
en særlig måler af det varme brugsvand 
i den enkelte lejlighed. Lejeren ser derfor 
først forbruget ved den årlige afregning. 
Boligforeningen skrev straks til alle be-
boerne og tilbagekaldte forbrugsregnska-
berne.

fejlen kunne være fundet - bolig-
foreningen betaler
Analysen viste, at vandspildet var fore-
gået over en syv måneders periode. Den 
samlede omkostning ved vand og var-
mespild var omkring 640.000 kr. Heraf 
var varmespildet omkring 210.000 kr. De 
Kommunale Værker har indtil videre be-
talt ca. 340.000 kr.
Analysen viste også, at fejlen kunne have 
været fundet, hvis administrationen hav-
de brugt den kontrolmulighed, der var 
lavet, rigtigt.

Det samlede tab på 640.000 er meget stort 
for en lille afdeling som Drejergården 
med 66 lejligheder. Boligforeningen har 
derfor besluttet at betale tabet for bebo-
erne via dispositionsfonden, fordi der var 
sket en fejl i administrationen. 

fejlen er rettet, og boligforeningen 
har lært noget
De beboerrepræsentanter, der har en hu-
kommelse, der går 10 år tilbage, vil kunne 
huske, hvorledes en varmesag i Holm-
strup varede i årevis, før der blev fundet 
en afklaring. Denne gang er afklaringen 
kommet hurtigt. Det viser, at administra-
tionen er blevet bedre til at  erkende og 
rette en fejl. Hertil kommer, at man frem-
over vil forbedre kontrollen af, om den 

enkeltes varmeforbrug ser unormalt højt 
eller lavt ud.
Beboerens accept  af forbrugsregnskabet 
hviler på, at der er tillid til, at opgørel-
serne er rigtige.
Fremover vil beboeren have mere at have 
den tillid i.

Ungdomsboligerne i Drejergården på hovedgaden i Brabrand
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen
arrangementer I december 2012 og januar 2013

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Ingen seniordans i december 

julemarked/café 
for alle beboere søndag den 2. december 
kl. 14.00-17.00.
Der serveres gløgg, æbleskiver og soda-
vand til børnene.
Der kan købes fine dekorationer og små 
keramikting, som er lavet i løbet af efter-
året på aktivitetsdagene.
Alle er velkomne. 

sidste aktivitetsdage i december er 
julemarkedet

Fra januar er der “hverdag” og åbent igen 
hver onsdag fra kl. 14.00-17.00.
Kom og vær med.
Der er åbent i systue, keramikværksted, 
stensliberi og træværksted.

mandag den 7. januar 2013 
kl. 19.00 - seniordans

søndagsscafé 
den 13. januar kl. 14.00-16.30
Kaffe og te med brød kr. 20,- .
Der er tilmelding/betaling til den kom-
mende fællesspisning.

torsdag den 17. januar 
kl. 18.00 - fællesspisning
Menu: 
• Brunkål med flæsk og medisterpølse
• Marengsreder med frugt 
• Kaffe eller té 
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 12 år 
kr. 30,- .
     

 Beboerhusudvalget ønsker alle en glædelig jul

plantedag I thorsbjergs gamle have
lIlle frugthave vIl om få år forsyne thorsbjerg med pærer, æbler, 

blommer og hIndbær

Tekst og foto: Esben Trige

Lørdag d. 20. oktober var der træplant-
ningsdag i Thorsbjergs Gamle Have.
Det var hårdt arbejde, og der blev plantet 
14 træer, og nogle buske og løg blev sat i 
jorden. På grund af den lerede jord måtte 
der graves et anseeligt hul, så trærødder-
ne kan få den bedst mulige start.
Både beboere og driftspersonale brugte 
lørdag eftermiddag på at forny og udvide 
Den Gamle Have, så den igen kan fremstå 
som en lille frugthave med pærer, æbler, 

blommer og hindbær. Børnene hjalp også 
til med plantningen og med at lægge nog-
le af de 200 blomsterløg.

Der er udvalgte planter, som ret hurtigt 
vil få frugt, så selvom der går et par år, før 
det sker, er alle spændte på at smage de 
første frugter.
Urban Farming er et begreb, der er oppe 
i tiden, og nu har Thorsbjergs beboere gi-
vet et godt bidrag til ”fri” og sund frugt 
til børn og voksne de kommende somre.
Den lerede jord og de foregående dages 
regnvejr gjorde træplantningsdagen til 
en noget smattet begivenhed, men takket 
være hjælp fra driftspersonalet - der kørte 
overskudsjord væk med maskiner og sør-
gede for spader og skovle – blev begiven-
heden en succes.
 
Afdelingsbestyrelsen havde bagt boller 
og kage og lavet kaffe, og der var soda-

vand til alle, så der var også tid til lidt 
hygge og en snak.
 
Alle træerne bliver nu forsynet med et 
skilt med frugtsort, planteår og navn på 
de beboere, der har plantet det pågæl-
dende træ.
 
Mange tak til alle beboerne og nogle flin-
ke gårdmænd.

12 - Thorsbjerg
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7 - Hasselhøj

uden mad & drIkke
stemnIngsbIllede fra mortensaften I fælleshuset I  hasselhøj

Af Peter B. Bendtsen

Dèn aften i November ville det såmænd 
have været en ganske almindelig  hygge-
lig aften. 
Det var endnu ikke så koldt, at man ikke 
bevægede sig udenfor, og når man gjorde 
det, kunne man stadigvæk grine uden at 
være bange for, at ansigtet revnede.
Folk var endnu ikke pakket ind til uigen-
kendelighed, og indenfor, ja prøv at gå 
med ind dèr.
Der var flere end de få, og de, der var der, 
var glade. OG de spiste og de drak.
Morten Bisp In Memoriam.
Det var en ret så hyggelig og festlig aften, 
de sang end ikke, og det så alligevel kun 
med hjertets melodi.
Højt blev der råbt hen under aften, men 
kun i glædelig overraskelse over at have 
vundet, eller at være blevet rent ud sagt 
forbigået, og det på det groveste.
I det spil lotteri, der blev spillet.

Det nærmede sig nogle gange en lille krig, 
men en venlig èn af slagsen.

Rart at se derpå. Godt at deltage i.
Og god mad oveni.

en julehIlsen tIl beboerne I hasselager
den nye afdelIngsbestyrelse er trukket I arbejdstøjet 

og ved at få styr på økonomIen og kommunIkatIonen

Af Peter B. Bendtsen

Året går på hæld. Vinteren melder sin an-
komst, og naturen kræver sin ret, mens 
denne venten får sin ende.
Her i afdelingen har vi afholdt det før-
ste møde i afdelingsbestyrelsen. Det gik 
godt, og oveni har vi afholdt et møde med 
økonomimanden om et par punkter i vo-
res regnskab for det kommende år. Dem 
er han så gået videre med til højeste sted, 
mens vi krydser fingre og håber på det 
bedste.
Der er meget at tage sig til for en afde-
lingsbestyrelse, oven i købet en helt ny-

startet en af slagsen. Og det oven i en re-
novering og en udvidelse.
Heldigvis er det ikke afdelingen selv in 
person, der skal bygge nyudvidelsen el-
ler grave hullerne m.v. Der må vi godt få 
lov til at beholde hænderne i lommerne. 
Og se på.
Der er rejsegilde på et givet tidspunkt. 
Tjek dit beboerblad.
Og vores alle sammens inspektør vil kig-
ge forbi i uge 46/47 og se renoveringen 
efter i sømmene.

Afdelingsbestyrelsen er begyndt at bruge 
løs af pladsen i udhængsskuret for at gøre 
beboerne i afd. 21 opmærksomme på de 
aktiviteter, der er mulighed for at deltage 
i.
Så det går derudad, ikke over stok og 
sten, men såmænd ganske roligt.
Og det skulle vist blive jul. Også i år.
Så en god en af slagsen. Til DIG og til na-
boerne alle vegne.

21 - Hasselager
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22 - Sonnesgården

sonnesgården vIl bevare stemnIngen
koncert på nyt – brugt klaver

Tekst og foto: Hans Esmann Eriksen

Da Sonnesgården startede for snart 10 år 
siden, fik afdelingen foræret et klaver fra 
en af de nye beboere. Det var et gammelt 
opretstående Hornung og Møller med 
jernramme. Et fint gammelt klaver, som 
har tjent afdelingen og dets ejer i mange 
år. Men der var et problem. Nok havde 
klaveret en jernramme, men klaverstren-
gene var spændt op på en måde, der 
gjorde, at klaveret tit skulle stemmes. Det 
betød, at instrumentet i praksis blev mere 
og mere ubrugeligt.

sonnesgården vil bevare den gode 
stemning
I Sonnesgården har beboerne fra starten 
lagt vægt på, at der var en god stemning 
i afdelingen. En del af den gode stemning 
kom af cafeeftermiddage og små fester 
med sang og bægerklang.
Her kom klaveret i spil. Men glansen går 
lidt af Sant Gertrud, hvis klaveret ikke 
kan holde stemningen og spiller falskt.
Bestyrelsen lagde ansigtet i alvorlige fol-
der for at finde en løsning, så stemningen 
på næste års ti-års jubilæum ikke blev 
ødelagt af et gammelt, men falskt klaver. 
På budget-afdelingsmødet vedtog afde-
lingen at købe et nyt, men dog stadig et 
brugt klaver.

en yamaha er ikke alene en mo-
torcykel
Et lille udvalg med Emmy Hartvig i spid-
sen gennemsøgte med hjælp fra en dyg-
tig pianist markedet i Aarhus for gode 
vellydende brugte klaverer.  Efter lang 
tids søgen fandt udvalget frem til et 20 år 
gammelt Yamaha-klaver i fin stand, som 
kostede et mindre husmandssted. 
Yamaha er en japansk koncern, der i 
gamle dage producerede motorcykler og 
militært isenkram. Efter krigen begyndte 
firmaet også at producere klaverer og 
flygler. Klaverer, som i dag regnes for no-
get af det bedste, man kan få.

I begyndelsen af november ankom det 
funklende sorte klaver til Sonnesgården, 
og det gamle klaver gik på aftægt. Nu 
skulle Yamahaen indvies.

en koncert med et japansk klaver 
og en japansk pianistinde 
Det nye klaver skulle naturligvis indvies 
med en koncert. Den dygtige pianist, 
Heine, der havde hjulpet med at finde 
klaveret, tilbød at lave en lille koncert 
sammen med sin kone, Minako. Minako 
er en japansk pianistinde. De fleste af af-
delingens beboere mødte spændte op til 
koncerten, som bestod af både klassiske 
og mere populære numre. Både Heine og 
Minako spillede. Til sidst spillede de fir-
hændigt tre ungarske danse af Liszt.
Koncerten havde virkeligt sat klaveret på 
en prøve, hvor den  fik på alle tangenter.

Emmy Hartvig modtager det ”nye” klaver

Heine og Minako spiller firhændigt
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kort fra efterårets øvrIge beboermøder
de sIdste referater fra afdelIngernes budgetmøder, som Ikke nåede med 

I skræppebladets novemberudgave

Af Helle Hansen

Skræppebladets redaktion har i efteråret 
forsøgt at dække de fleste afdelingers 
beboermøder, men antallet af afdelinger 
i forhold til antallet af medlemmer på 
redaktionen har desværre ikke gjort det 
muligt. 
I stedet har redaktionen kigget i refera-
terne fra de beboermøder, hvor der ikke 
var skribenter til stedet, og kort skrevet 
om størrelsen på de varslede huslejestig-
ninger, hvem der er blevet valget samt et 
par af vigtigste emner fra afdelingernes 
dagsordner.
Husk, at alle afdelingernes beboermøde-
referater kan læses på www.bbbo.dk

Afdelingen uden bestyrelse
Drejergården har ingen bestyrelse, men 
Leif Jensen er igen blevet valgt til kon-
taktperson for afdelingen på beboermø-
det, hvor 17 beboere mødte frem.
I Drejergården har de problemer med at 
holde varmen i lejlighederne, hvor tem-
peraturen i stuerne er svær at få op over 
18 grader. Men nu vil radiatorerne blive 
kigget efter, så problemet forhåbentligt 
kan løses.  Afdelingen har også et beboer-
hus, som i dag er en udgift for afdelingen. 
Der vil blive arbejdet med forslag til nye 
udlejningspriser og lejeaftaler.

Solceller på Hasselengens beboerhus og 
kameraer på p-pladsen
I Hasselengen arbejdes der med planer 
om at lave forsøg med solceller på Fæl-
leshuset i samarbejde med Hasselhøj afd. 
7. Der er også et ønske om at få opsat vi-
deoovervågning på p-pladsen. Der ind-
kaldes senere til et informationsmøde om 
begge dele.
Afdelingens nye molokker fungerer fint, 
men der er problemer med storskrald.
Sommerens Tysklandstur i samarbejde 
med Hasselhøj afløste sommerfesten. Tu-
ren var en succes, som vil blive forsøgt 
gentaget næste sommer.
Johanne Munkholm var på valg til afde-
lingsbestyrelsen, men er fraflyttet, og det 
lykkedes ikke at få valgt nogen. Der blev 
uddelt 24 stemmesedler ved mødet.

Mindre betaling til vedligehold i Skovhøj 
afd. 23
Lejlighedernes vinduespartier er meget 
utætte, og det koster godt 1,4 millioner 
kroner at udbedre utæthederne. Udgiften 
forsøges afviklet, ved at betalingen fore-
går over ti år, samtidig med at der sendes 
en ansøgning af sted til Byggeskadefon-
den.

Et forslag fra Grethe Poulsen om at ned-
sætte beløbet til indvendig vedligehol-
delse blev efter en lille ændring vedtaget, 
således at der i 2013 kun skal betales 15 
kroner pr. m2 om måneden. 
Benny Pedersen, Flemming Søgaard Jen-
sen og Freddy Werner blev valgt til besty-
relsen uden afstemning. Freddy Werner 
blev også valgt som afdelingens repræ-
sentant i FAS, mens Hans Nikolajsen blev 
afdelingens repræsentant i Skræppebla-
dets redaktion.
Der blev udleveret 40 stemmesedler ved 
mødet.

Beboere i Skovhøj afd. 24 skal selv svinge 
sneskovlen
Beboermødet vedtog et forslag fra afde-
lingsbestyrelsen om, at beboerne i vinter-
halvåret selv har ansvaret for snerydning 
på repos, trappe og flisegang. Det forde-
les, så beboere, der bor til venstre, har 
ansvaret for snerydning i ulige uge, mens 
de, der bor til højre, skal have fat i skov-
len, hvis det sner i lige uger. 
Beboerne blev desuden orienteret om, at 
der formentlig snart er en løsning på vej 
i den mangeårige strid med Aarhus Om-
egn om Fælleshuset. Der blev også der 
rejst spørgsmål om de forholdsvis mange 
tomme lejligheder og en flytteprocent, 
som nærmer sig de 40. En udfordring, 
som der er opmærksomhed på.
Anette Kjærsgaard og Claus Bech blev 
valgt uden afstemning. Anette Kjærsga-
ard blev også valgt til FAS. Der blev udle-
veret 40 stemmesedler ved mødet.

Drejergården afdeling 8
Opført 1987/88
66 boliger
Huslejestigning 2,72 %
M2-pris 971 kr.

Hasselengen afdeling 15
Opført 1991/1992
136 boliger
Huslejestigning på 3,21 %
M2-pris 906 kr.

Skovhøj afdeling 23 
Opført 2003
64 boliger
Huslejestigning 2,32 %
M2-pris 912 kr.

Skovhøj afdeling 24 
Opført 2004
80 boliger
Huslejestigningen er på 2,41%
M2-pris 897 kr.
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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. 86 25 05 50 
formand@skovgaardsparken.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. 42 17 79 77
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 27 97 27 80, malenetran@hotmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf 40 40 11 19, 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 86 92 45 95, 
mobil 23 66 26 95
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. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

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



viGTiGT: 
nyE rEGLEr 

Huslejen skal betales 
første hverdag i måneden

Fra 1. januar 2013 skal huslejen beta-
les første hverdag i måneden. I dag 
får du tre dages frist, men det stop-
per fra 1. januar 2013.
Betaler du din husleje over PBS, sker 
betalingen helt automatisk den før-
ste hverdag i måneden.

Gellerup Bibliotek

om fredagen er der ubetjent åbningstid 
på Gellerup Bibliotek fra kl. 8-15
- og der er adgang, hvis man er oprettet 
som låner.

Alle, som er lånere i Aarhus Kommunes 
Biblioteker med lånekort/sygesikringskort, 
kan komme ind på biblioteket ved at bru-
ge kortet i en kortautomat uden for døren. 
Børn under 14 år kan dog ikke komme ind 
alene før normal åbningstid.
Ved ubemandet åbningstid forstås, at du 
selv skal logge dig ind.
Log dig ind med lånekort eller sundheds-
kort/sygesikringsbevis, og tast den kode på 
fem tal, som du plejer.
Det er muligt at bruge de fleste funktioner 
på biblioteket, også computerne i jobhjør-
net. Dog kan publikums-pc´er ikke bruges 
før klokken 10:00.
Biblioteket vil ikke være bemandet, men det 
betyder ikke, at du ikke kan aflevere dine 
hjemlånte materialer eller hente dine reser-
veringer.
Folkeinformationen, jobhjørnet, er åben 
som normalt.
Sundhedshuset er åbent de fire første dage 
fra 10:00 til 12:00, og om fredagen er der 
lukket.
Se mere på bibliotekets hjemmeside: 
http://www.aakb.dk/biblioteker/gellerup

BAnKoSpiLLET TouSGårdSLAdEn 
HoLdEr GEnErALForSAmLinG
onSdAG dEn 30. JAnuAr 2013 KL. 15.30 

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 16. januar 2013.
Bestyrelsen

GELLErup BAdET 
  

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

GELLErup muSEum

Julehygge på Gellerup Museum
Gellerup Museum inviterer til julehygge tirsdag d. 
18. december fra kl. 15-17.

Kom op på museet på Gudrunsvej 16, 6. th. og få æb-
leskiver og gløgg og se udstillingerne, og hør nær-
mere om, hvad der skal ske på museet i fremtiden.

Arrangementet er gratis.

Åbningstider:
Tirsdage kl. 15.-17. 1 søndag i md.kl. 14.-16.
Gratis entré.
Åbent for skoleklasser/grupper i hverdagene efter 
aftale. Kontakt museet for mere information.
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.


