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lederen

 Af Sean Ryan Bjerremand

forståelse gennem livsglæde

Hvad er danske værdier? Er det fagforeningen? Kongehuset? 
Er det højskolebevægelsen? Svaret er ikke så enkelt. Værdier 
rummer mange ting, lige fra demokrati til måden at fungere 
socialt på.
Her i Aarhus har vi alene i min korte levetid oplevet en væsentlig 
forandring i demografien, idet en stor del af befolkningen nu 
har anden etnisk herkomst, og kulturen er dermed også blevet 
et blandet kludetæppe. 
Det rejser spørgsmålet, om vi er parate til at tolerere folk og 
skikke, der afviger meget fra vore. Er en etnisk dansker, 
bosiddende i Viby, i fredens navn parat til at acceptere en 
kvinde af muslimsk observans fra Gellerup, som går med 
tørklæde eller i heldragt?  Er en muslim, bosiddende i Gellerup, 
i fredens navn villig til at tolerere en etnisk dansk kvinde, der 
går sparsomt påklædt om sommeren? Selvom han aldrig ville 
lade sin kone gøre det? 

vær fælles om tolerancen
Lokale eksempler fra eget område viser, at tolerance kan lade 
sig gøre på trods af de store kulturelle forskelle.
Flere år i træk har den muslimske befolkning i Gellerup-
Toveshøj markeret afslutningen på ramadanen med en særdeles 
synlig eidfest. Denne indebærer tivoli og meget mere. Alle er 
inviteret, uanset tro eller etnicitet. Der serveres ikke alkohol, 
eftersom dette ikke betragtes som ordentligt af muslimer, men 
det giver aldrig anledning til konflikt.

Og respekten går to veje: Hvert år er Gellerup Kirke vært for 
en fælles julemiddag for muslimer og kristne, præget af dyb 
respekt for hinanden.

I juni 2012 stod Toveshøjs 40-års-jubilæum. Jeg var selv med 
til en særdeles livlig fest med dansk underholdning, hvor 
mennesker af anden etnisk herkomst, men med dansk pas, for 
første gang oplevede en fest med et dansk dækket bord. Der 
blev solgt alkohol, og det foregik på den måde, at de, der gerne 
ville have en øl eller et glas vin, kunne købe det. Festen foregik 
i en god tone, og kulturmødet gav ikke problemer.    

vejen frem går gennem livsglæde! 
Ved en fest for børnene (etniske og ikke-etniske) på Toveshøj i 
anledning af samme jubilæum var dagens motto: At der ikke 
er nogen tabere! Alle var de vindere, og børnenes præmie var 
en slikkepind og et glas saftevand. Det var en kanon hyggelig 
legedag med fuld fart over feltet, og der opstod ikke en eneste 
konflikt den eftermiddag.

Vi voksne kan få meget ud af at tage ved lære af børnenes 
eksempel. Når man er positiv, bliver man rummelig og tolerant, 
og en positiv spiral sættes i gang. Så selv om det ikke kan lade 
sig helt gøre i praksis, fristes jeg til at sige: ”Bliv som barn på 
ny!” Vær ikke bange for at være lidt naiv, vær ikke bange for 
spontant at hjælpe eller hilse på mennesker, som man ikke 
kender, og så videre. På denne måde kan vi åbne os op for 
hinanden.
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Øllets betydning for nyt boligbyggeri var stor
gellerupparkens livlige foreningsliv blev grundlagt med håndbrygget Øl, 

og laden kan takke humlelugten for, at bygningen står den dag i dag

Af Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Det var en aften i historiens tegn, som i 
februar fandt sted i den gamle ”laugs-
stue” i Haandbryggerlauget ved siden af 
Tousgårdsladen. Initiativet til aftenen var 
inspireret af Den Gamle By, der er i gang 
med at indsamle historier om Gellerup. 
Flere af lavets æresmedlemmer og andre 
mangeårige medlemmer kiggede forbi 
og kom med førstehåndsberetninger og 
skrøner om livet i håndbryggerlavet helt 
fra starten tilbage i 1970.

laden reddet af håndbryggerne
Eva og Bjarne Laursen, som i 1969 flyt-
tede ind på Jettesvej 17, er i dag æres-
medlemmer og bor i Højbjerg. De var 
med helt fra starten, hvor der kun var 
blokke på Jettesvej og Dortesvej, og 
hvor selve ølbrygningen fandt sted i 
en kælder på Dortesvej, med de lugt-
gener, det gav for opgangens beboere. 

Den stærke lugt af humle var for øvrigt 
årsagen til, at foreningens bestyrelse kig-
gede sig omkring efter nye lokaler. 
I deres søgen faldt de over over Tousgår-
dens fem nedrivningsdømte  ladebygnin-
ger. 
Det fik håndbryggerne delvist forhindret 
med en dispensation, så den nuværende 
lille længe og laden i en lidt forkortet ud-
gave kunne blive stående, som vi kender 
det i dag. Og det var håndbryggerne, som 
satte de gamle bygninger i stand.

foreningslivet blomstrede fra lavet
Det var nogle herlige historier om fester 
og sammenhold, der kom på bordet, 
mens ølkrusene blev fyldt med skønt 
håndbrygget øl. 
”Der var masser af aktivitet og ini-
tiativ, og næsten alle foreningerne 
udspringer fra lavet,” husker et an-
det æresmedlem, Bent Kanstrup, 
som flyttede ind på Bentesvej i 1970. 
Fotoklubben, Grønærten, Nordgårdens 
Idrætsforening, Gellerup Billardklub og 
filmklubben bliver remset op, og den 
kendte struktur med Fritidsforeningen og 
FAS blev også udtænkt af de gode hånd-
bryggere, som nærmest var pionerer i at 
skabe godt naboskab.

livskarrierer grundlagt med hånd-
brygning
Et fjerde gammelt kendt ansigt på histo-
rieaftenen var Ole Madsen, der flyttede 

til Gellerup i 1982. Han fortalte, at lavet 
nærmest var en smugkro i midtfirserne, 
og at han havde tilbragt en stor del af sin 
tid der. I en brandert blev han på et tids-
punkt valgt ind i afdelingsbestyrelsen, og 
senere kom han også til Skræppebladet, 
hvor han blev redaktør. 
I 1998 var han som ivrig håndbrygger 
med til at stifte foreningen Danske Ølen-
tusiaster. I 2000 flyttede han til Horsens, 
hvor han i dag lever som professionel 
redaktør af Danske Ølentusiasters med-
lemsblad.
Man kan vist godt sige, at håndbrygget øl 
blev hans skæbne.

Læs mere om Haandbryggerlauget af 
1970 på www.haandbryggerlauget.dkBjarne Laursen og Ole Madsen fortæller 

historier fra lavets unge dage.

De tre æremedlemmer Bjarne og Eva Laursen 
og Bent Kanstrup nyder god håndbrygget øl 
i baren.
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fra maskinskrivningsdame til sekretariatsleder
sekretariatsleder Jytte andersen kan 1. marts 

feJre 40-års-Jubilæum i brabrand boligforening 

Af Helle Hansen, foto Bo Sigismund

For Jytte Andersen begyndte arbejdslivet 
i Brabrand Boligforening tilbage i 1973, 
hvor hun i avisen læste i en annonce, at 
boligforeningen søgte en maskinskriv-
ningsdame. 
”Jeg var året forinden flyttet ud på Karens-
vej med min mand og vores et år gamle 
søn, så der var kortere vej til et arbejde på 
boligforeningens kontor, der dengang lå 
oven på posthuset i Gellerup Centret, end 
der var ind til Bruunsgade, hvor jeg efter 
min handelsuddannelse havde arbejdet 
fem år i symaskineforretningen Bernina,” 
fortæller Jytte Andersen, der nu er sekre-
tær for direktør Torben Overgaard og le-
der af boligforeningens sekretariat. 

tid til sjov på kontorerne
Hendes første opgave som nyansat var at 
skrive årsregnskabet ind på stencil.
”Det var bestemt ikke sjovt, hvis man 
kom til at springe en linie over, for så var 
det bare om igen. Det var kun muligt at 
bruge rød rettelak ved småfejl,” husker 
Jytte, som også mindes, at det var hyg-
geligt, når alle de duplikerede regnskaber 
blev lagt i stabler rundt på bordet, og kol-
legerne var med til at samle dem ved at gå 
rundt om det store mødebord.
”Dengang var dagligdagen knap så hek-
tisk, og hvis der var en lille anledning, så 
mødtes vi rundt omkring på kontorerne 
og hyggede, mens vi hjalp hinanden. I 
dag er alt meget større og travlere, så nu 

når vi ikke længere rundt i hele huset, 
men vi finder dog stadig på lidt hygge på 
hver vores kontorer,” siger Jytte.

tredive år som sekretær
De seneste 30 år har Jytte været sekre-
tær for boligforeningens direktør, Torben 
Overgaard. Før ham havde den tidligere 
forretningsfører Bent Haugaard gjort 
Jytte til sin sekretær, og hun havde været 
af sted på stenografikursus for at kunne 
skrive grundige referater. Hun magtede 
også at styre en skrivemaskine med en 
meter lang valse til trefløjet papir, som 
skulle bruges til at skrive 10 og 20 års 
budgetter på.

Jytte Andersen har 1. marts været ansat 40 år i Brabrand Boligforening. Her begyndte hun i sin tid som maskinskrivningsdame.
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”Siden 1993 har jeg også som sekretær for 
foreningsbestyrelsen deltaget i bestyrel-
sesmøderne og haft ansvaret for alt det 
praktiske med dagsordner og referater. 
Senere overtog jeg sekretærfunktionen 
for repræsentantskabet og foreningsrå-
det, og i 1999 blev jeg leder af sekretaria-
tet,” fortæller Jytte og tilføjer, at hun kun 
en sjælden gang har været til stede til af-
delingsmøder, hvis der har været behov 
for en afløser. 

”kontorægteskab”
At styre Torbens kalender kan være en 
udfordring, for den er fyldt af møder.  
Men den nye teknologi har faktisk gjort 
det nemmere og hurtigere at få overblik, 
mener Jytte, der holder styr på aftalerne 
og tjekker med Torben, hvis der skal laves 
om i dem.
”Jeg forsøger altid at være et skridt foran 
og sørge for, at de rigtige papirer ligger 
klar, når han skal af sted, så han får dags-
ordner og så videre med,” fortæller Jytte.
Hun indrømmer, at de to nærmest er ble-
vet lidt synkroniseret i deres tankegang 
efter de mange års tætte samarbejde, der 
nærmest er som et ”kontorægteskab.” Og 
det er da også hændt, at Torben er kom-
met til at kalde Jytte for Inger-Lise, lige-
som Jytte også er kommet til at kalde Tor-
ben for Eigil.

hårdt halvandet år
Det seneste halvandet år har ikke været 
nogen dans på roser for Jytte, som opleve-
de den store sorg at miste sin mand, Eigil, 
den 25. marts sidste år. Han døde af kræft 
efter kortere tids sygdom. Eigil arbejdede 
i otte år som ejendomsfunktionær i bolig-
foreningen, senest på Holmstrup Mark. 
Hun passede ham selv til det sidste i 
hjemmet i Harlev med stor hjælp af søn-

nerne Brian og Alan, som var ved deres 
forældres side hele vejen, ligesom sviger-
døtrene Tinne og Rikke og den nære fami-
lie har været en rigtig stor støtte.
”Jeg havde plejeorlov i den sidste tid, Ei-
gil levede, og jeg startede op på halv tid 
efter hans død og kom først tilbage på 
fuld tid efter sommeren. Det vil sige en 
fire-dages arbejdsuge, fordi jeg holder fri 
om mandagen med min seniorordning,” 
fortæller Jytte, der er fyldt 64 år. Hun af-
slører, at hun og Eigil egentligt havde af-
talt, at hun skulle holde med at arbejde til 
sommer, så de sammen kunne komme ud 
og campere noget mere.

glad for støtte
”Men jeg stopper altså ikke til sommer. 
Jeg er glad for, at jeg har mit arbejde at gå 
op i. Og der er mange store udfordringer 
at tage fat på, og det bliver spændende 
med to nye medarbejdere i sekretariatet, 
som begynder den dag, hvor jeg fejrer 
jubilæum,” siger Jytte, der ikke kan lade 
være med at fortælle, hvor glad hun var 
for den store omsorg, hun følte, kolleger-
ne viste, da det var allermest svært med 
Eigils sygdom. 
Især vil hun gerne fortælle, hvor berørt 
hun blev over, at Torben kom hjem til 
hende dagen efter Eigils død.
”Torben og Inger-Lise havde været forbi 
om fredagen, som Eigil døde om sønda-
gen. Eigil lå herhjemme i sin seng til om 
mandagen, og Torben kom forbi om mor-
genen. Han gik ind på værelset, hvor Eigil 
lå, og tog afsked med ham. Det synes jeg 
var flot,” fortæller Jytte berørt. 
Efter de mange års samarbejde med Tor-
ben er det næsten blevet mere et kamme-
ratligt end et almindeligt kollegaforhold.
Jytte fremhæver samtidig, at det også ar-
bejdsmæssigt har været en hård periode 

for medarbejderne i sekretariatet, som ud 
over deres egne opgaver også måtte på-
tage sig Jyttes opgaver.

mange holder ved i mange år
”Brabrand Boligforening er en god og 
tryg arbejdsplads,” konstaterer Jytte An-
dersen. 
”Her behøver man ikke at være nervøs 
for at miste sit arbejde, hvis man ellers 
passer det ordentligt. Det vidner de man-
ge 25-års-jubilæer om, ligesom mit eget 
40-års-jubilæum, der foreløbig er det sjet-
te i rækken af den slags i boligforeningen. 
Samtidig er det også en spændende og 
aldrig kedelig arbejdsplads, hvor der hele 
tiden er nye udfordringer med de mange 
og store projekter, der er gang i.”

fremtid som indretningsarkitekt
Gennem sine 40 år i boligforeningen har 
Jytte været med til at flytte fra Gellerup 
Centret op til Tousgaarden og nu senest 
til Rymarken, som hun synes er et dejligt 
sted. 
”Det var en stor opgave at organisere 
flytningen, men jeg synes også, at det er 
spændende i samarbejde med dygtige 
kolleger at få tingene til at gå op,” afslører 
hun og slår fast, at hun ikke kommer til 
at opleve boligforeningens næste flytning 
tilbage til Gellerup, når et nyt domicil en 
dag står færdig om formentlig tre-fire år. 
”Men hvis de hyrer mig ind som indret-
ningsarkitekt, så kan det da godt være, at 
jeg slår til. For jeg kan godt lide at have 
med farver og indretning at gøre, og jeg 
får også at vide, at jeg er god til det,” siger 
hun med et stort smil.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Månedens billede er fra en af Brabrand Boligforenings nyeste afdelinger, Pilevangen.

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

en bænk og en gynge
venter på forår og bØrn

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Pilevangen er en af de nyeste afdelinger 
i Brabrand Boligforening med 43 boliger, 
der ligger i Solbjerg, syd for Aarhus. Der 
har ikke været ret mange almene boliger i 
Solbjerg, men i de seneste år har Århus og 
Omegn og ALBOA  bygget to små afde-
linger, som er naboer til Pilevangen.

børnerig afdeling 
Der er mange børn i afdelingen. Maria 
Ovesen, der er afdelingsformand, har 
selv tre. De mange børn kan glæde sig 
over, at der er bygget to store legepladser 
i fællesarealet mellem husene. Ud over 
klatrestativer er der gynger og bænke og 
borde. Legeområderne ligger øde hen her 
i vintertiden, så Maria venter med glæde 
på foråret og mange legende børn.

boligforeninger er forskellige
De to naboafdelinger har endnu ikke fået 
indrettet legepladser, så derfor ses bør-
nene derfra på legepladserne.
”Det er med til at skabe sammenhæng i 
bebyggelsen,” siger Maria.
Det er lidt sværere at skabe samarbejde 
mellem de tre afdelingsbestyrelser. Man 
kunne for eksempel forestille sig fælles  
fester og grillaftner, hvor man måske 
kunne udnytte det lille fælleshus, som en 
af de andre afdelinger har.
”Det skal nok gå, men det tager nok lidt 
tid, fordi de tre boligorganisationer er så 
forskellige,” vurderer Maria.

Maria Ovesen glæder sig til forår og børneleg

følg også med på

www.gellerup.nu
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åbent hus i hasselager
landets fØrste boliger i hØJstyrkebeton

af Kirsten Hermansen, foto: Tina Petersen

En hundekold lørdag i februar holdt bo-
ligforeningen åbent hus med fremvisning 
af de nye færdigbyggede boliger på Has-
seltoften 45A-E samt første etape af de 
nye boliger på Kildeagervej.

Hasselager ligger ca. 10 km. fra Aarhus 
centrum og ganske tæt ved motorvej E45. 
Hasseltoftens boliger består af fem ræk-
kehuse i en samlet blok.
1. etape på Kildeagervej består af 30 boli-
ger og er klar til indflytning 15. april 2013, 
og næste etape på 45 boliger bliver færdig 
til sommer.

ægte 0-energiprojekt
Byggerierne  består af rækkehuse i en og 
to etager. Boligerne på Kildeagervej er  
opført i hvide glatte lavenergielementer, 
mens skure og felter ved indgangene er 
udført i mørkegrå elementer. Ydervæg-
gene af højstyrkebeton har en høj isole-
ringsevne, på trods af at vægtykkelsen 
kun er 35 cm.
Tage er i aluminium og med solceller in-
tegreret på alle tagflader. Solcelleanlæg-
get er et af Danmarks største, udført på 
alment boligbyggeri. Det dækker sam-
men med varmepumper bebyggelsens 

energiforbrug. Boligerne producerer på 
den måde den nødvendige energi til både 
opvarmning og varmt vand.

mange mennesker trodsede kulden
Det var flot at se de smukke lyse bo-grup-
per placeret med fem huse pr. bo-gruppe 
og med gennemsnitlig 15 boliger placeret 
omkring et torv.
Byggeriet på Kildeagervej har et meget 
stramt udseende, og om det er smukt, er 
en smagssag. De fleste vil nok være enige 
i, at det heller ikke er grimt.

Det er ret fantastisk, at man her igen har 
noget gedigent alment byggeri, der er på 
forkant med den fremtid, der kræver et  
lavt energiforbrug.  Byggeriet har et ener-
giforbrug, der er langt forud for de krav, 
som lovgivningen stiller til nybyggeri.

lav-energiboliger indvendig
Boligerne indeholder indgangspartier 
med mørkegrå klinker, flotte badeværel-
ser og samtalekøkkener i ét med stuen.  

Byggerierne betår af boliger i både et, 
halvandet og to plan, og de findes som  
2-rums-, 3-rums- og 4-rumsboliger i for-

skellige udformninger,  alle med bad og 
toilet i stueplan.

Se mere på Brabrand Boligforenings hjem-
meside: www.brabrand-boligforening.dk 
og www.aarhusbolig.dk

Samtale-køkkener med åben stue
”Vi har lige solgt ejerbolig og er derfor på udkik 
efter en spændende bolig. Det er det energimæs-
sige, der tiltrækker os,” lyder det fra to interes-
serede besøgende.

Byggeriets profil

Flotte badeværelser
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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

I dette nummer fokuserer vi på bare 
nogle få af de mange personer, der 
rykker Gellerup fremad:

Forsidebilledet er af Gellerup X-Fac-
tor darlings, Hind og Jasmin Faris. 
De nåede tre omgange af showet, før 
de røg ned af karussellen. Men de er 
ovenpå igen og har lært at tro på sig 
selv.

Israa Maarouf er en af de unge ildsjæ-
le, og hun har det ikke fra fremmede: 
Hendes mor blev årets ildsjæl for et år 
siden, og selv brænder Israa for kvin-
desvømning og uddannelse af livred-
dere – noget, som gør det muligt for 
mange af Gellerups kvinder at motio-
nere og hygge sig i Gellerupbadet.

De fleste kender ”Mister ACFC” – Afif 
Abdallah. I snart 20 år har han været 
igangsætteren i fodboldklubben og 
været stærkt medvirkende til klub-
bens store succes. Nu er tiden kom-
met til at lade unge overtage hans 
rolle, mener han.

Kommunen ville ikke redde Vejled-
ningscenter for Unge, da det løb tør 
for penge – på trods af, at det har haft 
succes med at få unge videre i uddan-
nelse. Til gengæld planlægger de to 
afdelingsbestyrelser at træde til med 
en foreløbig hjælp, der kan bevare 
dele af indsatsen, så områdets unge 
fortsat kan regne med hjælp.

Dette og meget mere kan du finde i 
martsnummeret.

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

forældre på skolebænken med sundhed på skemaet

gellerup hØJskole laver forlØb for forældre om kost og sundhed 
sammen med tovshØJskolen

Tekst og foto af Helle Hansen

Hver tirsdag eftermiddag møder et hold 
forældre op på Tovshøjskolen for at del-
tage i et kursus om sundhed og sygdom, 
mad og motion. Kurset er planlagt i sam-
arbejde mellem Gellerup Højskole og 
skole-hjem-samarbejdet for Tovshøjsko-
lens indskoling, og det støttes med midler 
fra Integrationsministeriet.
Undervisningen foregår i skolens tidli-
gere sfo, som siden nytår har dannet ram-
men om den nye uddannelsescampus på 
Tovshøjskolen. 

12 uger på skolebænken
Janne Grøntved Larsen, der er projekt-
medarbejder på Gellerup Højskole, byder 
sammen med skole-hjem-vejleder Steve 
Sebastin fra Tovshøjskolen deltagerne 
velkommen og præsenterer dagens gæst, 

som er på besøg for at fortælle om områ-
dets Sundheds Cafe, som holder til i Be-
boerhuset Laden. Senere skal holdet over 
i skolekøkkenet og bage sunde boller.
Der er tilmeldt 16 forældre til kurset, som 
hver uge har et nyt tema på skemaet. Det 
kan være livsstilssygdomme, motion, 
sundhed, fiber og fedtstoffer, indkøb og 
energibalance. 
Holdet mødes kl. 12, og efter de første par 
timer støder børnene til, og så er forældre 
og børn fælles om at lave mad sammen.
Kurset slutter midt i april med en hel-
dagstur til Højskolen i Kalø, hvor en af 
opgaverne bliver at lave et opskriftshæfte 
med alle holdets mange spændende op-
skrifter, som har været afprøvet i løbet af 
vinteren.

Forældrene til børnene i Tovshøjskolens ind-
skoling lærer om mad og sundhed. Janne 
Grøntved Larsen fra Gellerup Højskole
sidder i midten
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gellerup uddannelsescampus in spe
nye uddannelsestilbud til unge er åbnet på tovshØJskolen i det hus, 

der tidligere var skolens sfo

Af Helle Hansen, foto Hans Esmann Eriksen

Midt i december rykkede der nye beboere 
ind på Tovshøjskolen i det Orange Hus, 
der tidligere var skolens sfo. 
Foreløbig er Gellerup Højskole sammen 
med Ungdomsskolens Rap-akademi og 
Skole-Hjem-Vejledningen som de første 
flyttet ind i det, som nu kaldes Gellerup 
UddannelsesCampus.
”Målet med det nye uddannelsessted er 
at gøre en indsats i forhold til 95-procent-
målsætningen, der handler om, at alle 
unge skal have uddannelse,” siger Allan 
Agerbo, der er forstander på Gellerup 
Højskole.
Han oplyser, at nogle af de andre aktører 
på campussen bliver erhvervsskolernes 
tekniske uddannelser, Region Midt og 
VUC, Social- og Sundhedsskolerne og er-
hvervs- og ungdomsuddannelserne.
”Målet er at få placeret en lang række 
kurser herude. Og der pågår fortløbende 
en snak om, hvilke kurser og uddannel-
ser som kan være her,” fortæller Allan 
Agerbo.

personligt klædt på
”Her skal vi prøve at gøre noget andet 
end på den almindelige skole eller ud-
dannelsesinstitution. Vi tager personligt 
fat og klæder de unge på med mange ud-
fordringer,” fortæller Allan Agerbo.
Umiddelbart efter nytår har højskolen 
taget hul på et kursus for 15 unge fra tre 
forskellige afdelinger på teknisk skole. De 
unge, der er mellem 18 og 26 år, har alle 
gennemført grundforløbet på skolen, men 
de har endnu ikke fundet en læreplads.
”Nu er de så her på campus på et 12-ugers 
kursus, der handler om fastholdelse, og 
som har som mål at få de unge videre til 
et praktikforløb. Det gør vi blandt andet 
i samarbejde med Brabrand Erhvervsfor-
ening, der forsøger at hjælpe med at ska-
be lærepladserne,” forklarer Allan Ager-
bo og tilføjer, at projektet også handler 
om at lave en koordineret henvendelse til 
erhvervslivet i samarbejde med de andre 
aktører på uddannelsesområdet, således 
at erhvervslivet ikke bliver overrendt og 
forstyrret af alle mulige.

formelt uddannelsesforløb
På sigt, hvis kursusforløbene går godt, og 
det lykkes at få de unge videre i deres ud-
dannelser, kan det ende med, at uddan-
nelsen på Gellerup UddannelsesCampus 
kan blev et formelt forløb, som kan opnå 
taxametertilskud.

”Et andet plus, ved at der er placeret en 
uddannelsescampus på Tovshøjskolen, 
er, at de unge elever i folkeskolen kan se, 
at der kommer nogle voksne, som også 
går i skole for at blive klogere,” siger Al-
lan Agerbo.

palæstina og afrika
I foråret 2013 er Gellerup Højskole des-
uden involveret i to andre forløb. Det 
ene hedder Palæstina Explorer og er et 
24-ugers højskoleforløb, som laves i sam-
arbejde med Silkeborg Højskole. Her skal 
kursisterne blandt andet af sted på et to 

ugers ophold i Palæstina til juli. Unge fra 
Gellerup-området har mulighed for at 
opnå støtte til udgifterne ved kurset.
Derudover laves der også et kursus, som 
er rettet mod unge med afrikanske rød-
der. Det foregår i samarbejde med Kalø 
Højskole. Her skal der arbejdes med 

sprog og kultur og med humanistisk 
teknologi og solceller og varmepumper i 
samarbejde med Nordisk Folkecenter for 
Vedvarende Energi.
Læs mere på Gelleruphoejskole.dk

Forstander for Gellerup Højskole Allan Agerbo er sammen med projektkoordinator for Get-
2Play Rasmus Brandt Lauridsen fra ungdomsskolens Rap-akademi flyttet ind på Tovshøjskolen 
i den nye Gellerup UddannelsesCampus
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Jr SKrÆPbilleder, film, erindringer og fortællinger
invitation til arrangement lØrdag 16. marts 2013

Store ændringer er på vej i Gelleruppar-
ken. Med gennemførelsen af Helhedspla-
nen vil der komme nye boliger til, mens 
andre vil forsvinde, og det vil utvivlsomt 
også påvirke omfanget af til- og fraflyt-
ninger. Om 10 år kan vi nok slet ikke gen-
kende området. 

Både for os selv, men også for vores ef-
terkommere, er det vigtigt at få gemt op-
lysninger om, hvordan det ”gamle” Gel-
lerup var. Det skal vi gøre, inden det snart 
er for sent. 

Oplysninger om bygninger og miljøer, 
som vil forsvinde, kan bl.a. gemmes for 
eftertiden via billeder og filmoptagelser, 
men meget vigtigt er det også at få for-
talt historien om beboerne, som har været 
med til at skabe liv i området.

Gellerupområdet har gennem årene væ-
ret meget præget af beboere, som kom-
mer fra andre lande, og mange af bebo-
erne har en livshistorie, der har været 
mere præget af ændringer end de flestes. 
Ja, nogle vil endda sige, at deres historie 
ofte er mere spændende, fordi den rum-
mer beretningen om udfordringerne ved 
at flytte fra et sted til et andet, hvor sprog, 

traditioner og kultur er mere eller mindre 
anderledes. Det har ofte rummet større 
udfordringer, end man lige umiddelbart 
forestiller sig, at få en hverdag til at fun-
gere det nye sted - langt væk fra familie 
og venner.

erindringer og fortællinger
I mange tilfælde er disse livshistorier kun 
noget, som mundtligt er blevet fortalt, og 
i en tid, hvor tingene ændrer sig hurtigere 
end nogensinde før, vil disse beretninger 
hurtigt risikere at gå i glemmebogen. Når 
kommende generationer vil ønske at få en 
indsigt i deres forældres, bedsteforældres, 
oldeforældres osv. meget begivenheds-
rige liv, så er det måske mere eller mindre 
glemt, hvis vi ikke i tide får beretningerne 
skrevet ned eller måske optaget. Lad os få 
gjort noget ved dette.

I et samarbejde mellem bl.a. Gellerup 
Museum, Den Gamle By, Sigrids Stue og 
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv 
vil vi i 2013 sætte fokus på en indsamling 
af erindringer og fortællinger fra bebo-
erne i Gellerup. Gennem støtte fra Gelle-
rup Kulturmidler har vi fået mulighed for 
at gøre en særlig indsats med hensyn til 
denne erindringsindsamling.
 
fokus på tyrkiske gæstearbejdere
De tyrkiske gæstearbejdere, som kom til 
Danmark omkring 1970, var blandt de 
første med udenlandsk baggrund, der 
kom til at bo i Gellerupområdet, og vi vil 
især gerne i kontakt med disse og deres 
efterkommere. Vi vil 
meget gerne være 
med til at få deres 
livshistorier/erin-
dringer skrevet ned, 
så deres historie ikke 
bliver glemt for efter-
tiden.
Vi er selvfølgelig in-
teresserede i at op-
samle alles erindrin-
ger, men som nævnt 
sætter vi i første 
omgang fokus på de 

tyrkiske gæstearbejdere. I den forbindelse 
vil vi ligeledes meget gerne i kontakt med 
nogle, som kan hjælpe os med at over-
sætte fra tyrkisk til dansk, da det i nogle 
tilfælde måske vil være lettere at fortælle 
sine erindringer på sit oprindelige sprog. 

På Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Ar-
kiv, som ligger på Gellerup Bibliotek, vil 
vi meget gerne hjælpe til med at få disse 
beretninger skrevet ned, hvis man ikke 
selv kan overskue det, og vi sørger også 
for at gemme beretningerne i arkivet til 
glæde for kommende generationer - na-
turligvis efter nærmere aftale med den 
enkelte, og selvfølgelig får den, som for-
tæller sin historie, også en kopi af den. 

Husk, at vi alle har en unik livshistorie - 
nogle har endda oplevet mere end de fle-
ste, og denne historie må ikke gå tabt.

arrangement lørdag d. 16. marts
Lørdag den 16. marts kl. 13-16 har vi et 
arrangement i Foreningernes Hus (nu 
Tousgården), hvor temaet er erindringer/
fortællinger, og vi vil bl.a. vise billeder 
og film fra Gellerupparkens historie fra 
1960’erne og til i dag. Alle er velkomne. 
Kig forbi, og lad os få en snak om, hvor-
dan vi kan få nedskrevet dine erindringer.

 Af Svend-Erik Christiansen, fotograf ukendt

Billedet er fra 1960. I forgrunden ses Søvan-
gen, og hvor der står Nordgårdcenteret, blev 
siden Gellerupcentret, det vil sige City Vest, 
opført. På det indrammede område byggedes 
nogle år senere Gellerupparken. Øverst i bil-
ledet anes træerne omkring Tousgården

Billedet er fra 1964 og viser virksomheden 
Jysk Varmekedelfabrik omkranset af marker. 
I disse bygninger har vi i dag Bazar Vest, og 
på markerne omkring er opført blandt andet 
Toveshøj
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Jr SKrÆP

Månedens tema er kæledyr
Af Dorit Barbara Strandgaard

Har du et kæledyr?
Hejsa igen, kære JR Skræp-læsere. Har du et kæledyr? Eller kunne du godt tænke dig at have et kæledyr? Hvis du har et kæledyr, så må du gerne sende billeder ind 
med det kæledyr, du har.
Hvis du ikke har et kæledyr, hvordan synes du så, dit kæledyr skal se ud? Alle de, der får deres billede eller tegning i næste JR 
Skræp-nummer, får et gavekort som præmie. 

Hvorfor have et kæledyr?Et kæledyr giver en lyst til at tage ansvar, altså at man sørger for at give sit kæledyr al den omsorg, det har brug for. Det vil for 
eksempel sige, at dyret får rent vand og mad, alt efter hvilket kæledyr det er, man har. Nogle børn har for eksempel en slange, en 
mus, en edderkop eller noget helt andet, som de synes, er et kæledyr, men man kan også have fisk, skildpadder, marsvin og mange 
andre dyr. 
 
Hvilke kæledyr havde 
JR Skræp-redaktøren 
som barn?
Da jeg var barn, havde vi først fisk. Så fik vi en kat, som hed Preben. Derefter fik vi en hund, som præcis minder om den hund, Justice fra Familien JR Skræp også har, og som hedder Nuser. Jeg havde også en un-dulat, som hed Perle – den var så sød. Den kunne godt lide at sidde på min violinbue, mens jeg øvede mig på violin. Så lukkede den sine øjne i, og nogle gange sang Perle med - den var bare så sød! 

Men værst er det, når man mister sit kæle-dyr! Jeg havde en have, hvor Perle blev be-gravet. Der kom jeg Perle ned i en lille træ-kasse med en lille rose i. Der var også en lille pude og et lille stykke stof som dyne. Og ja, jeg var meget ked af det dengang. Så hvis du gerne vil have et kæledyr, og dine forældre giver dig lov til det, så husk at være god ved den, for den kan måske blive din bedste ven.

Hav en rigtig god dag - alle jer andre, som har et kæledyr: Husk at sende fotos med dit navn + efternavn samt din adresse til JR Skræp 
senest 14. marts 2013 til tlf. 20101696 eller på mail jrs@skraeppebladet.dk

Skræppen - nu ogSå for børn
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udgifter til forbrug i leJligheden
hvordan holder vi ØJe med det?

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Udgifterne til fjernvarme, elektricitet, 
varmt og koldt vand er steget med raket-
fart igennem de seneste år. Herudover vil 
boligforeningen ændre på den månedlige 
opgørelse af varmeforbruget
Skræppebladets udsendte har besøgt 
regnskabschef Mogens Clingman og kon-
torassistent Saadia Khagiani for at høre, 
hvad det er, der sker.

forbrugsudgifterne er store
De samlede udgifter til forbrug er store, 
set i forhold til huslejen. I Gelleruppar-
ken, (hvor det er værst), var huslejen i 
2011 før boligstøtte 581 kr. pr. m2. I det 
samme år var fjernvarmeudgiften 110 
kr. pr. m2. Hertil kommer udgifter til el, 
varmt og koldt vand.

automatisk måling af forbruget
”Udgifterne til de såkaldte forbrugsafgif-
ter opgøres forskelligt i boligforeningens 
forskellige afdelinger,” starter Mogens 
Clingman. 
I afdelingerne i Gellerupområdet , Holm-
strupområdet og Rødlundsparken er der 
forskellige former for automatisk måling 
af forbruget i afdelingerne, således at le-
jeren selv kan holde øje med sit forbrug. 
Der er forskel på, hvordan målinger af-
læses af lejeren, og hvordan målingerne 
afleveres til EDB-systemerne.

opsamlinger af målinger og ret-
telse af fejl
På de enkelte måleenheder kan lejeren 
selv aflæse og kontrollere sit forbrug. En 
gang om måneden opsamles målingerne 
fra målerne til et centralt system. Der kan 
forekomme fejl ved opsamlingen, men de 
kan og bliver rettet, fordi den lokale måle-
enhed indeholder de basale data.

ændring af afregninger
Indtil nu har boligforeningen opgjort 
forbruget i den enkelte lejlighed hver 
måned. Informationen fremgår af husleje-
afregningen. Det har vist sig, at denne af-
regning ikke bliver brugt af lejerne, og at 
der er mange fejlkilder, som senere bliver 
rettet. De kan ikke ses i den månedlige 

afregning, men når året er gået, er fejlene 
udlignet.
Derfor vil information om afregning 
fremover kun blive tilsendt én gang om 
året samt i forbindelse med flytninger.
Den tid, der spares, kan blandt andet an-
vendes til at forhøje kvaliteten af afreg-
ningerne.

a conto-betalingerne skal være 
mere præcise
Når der kun foretages endelig afregning 
en gang om året, bliver a conto-beløbet 
vigtigt.
Ellers bliver der månedligt betalt for me-
get, eller slutopkrævningen bliver meget 
stor.
Derfor vil boligforeningen i foråret juste-
re a conto-beløbet, så det bliver så rigtigt 
som muligt.

er forbruget for lavt eller for stort
Det er den enkelte lejer, der har ansvaret 
for, at målinger er rigtige. Lejeren kan i 
princippet  aflæse de lokale målinger og 
kontrollere sit forbrug, for eksempel om 
varmeforbruget er løbet løbsk, eller om 
toilettet løber. I praksis er det ikke ret 
mange, der gør det.

Brabrand Boligforening kontrollerer må-
nedligt, om målerne er holdt op med at 
virke, eller om et forbrug er meget stort i 
forhold til det normale. Det sidste foregår 
ved hjælp af et kæmpe regneark, som i 
øjeblikket er ved at blive forbedret.

systemerne kan blive bedre
”De systemer, boligforeningen bruger til 
at måle lejernes forbrug, kan blive bedre,” 
fortæller Mogens Clingman. 
”For tiden afprøver vi et nyt system i Af-
deling 3, Skovgårdsparken. Målesyste-
merne skal udskiftes i flere af vores lejlig-
heder, fordi måleenhederne er blevet for 
gamle, og firmaet, der leverer supporten, 
er blevet for dyrt.”
”Med tiden vil vi gerne opnå, at vores le-
jere selv kan følge og analysere deres for-
brug på deres egen pc eller iPhone.”

Mogens Clingman fanget i et roligt øjeblik



Skræppebladet marts 2013 - 13

følg også med på vores blog

skraeppebladet.dk/blog/

find fire feJl
gode vilJer, men stadig tyrk-feJl

Af Hans Esmann Eriksen

Den opmærksomme læser vil vide, at 
Skræppebladet har arbejdet meget for at 
reducere antallet af såkaldte tyrk-fejl.
I sidste måned lykkedes det os at lave ikke 
mindre end fire fejl, da vi skrev navnet på 
en velkendt afdelingsformand i Toveshøj.
Anett Sällsäter Christiansen, afdelings-
formanden i Toveshøj, var nævnt som fo-
tograf  i en artikel om Gellerup Museum. 

Vores nye korrekturlæser kender ikke 
personerne i boligforeningen, og de tre 
redaktører overså, at der stod Anett Sal-
sätter Christensen.
De tre redaktører er stadig røde i hovedet.

Anett Sällsäter Christiansen 
fik navnet stavet forkert

en halv universitetsuddannelse – spild af tid?
Af Ib Skødt

I denne tid er et af emnerne, der diskute-
res i regering og folketing og blandt be-
folkningen, spørgsmålet om, hvad man 
skal gøre for de mange, der allerede er  
blevet langtidsledige, og dem, der står 
over for at blive det i nær fremtid. Et 
mantra i den standende debat er ordet: 
Uddannelse.
Vejen frem – hvis man skal gøre sig det 
ringeste håb om at få job- er uddannelse. 
Det kan så enten være en praktisk, hånd-
værksmæssig uddannelse, en mellem-
lang uddannelse eller en længerevarende 
akademisk uddannelse.

Det er efterhånden også blevet mere og 
mere udbredt, at man har mere end én 
uddannelse. Men hvad stiller man op, 
hvis man har en halv universitetsuddan-
nelse bag sig – er det at betragte som spild 
af tid og kræfter og penge?

Det behøver det ikke nødvendigvis at 
være, og her taler jeg af egen erfaring.
Efter en nysproglig studentereksamen be-
gyndte jeg af studere sprogfagene dansk 
og russisk ved Aarhus Universitet.  Hvad 
jeg nåede var en bifagseksamen i russisk. 
Herefter fulgte nogle år, hvor jeg tjente til 
livets ophold ved forskellige ufaglærte 
jobs. Jeg ville ikke have undværet disse år 
med praktisk arbejde. Jeg fik mod på at 
tage en regulær mellemlang uddannelse, 
og valget faldt på bibliotekaruddannel-
sen.
Kombinationen bibliotekar + russisk bi-
fagseksamen var en glimrende kombina-
tion.
Ved siden af det har jeg begået flere artik-
ler omhandlende dansk såvel som russisk 
skønlitteratur. Disse artikler blev bragt i 
tidsskriftet Samvirke og Bogens verden. 
Her kom det mig til nytte, at jeg har stu-
deret dansk-faget på universitetet.

Så jeg har altså kunnet drage nytte af 
mine år på universitetet. 
Dette til illustration af, hvad nytte man 
kan have af ikke-fuldførte universitets-
studier.
Mere alment kan man vel sige, at man på 
universiteterne lærer noget om abstrakt 
og stringent tænkning, og ikke mindst 
noget om sprogbehandling. Det kan jo 
komme til nytte på mangfoldige måder.

Teksten i denne personlige kommentar er 
forkortet af redaktionen af pladshensyn.
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tanker ved et strygebræt
om X factor og JobsØgning

Af Inger Bloch, foto Hans Esmann Eriksen

fjernsynskiggeri
Jeg holder af at stryge tøj, og mens jeg 
stryger, lytter jeg til radioen eller ser TV.
En dag i januar så jeg X Factor, mens jeg 
lystigt var i gang med en stor bunke stry-
getøj.
Det siges, at det ikke er så fint at se X Fac-
tor  - alligevel er seertallet meget højt – 
det kan man jo lige tænke lidt over.
Vinderen af konkurrencen får en plade-
kontrakt og en (mere eller mindre kortva-
rig) berømmelse.
Alligevel kan man undre sig over, hvad 
der mon får mennesker – og især unge 
mennesker – til at udsætte sig for dom-
mernes og seernes beskuelse og nogle 
gange hårde dom?
Er det håbet om pladekontrakten – eller er 
det ganske enkelt det at komme i fjernsy-
net foran et publikum, som driver dem? 
Nogle af deltagerne er virkelig dårlige, 
men der kan også være erfarne sangere 
og rappere imellem, der endnu ikke har 
slået igennem. Og så kan der lige pludse-
lig være en deltager, der viser sig at have 
det hele – altså en dejlig stemme og en fin 
optræden.

X faktoren
Dommerne søger efter X Faktoren - det 
helt særlige  ved deltagerne. Det vil sige, 
at de skal have en god stemme, og at der 
skal være kvalitet og nærvær i deres op-
træden; de skal være ægte og ligefremme 
i deres udtryk, og man skal kunne mær-
ke, at de føler og mener noget, når de op-
træder, således at de kan rive tilhørerne 
med. Der stilles store krav, men der er jo 
også kun én, der bliver  vinder af konkur-
rencen.

Jobsøgning
Når tankerne driver hen over strygebræt-
tet og ud i samfundet, hvor man ved, 
at der er et stort antal ansøgere til hvert 
ledigt job, kan man let få den fornem-
melse, at en ansøger til et arbejde i dagens 
Danmark – foruden sine kvalifikationer 
– også skal være i besiddelse af X Faktor. 
Konkurrencen er stor, arbejdsgiveren har 

masser af ansøgere at vælge imellem, og 
det nytter ikke at spille komedie ved en 
jobsamtale – man skal nok blive gennem-
skuet. Man kan i hvert fald være ret sik-
ker på, at arbejdsgiveren går efter at få en 
medarbejder, der kan blive en gevinst for 
den pågældende arbejdsplads.

X factor findes overalt
Nu skal man ikke lade sig forskrække af 
den megen snak om X Faktoren – jeg tror, 
at vi alle er i besiddelse af den. Alle men-
nesker er noget enestående, lige fra føds-
len – det er bare ikke altid til at få øje på. 
Vi skjuler os tit under en maske eller et 
ideal om, hvordan vi ønsker, at andre skal 
opfatte os -  og sommetider er dette ideal 
skabt af reklamer og medier!
Måske skal vi blive bedre til bare at turde 
være os selv! Inger Bloch gør sig tanker ved sit strygebræt
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uffe roder lidt med rytmeboksen
om udbyttet af eksotiske studiereJser

Af Uffe Adelørn

Der er vist ikke mange danskere, der ikke 
på et eller andet tidspunkt i løbet af vin-
teren længes mod varmere himmelstrøg. 
Nogle snupper lige otte dage med char-
terrejse til Mallorca eller ”Kanarie-øerne”, 
andre bruger nogle dage til et besøg i 
sommerhuset til nogle hurtige og nød-
vendige reparationer. Og så er der selvføl-
gelig dem, der tager flere uger af sted til 
eksotiske lande eller måske oven i købet 
til ”Guds eget land” på studietur! Og så 
er der selvfølgelig også dem, der ikke har 
nogen mulighed for at slippe ud af træ-
demøllen. 

grundige studier
De lange studierejser kunne måske få en 
og anden til at undre sig, men tænk blot 
på, hvilket udbytte vi andre kan få af den 
viden, som disse rejser kan give. Las Ve-
gas eller Bangkok og andre fremmedar-
tede steder har så mange ting at byde på, 
at det naturligvis er nødvendigt at få så-
danne steder undersøgt til bunds, så alle 
de positive og nyttige forskelligheder kan 
bruges i det daglige arbejde. 

kulturmøder
Hvorfor er det f.eks. kun i Østen, at det 
kan lade sig gøre at få en tur i rickshaw, 
og hvorfor har vi ikke kæmpe-gader 
med spillekasinoer? Det må da være en 
oplagt ide for flere af boligforeningens 
afdelinger at få indrettet luksushoteller 
med kasino og få vores inspektører trans-
porteret rundt i rickshaw i afdelingerne, 
ja, måske også rundt i administrations-
afdelingen. (Den leksikale oplysning er: 
rickshaw=tohjulet kærre til personbe-
fordring trukket af en kuli). Kasinoer og 
rickshaws ville være et stærkt udtryk for, 
at Brabrand Boligforening er stedet, hvor 
østerlandsk og vesterlandsk kultur mø-
des!
Og dette er jo kun en enkelt ting, en be-
gyndelse. Det næste kunne måske blive 
pælehytter i Brabrand Sø og grønsags-
marked fra pramme i Aarhus Å, og mod-
sat kunne der indrettes – i forbindelse 
med enhedsplanen  - en kopi af NY`s  42. 

Street  med teatre  og underholdningsin-
dustri?
Spændende bliver det i hvert fald at høre 
om erfaringerne fra diverse studierejser, 
hvis en eller anden skulle have været af 
sted!
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helhedsplanen: vigtige aftaler på plads
endelig tidsplan for byggerierne i gellerup og på toveshØJ aftales på mØde i marts

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening, foto Bo Sigismund

Vigtige aftaler faldt på plads under et 
møde mellem Aarhus Kommune og Bra-
brand Boligforening 6. februar 2013. Her 
deltog borgmesteren, rådmændene og 
repræsentanter for grupperne i byrådet. 
Foreningsbestyrelsen, de to afdelinger og 
boligforeningens administration var re-
præsenteret. 
Det er nu aftalt, at den kommende letbane 
skal gå gennem bygaden direkte ned til 
City Vest. Dermed undgår vi, 
at letbanen drejer øst om City 
Vest, hvilket ville have skåret 
for dybt i de rekreative arealer 
langs den nærmeste blok på 
Gudrunsvej. Den valgte linjefø-
ring bliver god for de butikker, 
der er i centeret, og for de kom-
mende butikker i det område, 
hvor biblioteket nu ligger.
Vi fik samtidig løst problemet 
med udkørsel fra Toveshøj til 
Edwin Rahrsvej, så beboerne 
her bevarer deres udkørsel. Det 
betyder, at vi i løbet af et års tid 
kan begynde at bygge bygaden 
og den ny Edwin Rahrsvej. De 
sidste detaljer i tidsplanen skal 
godkendes på et nyt møde i 
marts – og så kan beboerne i de 
tre blokke, der skal rives ned 
for at give plads til bygade og 
kommunale arbejdspladser, få 
besked.
 
plejeboliger, beboerhuse 
og ungdomsboliger
En plan for ungdomsboliger og 
uddannelsescampus i Gellerup 
– som blandt andet betyder om-
bygning af de to såkaldt blå blokke A9 og 
A10 – skal godkendes på et møde i juni. 
Planen skal indeholde et antal ungdoms-
boliger svarende til 10.000 m2 boligareal. 
Samtidig vil kommunen opføre pleje-
boliger på Toveshøj, hvor der også skal 
bygges sundhedscenter med tilhørende 
lokalcenterfaciliteter i forbindelse med 
det kommende beboerhus. Det er tanken, 
at der på Toveshøj også skal ombygges til 

ældreboliger. Der var orientering om dis-
se planer på et ekstraordinært beboermø-
de på Toveshøj 19. februar. Arbejdet med 
forberedelsen af de ny beboerhuse i Gel-
lerup og på Toveshøj er sat i gang. I første 
omgang handler det om at inddrage bl.a. 
beboerne og foreningerne, og der er nu 
udpeget en lang række “piloter”, der skal 
indgå i denne omfattende proces.   
 

nye plusområder
En vigtig del af helhedsplanen handler 
om nye byggerier, der bl.a. skal ligge 
langs Ringvejen på den jord, der tilhører 
boligforeningen og de to afdelinger. Vi vil 
udvikle planen for dette erhvervsareal, så 
det vil være konkurrencedygtigt med de 
øvrige udviklingsområder i kommunen. 
Der er tale om betydelige byggemulighe-
der, bl.a. et højhus på hjørnet af Ringve-

jen og Edwin Rahrsvej. Her skal letbanen 
i fremtiden gå ind i området, og det vil 
skabe et centralt punkt for den kollek-
tive trafik. Salg af jord i disse områder 
kommer både boligforeningen og Hel-
hedsplanen til gode. Kommunen vil få 
mulighed for at sælge grunde i området 
ved det nuværende bibliotek i Gellerup 
og vil på den måde også få kontant for-
del af den nye butikskile, der kan bygges 

i den sydlige ende af bygaden. 
Vi har aftalt med kommunen, 
at der skal lægges vægt på at 
få gennemført den nødvendige 
planlægning, så disse økonomi-
ske muligheder kan udnyttes til 
gavn for alle.
 
sociale planer
Der arbejdes til stadighed på at 
udbygge den sociale indsats. 
Det handler om en ny social hel-
hedsplan for boligforeningen 
og en social handleplan, som 
kommunen udarbejder. Den 
kommer bl.a. til at indeholde 
en forstærket sundhedsindsats 
og arbejdet med at forebygge 
kriminalitet og hærværk. Vi har 
fået en redegørelse fra politiet, 
der viser, at kriminaliteten er 
faldet fra 2011 og til 2012, men 
det gælder dog ikke for hær-
værk. Her er antallet af anmel-
delser desværre steget. Det er 
derfor aftalt, at der skal gøres 
en ekstra indsats af alle parter 
for at få nedbragt Gellerups og 
Toveshøjs udgifter til udbed-
ring af hærværk. En afgørende 

indsats skal også gøres for at få alle de 
unge videre fra skole til uddannelse. Med 
disse indsatser er det vurderingen, at den 
positive udvikling, som er i gang, vil kun-
ne fastholdes i de kommende år.
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ordinære afdelingsmØder i foråret 2013

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

forelØbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2012 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling XXII, Sonnesgården Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

forelØbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen 
m.fl. om foråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2012
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00  i Foreningernes Hus (Gudrunsvej 10 A)
Afdeling V, Toveshøj  Tirsdag den 16. april 2013 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup  Mandag den 15. april 2013 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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2 - Søvangen

fastelavnsfest i hans broges parken
tØndeslagning og hygge 

Af Inger Bloch

Søndag 10. februar var der som sædvan-
lig hængt fastelavnstønder op i garage-
gården.
Der var over 100 tilmeldte, og mange af 
de dejlige børn var fint klædt ud. Blandt 
andet var der en uhyggelig, men sød lille 
heks - og en stor pige var iført badekåbe, 
mens en kam sad og vippede i hendes 
hår. Det var sjovt fundet på!
Vejret var køligt, men det var da heldigvis 
tørvejr.
Under tøndeslagningen blev en dreng 
forskrækket. Han stod nemlig lige i skud-

linjen, da et bræt kom flyvende og gav 
ham en mavepumper.
Der blev uddelt præmier til kattekonger 
og kattedronninger; navnene ses her:

Efter præmieuddelingen myldrede alle 
over til blok A’s kælder, hvor der var dæk-
ket op i selskabslokalet, cykelkælderen og 
mødelokalet. Her vankede der fastelavns-
boller, kakao og kaffe - og en slikpose til 
alle børnene. 

Aldersgruppe Kattekonge Kattedronning
0 – 5   Bille  Dagmar
6 – 14  Jeppe  Thomas
0 – 40  Steffen  Andreas
40 +  Else  Kasper

1 - Hans Broges Parken

beboerhuset sØvangen
arrangementer  marts 2013

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Seniordans aflyst indtil videre 
Vi tager det op efter sommerferien.

Søndagscafé 
Den 10. marts kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 20,-
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspis-
ningen den 21. marts. 

Fællesspisning
Torsdag den 21. marts kl. 18.00
Menu:  Stegt kylling, hvide kartofler 
 og agurkesalat
             Citronfromage            
           Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 12 år 
kr. 30,-

De glade vandrere er snart klar til at gå 
ture igen, nu lyset er vendt tilbage.
Hvis det har din interesse, kontakt Birthe 
Wisén om opstart.

Husk aktivitetsdage 
hver onsdag fra 14.00-17.00 
Vi syer, laver keramik, strikker og væver.
Der er gang i træværkstedet, dog med let-
tere begrænsning i øjeblikket. 
Der er også stenslibning.                    

Hilsen fra Beboerhusudvalget
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2 - Søvangen

sØvangens fastelavn
en herlig tradition

Af Kirsten Hermansen, fotos Kirsten Hermansen og Birthe Wisén

Så oprandt dagen igen – fastelavns-søn-
dagen - med tøndeslagning. En tradition, 
der vist nok altid har været holdt i Sø-
vangen. Man kunne se, at interessen var 
stor, da der var mødt rigtig mange børn, 
forældre og bedsteforældre frem. Der var 
tøndeslagning  i fire aldersklasser fra de 
mindste til de største, nemlig de voksne.  
Desuden var der konkurrence i bedste 
udklædning for alle aldersklasser.

Dagen sluttede med godteposer og ka-
kaomælk til alle børn, og fire konger og 
fire dronninger blev fejret. De bedst ud-
klædte blev også hædret.

De 0-6 årige konger og dronninger: Mille og 
Sofus. De 7-12 årige blev: Angelika og Sofie.

Over 13 år, konger og dronninger: Rikke og 
Louise. De voksne blev: Lonni og Heidi

obs! til beboerne i sØvangen
der afholdes ekstraordinært afdelingsmØde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00

Af afdelingsbestyrelsen

Der afholdes ekstraordinært afdelings-
møde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 
i afdelingens beboerhus, Birgittevej 1A.

Afdelingsbestyrelsen indkalder til afde-
lingsmødet, da flere bestyrelsesmedlem-
mer er fraflyttet afdelingen, og vi derfor 

ønsker at få suppleret bestyrelsen. Der er 
plads til, at flere deltager i bestyrelsesar-
bejdet, hvori også indgår renoveringspla-
nerne i afdelingen. Bestyrelsen håber på 
interesse blandt beboerne for at deltage i 
det kommende arbejde.

Der bliver omdelt indkaldelse med dags-
orden for mødet, hold øje med postkas-
sen.
Der serveres en lille forfriskning.

Mødet indkaldes i henhold til vedtægter-
nes § 21 stk. 5.

En af de bedst udklædte – Mario med skæg 

En af de bedst udklædte var heksen
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5 - Toveshøj

overvågning vedtaget - orientering om helhedsplan

ekstraordinært mØde på toveshØJ

Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Små halvtreds beboere havde trodset vin-
terkulden for at høre om fremtiden på To-
veshøj og for at vedtage en planlægning 
at videoovervågning i afdelingen.

helhedsplan på skinner – nu mang-
ler letbanen
Efter valget af Bo Sigismund som dirigent 
startede Keld Albrechtsen med at orien-
tere om Helhedsplanen. I begyndelsen af 
måneden blev der holdt et styregruppe-
møde med Aarhus Kommune, hvor den 
overordnede tidsplan for Helhedsplanen 
blev lagt fast. Styregruppemødet er be-
skrevet et andet sted i bladet.
”Mange ting er blevet lagt fast, financie-
ringen er på plads – nu mangler vi bare en 
letbane,” sagde Keld, ”men den skal nok 
komme.”

de sociale planer bliver vigtige
Et særligt punkt, der er nyt, er Aarhus 
Kommunes sociale handleplan og bolig-
foreningens boligsociale helhedsplan. Det 
er ikke nok at forbedre veje og bygninger 
– det bliver beboerne i Gellerup/Toveshøj 
hverken mere raske eller mere ressour-
cestærke af.
Derfor fokuserer de sociale planer på at 
gøre de eksisterende beboere mere res-
sourcestærke, ved at få flere unge til at 

tage en uddannelse, at få flere af beboerne 
til at blive selvforsørgende og at forbedre 
sundhedstilstanden hos beboerne.
Keld Albrechtsen fortalte, at som i så man-
ge andre socialt udsatte boligområder er 
levealderen i Gellerup Toveshøj mere end 
15 år lavere end i resten af Danmark.

regning til dem, der laver hærværk
Anett Sällsäter Christiansen startede 
debatten om videoovervågning med at 
fortælle, at forsøgene med overvågning 
havde givet gode resultater, men at hele 
afdelingen bør overvåges for at undgå, at 
hærværket flytter til de ikke-overvågede 
områder.
Formålet er at reducere hærværket og 
at gøre det muligt at sende regningen til 
dem, der laver hærværk og tyveri. Anett 
slog fast, at videoovervågningerne kun 
vil blive brugt, når man skal undersøge 
hærværk eller anden konstateret krimina-
litet i området.

hærværk og tyveri er steget meget
Inspektør Peter Sørensen fortalte, at hær-
værket er steget meget i de senere år. En 
af årsagerne er, at man tidligere kun talte 
det med, der blev betalt af boligforenin-
gen, og ikke hærværk på biler og lejlig-
heder, som var betalt af forsikringer. Bo-

ligforeningen betaler omkring 2.000 kr. 
pr. lejlighed om året for hærværk. Hertil 
kommer forsikringssager for tyveri og 
hærværk samt en forhøjet forsikringspræ-
mie for dem, der bor i området.
Derfor er der store beløb at spare for be-
boerne i området ved at få videoovervåg-
ning.

videoovervågning virker - fængs-
lende beretning
Jens Espensen fra lokalpolitiet fortalte 
om erfaringer fra videoovervågning i og 
uden for Gellerup-Toveshøj. Hærværk og 
tyverier reduceres væsentligt, der hvor 
der videoovervåges, men en del flytter 
andre steder hen. Når der foregår hær-
værk og tyveri, forbedrer overvågningen 
politiets muligheder for at rejse og vinde 
sager imod den og de skyldige.

forslag vedtaget, økonomi skal af-
klares
Afdelingsmødet skulle ikke beslutte, om 
der skulle være videoovervågning. Af-
stemningen skulle give bestyrelsen til-
ladelse til at undersøge, hvordan et vi-
deoovervågningssystem skulle indrettes 
og administreres, og det blev vedtaget. 
Derfor var der ikke overblik over, hvad et 
anlæg vil koste i investering og drift.

Janna Bønneland, Solvej og Susan Andersen følger med i debattenOmkring 50 personer mødte op til afdelingsmødet
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sommerferietilbud til bØrnefamilier
nyt fra beboerrådgiverne

Vi kan med glæde meddele, at beboerråd-
givningen har fået økonomisk støtte fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) samt 
Tips- og Lottomidlerne til vores feriepro-
jekt.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal bør-
nefamilier muligheden for et betalt ferie-
ophold i Danmark samt i et vist omfang 
hjælp til betaling af transportudgifter ef-
ter nærmere fastsatte retningslinjer.

Er I en børnefamilie, har I lyst til at holde 
en uges ferie sammen, og kniber det med 
at få råd, så er dette tilbud måske noget 
for jer? Tilbuddet henvender sig til alle 
forældre – også til dem, som ikke bor med 
barnet til daglig.

hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, 
samt børnefamilier, der bor på Toveshøj, 
har mulighed for at ansøge. 

At det kun er beboere fra disse afdelinger, 
der kan komme i betragtning, skyldes, at 
afdelingerne her har valgt at bruge hus-
lejekroner på finansiering af beboerrådgi-
vere.

For at komme i betragtning skal man op-
fylde fondens økonomiske retningslinjer. 
Det handler primært om det rådigheds-
beløb, som familien har tilbage, når de fa-
ste udgifter er betalt. Retningslinjerne er 
rummelige, og ferie-tilbuddet vil derfor 
kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte 
for at kunne realisere ferieønskerne sam-
men med børnene, så kontakt os i rådgiv-
ningen for at ansøge eller få foretaget en 
vurdering af mulighederne for at få bevil-
get et betalt ferieophold.

hvordan søger man?
Interesserede beboere i Afdeling 5, Toves-
høj, skal henvende sig hos beboerrådgi-
ver Maryam Fereidanian i beboerhuset 
Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10-12 
samt torsdag 15-17. Der er lukket om fre-
dagen.

Familier fra de andre nævnte afdelinger 
skal henvende sig hos beboerrådgiver 
Jens Høgh og Abelone Asingh i Bebo-
errådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th.,  
i tidsrummene tirsdag 10-12 samt 
torsdag 15-18.

For beboere på Holmstrup Mark 
er der også mulighed for at søge 
i tirsdags-rådgivningen kl. 15-17 i 
Værestedets lokaler, Jernaldervej 
245, 1., lejl. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et an-
det tidspunkt.

hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge 
blandt de familier, der opfylder 
kravene. Der vil foregå en vis so-
cial vægtning af ansøgningerne 
(nylig skilsmisse, dødsfald, alvor-
lig sygdom mv.), så husk at oplyse 

herom. Ansøgningerne behandles løben-
de, dog vil ansøgere, der har været af sted 
inden for de seneste to år, først få svar ef-
ter udløb af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen

Jens Høgh      86 25 21 26 
Abelone Asingh       86 25 21 50
Maryam Fereidanian 20 18 54 24  
    

Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse 
af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

Ansøgningsperiode er fra den 1. februar 2013 til den 14. marts 2013.  
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TOUSGAARDSLADEN  

Beboerhus ∙  Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158 
 
LADENS FOLKEKØKKEN  marts 2013 
Mandag 4.   Taco’s og isdessert 
Onsdag 6.   Gammeldaws kyllingesteg m. tilbehør 
Torsdag 7.   Farserede porrer m. tilbehør  
…………………………………………………………………   
Mandag 11.   Boller i karry (ikke svinekød) & dessert 
Onsdag 13.   Bankekød med kartofler 
Torsdag 14.   Månedens overraskelse 
………………………………………………………………… 
Mandag 18.   Pizza med grønt  
Onsdag 20.   Koteletter m. kartofler & grøntsager 
Torsdag 21.   Skipperlabskovs med tilbehør 
………………………………………………………………… 
Mandag 25.    Fiskepakker og grønt 
Onsdag 27.  Lasagne med salat 
 
Maden bliver serveret mellem kl. 17-18.  
Ændringer i menuen kan forekomme. 
Bestilling senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158 
 
PRISER 
Voksne 30 kr. • Børn 15 kr. • Rabatkort 10 gange: 200 kr. 
 

AKTIVITETER I MARTS MÅNED  
BANKO hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15 
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13 
MÆND – gåture tirsdage kl. 11 
KVINDER I GANG tirsdag kl. 13 + snacks bagefter  
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19 
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30 på 1. sal 
ZUMBA for kvinder hver mandag kl.14.30-15.30 
BEBOERRÅDGIVNING tirsdag 10-12, torsdag 15-17 
 
 
MED UNGE ØJNE aktiviteter, følg med på facebook 
FILM • BORDTENNIS • MADKLUB • DANS • LEKTIEHJÆLP  
+ meget mere for 7-14-årige. Kontakt Grete T: 40384890 
 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.TOUSGAARDSLADEN.DK 

SELSKABS- OG  
MØDELOKALER UDLEJES 
 

GELLErUp KirKE 
mArTS 2013

5. marts kl. 13.00  
Sogneeftermiddag med Fadi Kassem, 
som er leder af kontaktstedet i Gelle-
rup. Han arbejder dagligt for at få unge 
ud af kriminalitet. Fadi var selv på kant 
med loven som teenager. Nu bruger 
han sit liv på at være en god rollemodel 
for andre.

Torsdag 14. marts kl. 17.00
Værestedsaften - en aften med hygge, 
fællesspisning, fællessang m.m., hvor 
fællesskabet er i højsædet. Det er for 
alle og foregår i Gellerup Kirkes under-
etage. 
 
Søndag d. 24. marts kl. 10.00
International gudstjeneste i Gellerup 
Kirke.
Kom og oplev fællesskabet på tværs 
af kulturer og kirkelig baggrund! – en 
spændende og anderledes gudstjene-
ste.



Skræppebladet marts 2013 - 23

afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Stig Andersen

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 Kahr 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. 21 80 61 14, 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 
Skovparken 19, 8722 Hedensted,  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
Driftskontoret: Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22 & 30:
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
Formand Jytte Lausen, tfl 86 92 45 95, 
mobil 23 66 26 95
jyttemargrethe@stofanet.dk

fas
Formand Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77,
otagra@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



SOGnEinDSAmLinG 
TiL vErDEnS SULTnE

Søndag den 10. marts 2013 går danskerne 
på gaden og samler ind til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde mod sult blandt ver-
dens fattigste. Hvis du kunne tænke dig 
at hjælpe til med indsamlingen, kan du 
tilmelde dig på kirkekontoret. 
Tilmeldelsen bedes ske i god tid, så ru-
terne kan fordeles. Mail: tk@km.dk - eller  
tlf. 86 25 18 10

vigtig information 
fra beboerrådgivningen

ALLE BOrGErE 
SKAL HAvE En 
DiGiTAL pOSTKASSE 

Fra november 2013 skal alle borgere i Danmark 
have en digital postkasse. Det vil sige, at alt post 
fra kommunen og andre offentlige myndighe-
der til den tid kun bliver sendt til din digitale 
postkasse - og der sendes ikke mere papirpost.
Loven gælder for alle borgere, som bor i Dan-
mark, og som har et cpr-nummer og er over 15 
år.

Du anbefales derfor: 
• At oprette en e-mailadresse
• At bestille NemID
• At oprette en digital postkasse
Du kan få hjælp hos din beboerrådgiver eller 
kontakte borgerservice eller dit bibliotek for at 
bestille NemID og oprette en digital postkasse.

Du kan dog – senest inden november 2013 - 
søge om fritagelse, hvis du:
• Ikke har adgang til computer i eget hjem 
• Har et særligt handicap, som betyder, at du  
    ikke kan modtage din post digitalt
• Ikke bor i Danmark. Det vil sige, at du ikke  
  er registreret med bopæl eller fast ophold i  
    Danmark
•  Har sprogvanskeligheder
• Har praktiske vanskeligheder med at skaffe 
NemID

Læseadgang for andre
Du kan give et familiemedlem eller en nær be-
kendt eller en virksomhed, for eksempel din re-
visor, adgang til din digitale postkasse.

Beboerne i  afdelingerne Skovgårdsparken, Gelleruppar-
ken, Holmstrup, Odingård og Thorsbjerg kan henvende 
sig til beboerrådgiverne: 
Jens Høgh, tlf. 86 25 21 26 
Abelone Asingh, tlf. 86 25 21 50 

Beboerne i Toveshøj kan henvende sig til beboerrådgiver: 
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24                                    
                                  

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 Gelle-
rupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. for voksne.

viGTiGT: 
nyE rEGLEr 

Huslejen skal betales 
første hverdag i måneden

Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales før-
ste hverdag i måneden. Tidligere fik du tre 
dages frist, men det stoppede fra 1. januar 
2013.
Betaler du din husleje over PBS, sker beta-
lingen helt automatisk den første hverdag i 
måneden.


