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lederen

Af Helle Hansen

lister – hvorfor?

Lige op til sommerferien kunne by-, bolig og landdistrikts-
minister Carsten Hansen offentliggøre en ny boligaftale, 
som kommer til at få betydning for de boligområder, som i 
dag optræder på den såkaldte ghettoliste. 

Nyt er, at der også vil blive målt på beboernes uddannelses-
grad og indkomst, når fremtidige lister skal laves. I 
ghettoen Gellerup kommer de nye optællingsmetoder 
til at betyde, at det ikke udelukkende er negativt, at vi 
har byens viceborgmester, Rabih Azad-Ahmad, boende i 
Gellerupparken, fordi hans uddannelse som jurist og hans 
indtægt som ejer af et advokatfirma er med til at veje op for 
hans mellemøstlige baggrund.
Alene de tre forrige linjer synes jeg tydeligt viser, at den er 
helt galt med, hvad listerne viser om et boligområde, som 
for øvrigt virker tilfældigt konstrueret. For eksempel er 
Rosenhøj ikke en ghetto, fordi afdelingen tælles sammen 
med Kjærslund og Rosenvang, mens Skovgårdsparken 
for længst ville have været på listen, hvis afdelingen blev 
talt sammen med Gellerupparken og Toveshøj, som det 
tidligere skete. Bispehaven, som er en enkelt afdeling, er 
netop røget af ghettolisten, samtidig med at der er bål og 
brand i afdelingen. Og i Vollsmose er det hele ni afdelinger 
fra tre boligforeninger, som kaldes en ghetto, selv om 
udfordringerne reelt kun findes i de tre yngste afdelinger.

En ny liste er også pludselig dukket op. Det er ”den blå liste”, 
som viser beboerne i nedrivningsblokkene på Bentesvej, 
hvor de ikke er velkomne. En massiv pressedækning 
omkring offentliggørelsen af listen fik dog byens borgmester 
til at krølle den sammen og erklære, at den ikke mere gjaldt. 
Nu er pressedækningen væk, og et snørklet svar fra 
kommunen fortæller, at den blå liste alligevel stadig gælder 
for nogle af beboerne, nemlig dem, der er arbejdsløse eller 
på kontanthjælp. Som udgangspunkt er de fortsat blacklistet 
i afdelinger, som har kombineret eller fleksibel udlejning.

Beboerne i blokkene, som skal rives ned på Bentesvej, er 
dem, som betaler den højeste pris for Helhedsplanen, fordi
de skal forlade deres hjem. Derfor er det usselt, hvis nogle 
af dem nu gøres til uønskede beboere, fordi de støder på en
liste, der slet ikke blev nævnt i sammenhæng med 
Tryghedsgarantien, da der blev stemt om Helhedsplanen i 
2011.
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kom og sæt dig!
en bænk ved en vej i søvangen

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Bænken er for nylig blevet placeret midt-
vejs på en lang vej, hvor den er tænkt som 
et pusterum for ældre og gangbesværede 
beboere.
Her står bænken så, som et omdrejnings-
punkt for en god snak  – men desværre 
altid skrigende tom, som et billede på fra-
vær.
Vi undgår så vidt muligt at udstille os 
selv, og er der en ledig bænk på vejen, 
sætter vi os ikke, hvis det ikke er nød-
vendigt. Vi er heller ikke så glade ved, at 
andre sætter sig, hvor vi lige har slået os 
ned.  Gud forbyde, hvis vi skulle snakke 
med hinanden.
Det passer nu ikke helt. Vi er af natur ret 
nysgerrige.
Måske kan man godt forstå, at der aldrig 
sidder nogen her. Når man sætter sig på 
en bænk, så er det, fordi man har lyst til at 
kikke udad. Nysgerrigt følge med i livet, 
der glider forbi.
Nogle gange sætter man sig også, fordi 
der er noget smukt at kikke på. En udsigt, 
et udsyn over landskabet med marker, by 
og eventuel en dejlig sø.

Udsynet her er dog gemt bag træer, træer 
og atter træer, og der er ikke meget liv, der 
glider forbi.
Så den tomme bænk på en vej i Søvangen 
er næsten altid overladt til sit eget  sel-

skab sammen med det triste udgåede træ 
lige overfor bænken.
En krog af afdelingen, hvor gennemsnits-
alderen er høj, og livet, der hvor der sker 
noget, ikke ses så meget mere.

Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Månedens artikel er fra Søvangen.

Hvis der i jeres afdeling er en særlig bænk, så fortæl redaktionen om den. Så kommer vi og laver en historie.
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storstilet 1. spadestik ved de nye havnehuse
ros fra borgmester og rådmand til det nye byggeri

Tekst af Elsebeth Frederiksen, foto af Elsebeth Frederiksen & Pernille Benzon

Fredag 7. juni var der dækket op, et band 
spillede, og der var gratis fadøl og vin 
til gæsterne, som skulle overvære det 1. 
spadestik til Havnehusene. 
Havnehusene er Brabrand Boligforenings 
nye store byggeri på Aarhus Ø ved siden af 
Isbjerget, og det forventes at stå klar i 2015. 
Havnehusene skal indeholde 83 almene 
familieboliger og 149 ungdomsboliger. 
De bygges af arkitektfirmaerne Adept og 
Luplau & Poulsen samt Dansk Boligbyg 
og Niras. 
Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand 
for miljø og teknik Bünyamin Simsek 
og formanden for foreningsbestyrelsen, 

Jesper Pedersen, kom og holdt taler.

mangfoldighed og miljø
Borgmesteren forklarede, hvor stolt han 
er af, at Brabrand Boligforening trodser 
den økonomiske krise og sætter et så 
stort projekt i gang. Han mener ikke, at 
man kan få en bolig et bedre sted end 
på havnen, tæt på byen og med udsigt 
over havet. Han fremhæver, at Brabrand 
Boligforening gennem denne bebyggelse 
fremmer mangfoldigheden og byen. 
Bünyamin Simsek er stolt over at bo i 
Aarhus og mener, at Danmark kan være 
stolt af at have en by som Aarhus. Med 

det mener han, at der findes så mange 
forskellige initiativer og investorer, som 
er villige til at tage chancen i Aarhus. 
Han fremhæver, at de, som skal bygge 
Havnehusene, har tænkt gårdmiljøer ind 
i tegningerne, så bygningen kan være en 
lille oase i den fortravlede by. 
Jesper Pedersen er mere fokuseret på de 
miljømæssige forhold og gør opmærksom 
på, at havnehusene ikke bare overholder 
2020-miljøkravene, men også 2025.
Efter disse taler gik de tre herrer ud og tog 
det første spadestik, hvorefter der var lagt 
op til musik og stor buffet med alt godt 
fra havet.
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højriisparkens flyvende forhistorie
en vovehalsflyvning over atlanten giver navn til boligforeningens afdeling 17

Af Sean Ryan Bjerremand, fotos stillet til rådighed af Brabrand Lokalhistoriske Arkiv

En tur gennem gaderne får os ofte 
til at stifte bekendtskab med mange 
navne, som vi måske ikke tænker over 
– hvilken tidsånd de repræsenterer og 
så videre. Der gemmer sig mængder 
af historier bag navnene. Også for 
Højriisparkens vedkommende.

Lad mig derfor præsentere læserne 
for en ung mand, som i 1923 flytter 
fra Brabrand til USA, hvor han 
lever i en årrække som pilot. I 1931, 
som 30-årig, ønsker han at skabe 
noget virkelig stort. Som den første 
dansker vil han flyve fra USA til 
Danmark,. Han møder en tysk-
amerikansk forretningsmand, Otto 
Hillig, der efter nogen betænkning 
accepterer at finansiere projektet mod 
at komme med som ’blind passager’.  

Den unge mand køber et fly og 
specialudstyrer det til den lange 
rejse. 2500 liter benzin fyldes på de 
specialbyggede tanke. Der er ingen 

radar og kun et lille kompas. Ingen 
radio og intet redningsudstyr. Deres 
forsyninger er et par dunke ferskvand 
og lidt chokolade. Sandsynligvis 
ville de færreste piloter i dag turde 
flyve en mindre indenrigsflyvning 
med det udstyr, men denne unge 
mand flyver i 17 timer gennem storm 
og regnbyger, mens han ikke kan se 
andet end Atlanterhavet under sig.
Efter 33 timer og et kvarter kommer 
flyet til Europa – dog ikke som 
planlagt til Kastrup, men til en 
lufthavn ved Bremen. Primitivt 
navigationsudstyr og uvejr undervejs 
har sendt dem ud på en forkert kurs, 
så de ender ved Spanien og flyver, til 
de segnefærdige af træthed lander 
i Tyskland. Dagen efter ankommer 
de til København, hvor de får en 
heltemodtagelse, inden turen går til 
Brabrand. 
Den unge mand er Holger Højriis – 
den første danske pilot over Atlanten.

århus´ borgmester ønskede 
ikke at feste
Dagen efter at 100.000 mennesker 
havde ventet forgæves ved Kastrup 
Lufthavn, ankom Holger endelig, og 
der var modtagelse på Københavns 
Rådhus og stor folkelig hyldest ved 
Palace Hotel samt en ridderorden fra 
kongen. 
En flot modtagelse var der imidlertid 
ikke på Århus Rådhus. Borgmester 
Jacob Jensen (S) udtalte følgende: 
”Har denne flyvning medført nogen 
fordel for menneskeheden? Ikke en 
krumme brød mere er der kommet, 
fordi Højriis er kommet over Atlanten. 
Jeg kan, som det vil forstås, ikke 
indrømme, at denne flyver har gjort 
samfundet nogen tjeneste. Til alt dette 
kommer, at jeg finder det upassende 
for Århus altid at sjoske i hælene på 
København. At København fester for 
manden – lad gå. Vi herovre har andet 
at bruge vore penge til i disse tider. Nu 
siges det nok, at Højriis´s besøg intet 
skal koste Århus. Men vi skulle dog 
lave en middag for 100 personer eller 

flere, og det får man ikke helt gratis.”

flagallé i brabrand
Det blev derfor borgerne selv, der 
måtte tage imod Holger Højriis, da 
han landede på en mark uden for 
Brabrand. Det gjorde de til gengæld 
også – en flagsmykket hovedgade 
ventede på byens stolte søn.

I 1996 blev Højriisparken færdigbygget 
i naturskønne omgivelser ved 
Brabrand Sø omkring det sted, hvor 
Højriis var landet 65 år tidligere. Bag 
navnet på en lille afdeling af Brabrand 
Boligforening gemmer der sig et 
stykke Århushistorie, som fortæller 
om en tid, hvor tæring skulle sættes 
efter næring, og hvor teknologien 
hastigt tog en række indledende 
skridt frem mod det samfund, vi har 
i dag.
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jalla:7: støt dine venner til døden
når man går til en festival med tydeligt etnisk præg, er det en god idé at spørge sig 

selv: hvad drejer det her sig om? hvad vil de medvirkende fortælle? jalla:7 på aarhus 
teater gav god anledning til dette

Tekst og foto af Sean Ryan  Bjerremand

Fredag den 14. juni blev festivalen 
Jalla:7 afholdt på Aarhus Teater, 
arrangeret af Opgang2.  
Pia Marcussen, kunstnerisk leder, 
er på hjemmesiden blevet citeret 
for udtalelsen: ”Det er brændende 
nødvendigt at fortælle gode historier 
om de eksistenser, der er gemt eller 
glemt i samfundets udkant, og få dem 
ud til det publikum, som ikke normalt 
kommer i teatret.”

venskab 4ever
Den lokale rapper Cha D er 
fortælleren i uropførelsen af 
teaterstykket 4ever, der handler om 
sammenhold mellem fire drenge med 
anden etnisk baggrund end dansk. 
En vintermorgen er én af dem faldet 
igennem isen, og de andre tre kravler 
ud efter ham. Den loyalitet, som 
opstår mellem drengene, sætter dem 
i stand til at støtte hinanden senere i 
livet. Da en lærer vil smide én af dem 
ud, tager de alle skylden. På en tur i 
Føtex bliver de taget af en vagt, i en 
situation, hvor en pige har stukket 
en Bacardi Breezer ned i baglommen 
på en af dem. Senere ender én af 
drengene i en konflikt med kæresten 
til en af de andre. I en alder af 18 
år sidder han alene med denne 
pige, og han tolker hendes verbale 
hentydninger og sexede tøj, som om 
hun spiller op til ham. Åbenbart har 
hun imidlertid fået kolde fødder, for 
hun gør meget kraftig modstand, da 
han kaster sig over hende, og drengen 
ringer til vennerne: ”Kom og hjælp 

mig! Det var ikke med vilje!”
Nogle år senere forulykker drengene i 
en soloulykke. Bilen er stjålet, hvilket 
går op for den ene af drengene, 
der vender glad og stolt hjem fra 
militæret. Han vil ikke protestere, 
men han kvier sig ved tanken om at 
køre i en stjålet bil. Tænker på, at han 
jo netop har fået respekt i militæret 
og er blevet voksen. Skal han så 
vende tilbage til at være på kant med 
loven? Ulykken bliver en dødsulykke. 
 
Budskabet formuleres af Cha D til 
slut: ”Støt dine venner til døden. En 
dag er vi her ikke længere – man ved 
aldrig hvornår.”

kærlighed er, hvor kærlighed er
Palæstinensiske Amal Kaawash synger 
lead på arabisk, og Lise Ørskov, der er 
Opgang2´s udviklingschef, stemmer i: 
”Når du smider med æbler, taler 
du med træer. Når du smider med 
bomber, taler du med våben.”
Og omkvædet sættes ind: ”Kærlighed 
er, hvor kærlighed er....”

Fra november kommer Jalla:8 til 
Gellerup. Pia Marcussen slutter af 
med ordene: ”Vi ses i november. Og 
husk, at vi alle bor under samme 
himmel.”

følg også med på vores blog

skraeppebladet.dk/blog/
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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

Der er kommunalvalg om mindre end 
et halvt år – og vi har travlt! Stemme-
procenten i Gellerup skal hæves mar-
kant i forhold til de beskedne 42,9 pro-
cent ved det seneste kommunalvalg. 
Vi bringer nogle gode rollemodeller 
i spil og hører, hvorfor de synes, det 
er vigtigt at stemme – og på forsiden 
(billedet) ses den første af dem, Gel-
lerups kendte postbud Gülizar Erkus. 
Vi skriver også om andre valg-indsat-
ser, som kommunen i øvrigt giver en 
sum penge til.

Gellerup.nu inviterer de unge til en 
sommerkonkurrence med gode præ-
mier. Vi vil gerne have de unges bud 
på, hvad sammenhold og Gellerups 
”gode historie” er for dem. Bidrag 
kan være tekst, foto, video, whatever!

Rabih Azad-Ahmad har været en tur i 
Sundscaféen for at få tjekket sin gene-
relle sundhedsfaktor – og den er posi-
tiv. Rabih fortæller om, hvordan han 
holder sig sund – og han opfordrer 
blandt andet sine med-beboere til at 
sætte sig på cyklen. 

En anden kendt beboer – folketings-
medlem Jens Joel – har nu boet i Gel-
lerup i knap et år, og vi kan hilse og 
sige, at han ikke har fortrudt!

Endelig kan vi fremhæve historien 
med Mahad Hersi – han kom til lan-
det i 1998 som somalisk flygtning, og 
nu starter han på drømmestudiet so-
ciologi i Aalborg. 

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

beboernes stemme 
arbejder for de udfordrede boligområder

gellerupparken og toveshøj er aktive i landsdækkende netværk, som ønsker at give 
de såkaldte ghettoer en stemme i den politiske debat

Af Helle Hansen

Netværket Beboernes Stemme, som Gel-
lerupparken og Toveshøj var med til at 
danne for snart to år siden, har i år været 
med til at planlægge den bestyrelseskon-
ference, som Boligselskabernes Landor-
ganisation (BL) holder til september. Her 
vil en del af temaerne tage udgangspunkt 
i nogle af de udfordringer, som boligom-
råderne tumler med.
Netværkets arbejdsgruppe var den 8. juni 
samlet i Fredericia. Her blev regeringens 
nye boligaftale diskuteret, og der var 

enighed om, at de to nye målekriterier, 
uddannelse og indtægt, er skridt i den 
rigtige retning. Men beboerrepræsentan-
terne er fortsat utilfredse med brugen af 
ordet ”udsat”, som ønskes byttet ud med 
”udfordrende” - således at et SUB-områ-
det i fremtiden kaldes et ”særligt udfor-
drende boligområde”, fordi ordvalget er 
vigtigt. Ligeledes er det også kritisabelt, 
at ordet ”ghetto” stadig står i loven.
Endelig vil Beboernes Stemme gerne 
være med til at parre medlemmerne af 

boligudvalget med en såkaldt ghetto - 
således at alle politikerne kan få en mere 
direkte kontakt til et SUB-område. Net-
værket håber, at boligudvalgets medlem-
mer vil slutte op om den form for ”match-
making”.

Læs mere på www.beboernesstemme.dk
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Jr SKrÆP
Skræppen - nu ogSå for børn

Glædelig sommerferie – varmen er over os

Find fejlen på tegningen og vind!

Af Dorit Barbara Strandgaard

Hej JR Skræp-læsere

Har du lagt mærke til, at der er en stor fejl på tegningen forneden? Det er en stavefejl, men hvilket bogstav er det, der mangler? 

JR Skræp vil gerne have så mange sms’er som 

muligt – så send svaret inden den 10. juli 2013 

på mobilnummer 20101696.

Lav en flot sommertegning 

JR Skræp vil gerne have flotte sommertegnin-

ger med i bladet. Lav en sommertegning, skriv 

dit navn og adresse på bagsiden nederst. Så 

kan du blive den heldige JR Skræp-læser, som 

får sin tegning i bladet, og som vinder 100 kr. 

på et gavekort til Bog & Idé.

Tegningen skal sendes til: Yggdrasil, Dortesvej 35 

A, 8220 Brabrand, eller send den på e-mail: jrs@

skraeppebladet.dk 

Sommerens boble-slange
Hvis du virkelig vil lave noget sjovt med din 

familie, så skal du prøve sammen med en vok-

sen at lave en bobleslange, hvor der kommer 

mange skumbobler ud i en lang bobleslange.

Det, du skal bruge, er:
1 ½- eller 2-liters tom vandflaske. Det er bedst med dem, hvor der har været kildevand i. Og så skal du bruge en gammel sok, hvor der 

er lidt huller for enden af sokken.

I vandflasken skal du få en voksen til at klippe et hul i bunden, sådan at du kan sætte sokken hen over bunden af flasken, gerne med 

tape rundt om sokken og flasken.

Så skal du fylde en lille smule boblevand i flasken, som du kan købe i de fleste legetøjsforretninger. Og hvis du vil have, der skal komme 

farver ud af skumslangen, skal du med hjælp fra en voksen hælde noget frugtfarve eller ufortyndet saftevand ned i boblevandet.

Nu er flasken klar til, at du kan puste i flaskens hals. Husk at passe på, at du ikke drikker boblevandet. Ellers få en voksen til at lave 

boblerne for dig. 

JR Skræp-redaktionen ønsker alle en glædelig sommerferie.
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to nye ansigter i foreningsbestyrelsen
repræsentantskabsmødet forløb uden dramatik, 

selv om der blev skiftet ud på posterne

Af Jens Skriver og Kirsten Hermansen, foto af Kirsten Hermansen

Onsdag den 29. maj blev årets 
repræsentantskabsmøde i Brabrand 
Boligforening holdt på Hotel Scandic. 
Det er altid et spændende møde, for 
det er her, at der blandt andet vælges 
medlemmer til den kommende 
foreningsbestyrelse.
Repræsentantskabet består af 
115 medlemmer. Det er samtlige 
medlemmer af afdelingsbestyrelserne 
og foreningsbestyrelsen samt 

enkelte repræsentanter for de ikke-
bolighavende og de ansatte. Omkring 
85 var mødt frem, men tallet varierede 
undervejs en lille smule, da nogle gik 
under mødet, og andre kom. 
Vejret var også så lummerhedt, 
at det kunne være svært at 
koncentrere sig. Lars Bro, der er 
fraflyttet boligforeningen og derfor 

ikke ønskede at genopstille til 
foreningsbestyrelsen, blev valgt til 
dirigent.

beretning om alle aktiviteterne
Der var udsendt en fyldig 
årsberetning og regnskab til 
repræsentantskabsmedlemmerne, 
så formand Jesper Pedersen nøjedes 
med i sin beretning at fremhæve 
enkelte punkter: Helhedsplanen til 

855 mio. kroner går i gang. Der er 
dækning af huslejetab i Gellerup 
og Toveshøj, og motorvejsarealerne 
kan byggemodnes. Der er planer 
om indretning af 10.000 m2 

ungdomsboliger, men behovet skal 
nærmere belyses. Dertil kommer 
plejeboliger, sundhedshus og 
ældreboliger på Toveshøj. Beboerne 

i de tre blokke på Bentesvej, som 
skal rives ned, er sagt op, men de vil 
få yderligere information. Der skal 
ansættes en ny udviklingsdirektør.
Der skal bruges 40 mio. kroner til den 
sociale helhedsplan for Gellerup og 
Toveshøj, heraf kommer tre fjerdedele 
fra Landsbyggefonden. Der satses på 
en fortsat positiv udvikling i arbejdet 
med børn og unge, og der arbejdes på 
sundhedshuset.

Nyeste projekter er Østergårdsparken 
i Tranbjerg og Øhavnen. 
Boligforeningen har også solgt 
parcelhusgrunde.
Renoveringen af Hans Brogesparken 
og Søvangen påbegyndes. Der skal 
arbejdes hurtigt i de ældre afdelinger. 
Ellers kan huslejen ikke konkurrere 
med huslejen i de nye afdelinger. 
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Renoveringen af Skovgårdsparken 
skulle gerne medføre en reduktion af 
energiforbruget på 90 procent.
Formanden sluttede af med at 
understrege, at i modsætning til 
andre kommuner udgør nybyggeriet 
af almene boliger i Aarhus et markant 
bidrag til det samlede nybyggeri.

debat med ris og ros
Ved den efterfølgende debat var der 
ros til beretningen, fordi den var 
sammenhængende. Peter Iversen 
fra Holmstrup forklarede, hvorfor 
afdelingen ikke kunne godkende sit 
regnskab. Administrationen havde 
informeret afdelingen for dårligt. 
Han ønskede også, at boligforeningen 
indførte sociale klausuler og skaffede 
praktikpladser til unge.

Helle Hansen fra Gellerup 
beklagede udviklingsdirektørens 
afgang og spurgte, om afdelingens 
beboerhåndbog ikke kunne komme 
med i indflytningsmappen. Hun 
ønskede, at afdelingsbestyrelsen 
deltog ved ansættelser, og efterlyste 
kurser for energiambassadører.
Arafat al Jaal fra Toveshøj nævnte, 
at der var så stor kriminalitet i hans 
afdeling, at lejligheder ikke kunne 
lejes ud, og hærværk medførte 
højere husleje. Han fremhævede, 
at køkkenerne var meget dårlige, 
og gjorde indsigelse imod, at nye 
køkkener kun kan købes et sted. 
”Køkkener kan købes meget billigere 
i udlandet.”

dyrt papiruld bedst
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken 
savnede en administrations-, 
bygge- og renoveringspolitik fra 
boligforeningen. Det burde være 
muligt klart at se, hvilke ydelser en 
afdeling fik fra administrationen, 
og der burde lægges et niveau for 
hjælp fra administrationen. Han 
fremhævede, at der manglede små 
boliger til en 3000-4000 kr. månedligt. 
Ellers ville mange ende på gaden. 
Endelig fremhævede Vagn Eriksen, at 
hans afdelingsbestyrelse havde hentet 
papiruld i Vestjylland. Det var et 
dyrere, men bedre isoleringsmateriale 
end det, entreprenøren havde 
foreslået, og det var lykkedes at få 
boligforeningen til at gå med til det.

hermans farvel
Herman Nielsen, som hidtil havde 
været medlem af foreningsbestyrelsen, 
sagde, at grunden til, at årsberetningen 
var sammenhængende, skyldtes, 
at han ikke havde bidraget, da han 
var grundlæggende uenig, og han 
benyttede lejligheden til at tage 
afstand fra den øvrige bestyrelse og 
administrationen.

I sine svar kom formanden flere af 
indlæggene i møde. Boligforeningen 
vil indføre sociale klausuler. Den 
manglende information til Holmstrup 
blev beklaget. Vagn Eriksen blev rost 
for indkøbet af papiruld. Den nye 
udviklingsdirektør vil blive valgt i 
samarbejde med et konsulentfirma. 
Beboermapper vil blive delt ud i 
Gellerup.
Beretningen blev godkendt med 
betydeligt flertal.     

årsregnskab og budget 
godkendt
Torben Overgaard gennemgik 
regnskab og budget på samme måde, 
som når der aflægges økonomirapport, 
hvor det var hovedtal og nøgletal, 
man kunne kikke på, i stedet for alle 
budgettal.
Sidste års underskud er nu vendt 
til et overskud. Der har været store 
lokaleudgifter på grund af flytning 
til nyt sted, og fordi de gamle lokaler 
først nu er ved at være fuldt udlejet.
Der er kommet nye regler for 
opgørelse af obligationsbeholdninger. 
Det betyder, at beholdningen skal 
opgøres pr. 31/12 med salgspris. 
Det betyder, at der bliver bogført en 
kursgevinst, uanset at beholdningen 
ikke har været solgt, eller at ingen 
penge er kommet ind. 
Med tilfredshed kunne det 
konstateres, at formueforvaltningen 
med obligationer har været forsigtig, 
men at afkastet af obligations-
beholdningen alligevel er blevet 
dobbelt så stort som beregnet. 
Foreningens egenkapital er på 119 mio. 
kr., og heri har man en forpligtelse for 
Helhedsplanen på 62,5 mio.  
Der er soliditet i regnskabet, blev der 
understreget. 
Foreningen har i øvrigt bygge- og 
renoveringsprojekter for i alt 1.385 
mio. kr., så der er meget at holde styr 
på.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm 
fra Gellerupparken har tidligere siddet i  
afdelingsbestyrelsen

Hans Esmann Eriksen fra Sonnesgården,  
kendt som 1. suppleant gennem flere år, blev 
valgt som  bestyrelsesmedlem 

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Peter Iversen, 
Holmstrup, har en fortid som mangeårig 
tillidsmand
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kommentarer under eventuelt
Edvin Juhl fra Holmstrup var igen 
imponeret over direktørens tal-
jonglering, men mente, at tallene dog 
snyder, da der køres beløb ved siden 
af. Han var uforstående overfor, at 
man bogfører ting i afdelingernes 
regnskab, der vitterlig ligger i 
administrationen.
Der var et ønske om mere inddragelse 
af beboerne, så tingene bliver mere 
synlige.
Ole Odgaard fra Søvangen mente 
igen, at Helhedsplanens finansiering 
afhænger af det kommende jordsalg. 
”Hvis vi vedtager regnskaberne, så 
godkender vi også det økonomiske 
ansvar for Helhedsplanen,” sagde 
han.
Keld Albrechtsen, næstformand i 
foreningen, kunne berolige med, at 
Oles bekymring ikke er relevant. Der 
er garanti for de 62,5 mio. kr., som er 
givet i forskud.
Både regnskab og budget blev 
godkendt næsten enstemmigt, selv 
om tiden da nærmede sig midnat, og 
en stor del af forsamlingen var gået 
hjem på det meget sene tidspunkt.

kampvalg om tre
bestyrelsesposter
Foreningens formand, Jesper 
Pedersen, blev genvalgt som formand 
uden modkandidat og afstemning.
Derimod var der hele syv kandidater 
til tre pladser i foreningsbestyrelsen.
Herman Nielsen og Lars Bro havde 
på forhånd meddelt, at de ikke 
genopstillede, mens Lene Olm 
stillede op til genvalg.
Det syv kandidater blev bedt om 
at præsentere sig selv, og deres 
begrundelser for at opstille var 

mange.  Der var ønsker om at øve 
indflydelse på det boligpolitiske 
arbejde, miljø- og integration, 
indeklima og energi, forbedre 
samarbejdet med administrationen, 
påvirke det sted, hvor vi bor og lever, 
og i det hele taget at få svar på mange 
ting.
En kandidat, Tanja Bergstrøm fra 
Gellerupparken, var særligt indbudt 
til at deltage i punktet omkring 
valg, da hun forud havde meddelt, 
at hun ønskede at stille op til 
foreningsbestyrelsesvalget, men ikke 
sad i repræsentantskabet. 
Der var nyvalg til Tanja Bergstrøm fra 
Gellerupparken og Peter Iversen fra 
Holmstrup, mens Hans Esmann, der 
tidligere var suppleant, blev valgt ind 

i bestyrelsen. Dega Jama Mohamed 
fra Gellerupparken blev efterfølgende 
valgt til første suppleant, mens Lene 
Olm blev anden suppleant.
Som revisor var der genvalg af 
Revisionsinstituttet.
Formand Jesper Pedersen 
takkede til sidst alle de afgående 
bestyrelsesmedlemmer for et godt 
samarbejde.

husk også at kigge ind 
på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

STEMMERNE:
Stemmefordelingen ved valget til foreningensbestyrelsen: Tanja Bergstrøm, Gellerupparken  54 stemmer ValgtHans Esmann Eriksen, Sonnesgården  52 stemmer ValgtLene Olm, Odinsgården    33 stemmerPeter Iversen, Holmstrup   46 stemmer ValgtMaria Ovesen, Pilevang   27 stemmerKirsten Larsen,     26 stemmerStig Andersen, Søvangen,    23 stemmer  

Stemmefordeling ved afstemningen 
om suppleantposten:
Dega Jama Mohamed, Gellerupparken  44 stemmer 1. suppleantLene Olm, Odinsgården   33 stemmer 2. suppleantPeter Johansen , Odinsgården   7 stemmer 3. suppleant       
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helhedsplanen på facebook
Følg Helhedsplanen på Facebook 
– Helhedsplanen Gellerup Toveshøj

Af journalist Marianne Stenberg, 
Brabrand Boligforening

Helhedsplanen Gellerup Toveshøj er nu 
på Facebook. Her kan du blandt andet 
følge med i brugerprocessen og deltage 
i debatten samt  komme med dine input 
og ønsker til beboerhuse og bypark. Med 
Instragram kan du også dele dine billeder 
under titlen Mit Gellerup. 

Vi håber meget, at du vil følge os på Face-
book. Hermed en opfordring til alle bebo-
ere i Brabrand Boligforening: Giv os et Sy-
nes godt om og følg med i, hvad der sker 
i Helhedsplanen Gellerup. Her følger vi 
beboerhusene, byparken, nedrivninger-
ne, anlæggelsen af de nye veje, urban far-
ming m.m. med billeder, videoer og korte 
statusopdateringer, så det er let i løbet af 
ugen at være bare lidt opdateret på, hvad 
der sker i Gellerup og Toveshøj.

Scan koden og følg os på Facebook.

vejplanen for det nye gellerup sendt i høring
gellerup fællesråd inviterer til borgermøde om lokalplansforslaget om de nye vejstræk-

ninger i gellerup, som blandt andet indeholder forslaget om lukning af sigridsvej

Af Helle Hansen

På sommerens næstsidste byråds-
møde vedtog et flertal i byrådet at 
godkende forslaget om Lokalplan 932 
om den nye vejstruktur i Gellerup.  
Forslaget sendes nu i høring hen over 
sommeren, så borgere har mulighed for 
at gøre indsigelser. Det skal ske inden 
den 28. august. Lokalplanforslagets 
hovedformål er at realisere den ny 
vejstruktur i overensstemmelse med 
dispositionsplanen for Gellerup.
Det gælder både bygaden, den nye 
vej, som skal komme fra Globus ind 
i området via et hul i den 8-etagers 
blok på Gudrunsvej 38-46, samt 
forlængelsen af Tinesvej op gennem 
området og en ny og længere udgave 
af Lottesvej, som vil nå helt over til 
Gudrunsvej.

handler kun om veje og 
p-pladser
Lokalplanen omfatter både 
eksisterende og nye veje samt 
de arealer, hvor eksisterende 
bygninger skal rives ned for at give 
plads til de nye veje. Det drejer 
sig om fire daginstitutioner på 
henholdsvis Gudrunsvej og Dortesvej 
samt blokkene på Bentesvej.  

Vejplanen giver også plads til det 
kommunale nybyggeri, hvor der skal 
være plads til 1000 arbejdspladser. 
Der skal dog udarbejdes et nyt forslag 
til lokalplan for det nybyggeri, 
fordi lokalplanen ikke indeholder 
muligheder for nybyggeri, men 
udelukkende handler om etableringen 
af veje, parkering, skråningsanlæg, 
belysning og beplantning. 
 
sigridsvej, fortov og cykelstier
I den forslåede vejplan er Sigridsvej 
lukket for gennemkørsel mod nord 
fra Dortesvej mod Hejredalsvej. 
På længere sigt får det ikke mindst 
betydning for beboerne, som bor i 
Skovgårdsparken, når buslinjerne 
omlægges og i stedet skal køre ned ad 
den nye bygade i Gellerup. Så bliver 
der langt til busstoppestedet. 
Og i Gellerupparken har 
afdelingsbestyrelsen tidligere talt 
imod sådan en løsning, da den vil 
være med til at få mere trafik ind i 
området, fordi det ikke længere bliver 
muligt at køre udenom.
Også i den sydlige ende af bebyggelsen 
ved den længere Tinesvej er der stor 
opmærksomhed på, hvorvidt fortov 

og cykelstier kommer til at betyde, at 
haveanlægget bag Gudrunsvej 68 til 
76 beskæres med mange meter. 

borgermøde i skovgårdsparken
Gellerup Fællesråd er i gang med 
at planlægge et borgermøde om 
vejplanen. Mødet bliver holdt 
mandag den 19. august, og det 
arrangeres i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 i 
Skovgårdsparkens Selskabslokale.
Borgermødet vil blive indkaldt via 
annoncer og opslag i området og 
på fællesrådets hjemmeside www.
gellerupfaellesraad.dk.

Gellerup Fællesråd inviterer til
Borgermøde om Vejplanen for Gellerup
 
Mandag den 19. augsut kl. 19.00
 
i Skovgårdsparkens Selskabslokale, Ingasvej
 
www.gellerupfaellesraad.dk
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stemmer ved søen
solskin, sommerstemning og spontanitet prægede kulturarrangementet 

ved brabrand sø, hvor der blev læst digte og spillet musik

Af Sean Ryan  Bjerremand, foto af Anett S. Christiansen

Det er med en tur til en kulturel 
begivenhed som med en rejse: 
Oplevelsen vil altid være subjektiv og 
præget af den enkeltes umiddelbare 
tilgang til begivenheden. Det gælder 
også min egen oplevelse, da jeg den 
8. juni dukkede op til arrangementet 
Stemmer ved Søen. Solskinnet var 
fantastisk, lige noget der gav lyst 
til at få en på opleveren. Jeg vidste 
ikke, hvad der skulle ske - havde blot 
overfladisk set et program og tænkt: 
”Det lyder da meget sjovt”.
Blandt de deltagende kunstnere var 
Søren Ulrich Thomsen, der debuterede 
helt tilbage i 1981, og ghettodigteren 
Yahya Hassan, der debuterer i år med 
en digtsamling udgivet af Gyldendal. 
Nå, men så lyttede jeg vel koncentreret 
og sørgede for at notere alle de gode 
digte ned, så jeg ikke gik glip af noget? 
Næh. Det var en spontan tur, og alt 
foregik spontant og med respekt for 
den indre nethinde. Det gjaldt for 
mig om at suge til mig af indtryk 
og stemninger fra den ene time, jeg 
kunne nå at få med. 

frisbee, afslappende poesi og 
stille summen
Det er tydeligt, at jeg ikke er den 
eneste, der har det på denne måde. 
På højre side af pladsen står Gellerup 
Bibliotek, og de har bøger med, som 
folk kan stå og kigge i. Det er ikke 
mit indtryk, at Lone Hedelund fra 
biblioteket står og har de store planer:
”Tja, vi tog bare med....” - men 
stemningen afslører, at der hygges. 

Vibeke Harsberg fra Brabrand-
Årslev Lokalhistoriske Arkiv viser 
stolt de mange plancher om City 
Vests begyndelse, blandt andet med 
biograf, og også længere tilbage - til 
de ældre generationers leveforhold 
på godt og ondt. Heriblandt en 
planche, der omtaler Holger Højriis, 
som der fortælles om andetsteds her 
i bladet. Vibeke Harsberg fortæller, 
at det er et problem, at kun få 
kender til lokalarkivet, som fortæller 

områdets historie. Selv ender jeg 
med at blive interviewet om mit liv 
i Gellerup-Toveshøj siden 1977, om 
arbejdsløshed, drømme, venskaber 
og om at give livet i Gellerup mening.

En tur rundt på pladsen viser, 
at stemningen er lagt an på det 
afslappede. Yderst mod vejen står 
campingvogne, og en mor og hendes 
søn spiller med frisbee. Mange 
lytter til digterne og musikerne i det 
natursmukke område, og roen stråler 
ud af folk, som sidder stille og roligt 
og lytter, mens ordene og musikken 
kommer fra højtalerne i fin akustik. 

Ved boderne kan man få sig for 
eksempel en god kop kaffe, en øl, 
sodavand eller andet til rimelige 
priser. Jeg køber en kop kaffe til fem 
kroner, men modstår fristelsen til 
en shawarma. Folk summer stille 
og roligt rundt, og stemningen er 
harmonisk.

Måske deltagerne denne dag føler 
sig som i Søren Ulrik Thomsens digt 
”Levende”:

Henover himlen sejler mit øje henover 
øjet sejler mit lys henover lyset sejler min 
blæst henover blæsten sejler min hånd 
henover hånden sejler min hud henover 
huden sejler min puls henover pulsen 
sejler mit blod henover blodet sejler min 
dag og min nat henover dagen og natten 
sejler mine år henover årene sejler min 
død.
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skræppebladet skal have nyt magasin-design
vær med i konkurrencen, og vind udbuddet

Af Ulrik Ricco Hansen og Skræppebladets loyoutkommissorium

Beboerbladet i Brabrand Boligforening er 
så småt gået i gang med at få udviklet et 
nyt grafisk koncept. Første åbne runde lø-
ber frem til 1. juli, og alle kan være med.
Er du god til grafik, layout og grafisk de-
sign? Så er det nu, du skal melde dig på 
banen og indsende et foreløbigt forslag 
med dine ideer. Vi vil gerne se, hvordan 
Skræppebladets fremtidige forside + en 
indholdsside kan se ud.

åben for alle
Den indledende runde er åben for alle, og 
det bedste forslag honoreres med 2.000 kr. 
Det næstbedste med 1.000 kr. De vinden-
de forslag er med i næste runde, hvor vi 
også spørger to udvalgte, professionelle 
magasindesignere om et forslag.

to runder
Vinderen af anden runde får opgaven 
med at udvikle magasinkoncept for hele 

Skræppebladet og de mange forskellige 
designelementer, som indgår i et typisk 
blad. Konceptudviklingen med opsæt-
ning i InDesign afregnes efter nærmere 
aftale (svarer nok til en måneds fuldtids-
ansættelse).
Det forventes, at Skræppebladets faste 
layouter efterfølgende implementerer det 
nye koncept i samarbejde med redaktio-
nen.

sådan gør du
Fra Skræppebladets hjemmeside kan du 
downloade en zipfil med tekster, fotos 
og eksisterende logo. Her kan du også 
se henvisninger til de oprindelige sider, 
hvordan de så ud, samt flere detaljer.
Du skal lave forslag til en forside (med 
det valgte forsidebillede).
Udvælg også en sidetype, du gerne vil 
layoute – der er fem typiske indholdssi-

der at vælge imellem. Hvis du layouter 
mere end en side, er det også ok.

indsend forslag
Dit layout skal være så generelt, at det 
kan bære et koncept: Mange artikler/
indlæg skal kunne layoutes ud fra de ele-
menter, som indgår i konceptet.
Lav en pdf af dit layoutforslag, og send til 
layout@skraeppebladet.dk sammen med 
dit navn og en lille beskrivelse af dine 
tanker om layoutet. Indsend senest 1. juli 
2013.

kom godt i gang
Se nærmere beskrivelse og hent materiale: 
http://skraeppebladet.dk/redaktionen/layout/  
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vellykket borgmesterbesøg i gellerup
en positiv oplevelse, som medarbejderne gerne vil gentage

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Inden hele borgmesterens kontor i 
tre uger skulle flytte til Gellerup, var 
en del af personalet utrygge over, 
hvad der kunne ske derude. Alle 
bekymringer blev dog hurtigt gjort til 
skamme under opholdet.
Stadsdirektør Niels Højberg forklarer, 
at medarbejderne i sekretariatet inden 
flytningen til området snakkede om, 
hvilke bekymringer de havde om at 
flytte til Gellerup. 
”Det var ikke bekymringer om, 
hvorvidt man bliver overfaldet, når 
man går rundt i området, for det ved 
vi jo godt ikke sker,” forklarer Niels 
Højberg.
Han fortæller, at usikkerheden mere 
drejede sig om, at der måske ville 
komme nogen ind på kontoret, som 
ville være ubehagelige og overskride 
personalets grænser.
Alle havde ifølge Niels Højberg 
hørt historier om området, som var 

mindre gode, og derfor var dialog 
meget vigtig, før man flyttede til 
området. Efter de tre uger var alle 
meget positive over Gellerup, alles 
holdninger havde ændret sig, og 
deres skepsis var væk. Niels Højbjerg 
siger, at han er glad for, at de fik 
snakket om personalets bekymringer 
inden, og at han har taget det meget 
alvorligt. Derfor har der også været 
tilknyttet psykologer, som personalet 
kunne kontakte, hvis det skulle blive 
nødvendigt. Men glædeligt nok blev 
der ikke gjort brug af dem.
”Man havde det derimod rigtigt sjov 
derude, og mange vil gerne komme 
igen,” afslører Niels Højberg.

mange resurser i området 
En af de ting, som personalet har 
fundet ud af, er, hvor mange resurser 
der er i området, og hvor mange der 
er villige til at give noget af sig selv 

og komme med ideer og spændende 
vinkler, som kan gavne området. 
Det har alt i alt været en positiv 
oplevelse for sekretariatets 
medarbejdere at være i Gellerup, 
hvor alle fik noget ud af opholdet og 
fik snakket med mange interessante 
mennesker. De ansatte kom også forbi 
Kontaktstedet og fik en god snak med 
de unge mænd, som bruger stedet.

Niels Højberg har selv boet i Gellerup, 
og han kender til området og kan 
godt lide at komme der. Derfor er 
han også glad for, at personalet på 
borgmesterens kontor var glade for 
opholdet. 

Niels Højberg (th.) på tur rundt i Gellerup med borgmester Jacob Bundsgaard

Niels Højberg på besøg hos Bydelsmødrene 
som stedfortræder for borgmesteren
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fritidsforeningen i forandringernes tid
god debat på generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse opfordredes til 

at komme med forslag til at møde fremtidens udfordringer

Af Helle Hansen

Fritidsforeningen holdt sidst i 
maj sin årlige generalforsamling, 
hvor beretningen fra årets gang 
samt fremlæggelse af regnskab 
blev præsenteret for de godt 
40 fremmødte, som kom fra 
mange forskellige afdelinger.  
Næsten alle beboere i Brabrand 
Boligforening er med i 
Fritidsforeningen og betaler de 10 
kroner om måneden over huslejen, 
som et medlemskab koster. For de 
penge kan afdelingerne søge om 
støtte til sommerfester og andre 
kulturelle aktiviteter i afdelingen. 
Der er også støtteordninger til de 
lokale pensionistforeninger, og 
afdelingernes mange foreninger kan 
også få hjælp fra Fritidsforeningen til 
at lave aktiviteter.

sommerudflugt med enorm 
tilslutning
En af de store opgaver for 
Fritidsforeningen er den årlige 
sommerudflugt, som i de seneste par 
år er gået til Djurs Sommerland. I år var 
der godt 1800 deltagere og 35 busser, 
som blev sendt af sted. Desværre 
var der vist flere, som snød sig med 

på turen, så bestyrelsen vil næste 
år stramme op på salget af billetter.  
Udover sommerudflugten for børn 
og familier er der også hvert år i 
eftersommeren en voksenudflugt, 
som i år går til Sønderjylland.

kassen snart tom
På generalforsamlingen fremlagde 
bestyrelsen et regnskab, som viser, 
at hvis udgifterne og forbruget 
fortsætter som nu, så vil kassen være 
tom om et par år. Derfor var der 
flere mødedeltagere, som foreslog, at 
kontingentet skulle sættes op fra de 
ti kroner, som det har kostet i snart 
rigtig mange år.
Enden på diskussionen blev dog at 
fastholde bidraget på 10 kroner i det 
kommende år, men så skal bestyrelsen 
gå hjem og lægge en strategi for, hvad 
Fritidsforeningen skal beskæftige 
sig med i de kommende år og vende 
tilbage med en plan til næste års 
generalforsamling. Under mødet 
kom der ideer frem, blandt andet om 
at købe sommerhuse eller måske en 
feriekoloni, som Fritidsforeningens 
medlemmer og andre kan låne eller 
leje. 

kampvalg
Interessen for at være med til at 
gøre et stykke frivilligt arbejde til 
glæde for alle beboere var stor. Ti 
kandidater meldte sig til at være med 
i bestyrelsen, hvortil der skulle vælges 
fem medlemmer. Der var genvalg til 
Inge Andersen, Holmstrup, og Dagny 
Mikkelsen, Skovgårdsparken, og 
nyvalg til Malene Tran, Hasselager, 
Adam Hansen, Holmstrup, og Youssef 
Abdul Kader, Gellerupparken. 
1. suppleant blev Jytte Nielsen, 
Hasselengen, og 2. suppleant blev 
Farhiyo Abukar Mohamed, Toveshøj.
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venskaber
om lange venskaber og sammenhold – også i boligafdelingen

Af Inger Bloch

et møde
I maj deltog jeg i en fødselsdagsfest 
i Nordjylland ved en af mine gamle 
venner. Vi var ca. 40 gæster.
Jeg fandt hurtigt sammen med 
en lille gruppe, som jeg har været 
sammen med til sommertræf gennem 
efterhånden rigtig mange år. Vi er otte 
i denne gruppe, den ene har jeg faktisk 
gået i klasse med, da vi var store børn. 
Vi lejer gerne et sommerhus i en uge, 
så går vi lange ture, spiser lækker 
mad, nyder samværet og udveksler 
oplevelser og begivenheder, der er 
indtruffet siden sidst. Den dag i maj 
var vi omgående på bølgelængde, 
selvom vi ikke havde set hinanden i 
op til et år - og vi kommunikerede let 
og ubesværet. 
Der er noget særligt ved disse årelange 
venskaber, og jeg tror, at mange vil 
give mig ret i, at man føler en stor 
tryghed ved dette: At man gennem 
årene har været vidne til hinandens 
liv, at man kan være sig selv og ikke 
behøver at forstille sig (ligesom når 
man ser sine søskende, hvis man er så 
heldig at have nogle). 
Mit budskab her vil være, at man skal 
forsøge at holde kontakten til gamle 
venner – også selvom der kan gå lang 
tid mellem møderne, og sommerferien 
kan være et fint tidspunkt til at gøre 
noget ved det!

sammenhold
Der er mange former for venskaber, 
og de er naturligvis ikke afhængige 
af alder. Man kan sagtens være rigtig 
gode venner med personer, der er 
meget yngre eller ældre end én selv, 
og man kan være gode venner med 
sine naboer. 
Krige eller katastrofer kan også 
knytte mennesker sammen i et 
fællesskab. Aktuelt kan vi se, hvordan 
befolkningen omkring Europas 
store floder hjælper hinanden 
og står sammen i kampen mod 
vandmasserne, der skyller ind over 
byerne.

Et eksempel fra vores egen lille verden 
her i boligafdelingen er, at vi beboere 
har fået mere øje på hinanden og er 
begyndt at tale meget mere sammen 
om de kommende renoveringer og 
truende huslejestigninger.
Og det er godt sådan, for selvom vi 
beboere skal lytte til faglig rådgivning, 
er det ikke alene afdelingsbestyrelsen 

eller boligorganisationens top, 
der bestemmer, hvad der skal 
gennemføres. De endelige 
beslutninger ligger hos beboerne - og 
det er da også os selv, der kommer til 
at betale for det hele. 
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ekstraordinær 
generalforsamling, 
afdeling 2
Så blev vi indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling, og vi mødte op 
fulde af forventning. Nu skulle vi 
høre og beslutte, hvad der skulle ske 
med vores afdeling.
Fra Søvangen blev vi befordret med 
bus kl. 18.oo til mødet, som skulle 
begynde kl. 19.oo. Så sad vi og gloede 
ud i luften fra ca. kl. 18.2o til kl. 19.oo.
Det første, vi fik at vide, var, at der 
ikke skulle træffes beslutninger på 
mødet, tror jeg nok, for til trods 
for – eller måske på grund af mine 
høreapparater  i forbindelse med et 
dårligt højtaleranlæg – hørte jeg ikke 
ret meget af, hvad der senere foregik 
på mødet. Og jeg fik senere bekræftet, 
at det samme var overgået andre 
brugere af høreapparater. Måske 
var det en ide til boligforeningen at 
finansiere en høreslynge i hallen, 
hvis man påtænker at afholde flere 
foreningsmøder i hallen.
Først hørte vi boligforeningens 
direktør holde et retrospektivt 
foredrag, som jeg ikke hørte meget af, 
men jeg vidste jo det meste i forvejen.
Derefter blev der vist en masse tal og 
en graf, med ledsagende supplerende 
bemærkninger, som jeg så heller ikke 
forstod meget af, da jeg ikke kunne 
høre forklaringen. Jeg fik dog det ud 
af det, at renoveringen ville ende med 
en forhøjelse af huslejen på kr. 200,- 
pr. m2 over en periode på 20 år. Nå, 
til den tid eksisterer jeg ikke mere, så 
hvad pokker. Ikke at jeg er usolidarisk 
med mine medbeboere, men det får jo 
et lidt andet perspektiv.
Derefter rejste en herre, som jeg 
bedømmer til at være vores nye 
formand, sig op og kundgjorde, at 
bestyrelsen ikke kunne gå ind for 
forslaget, da det ville være for dyrt 
for beboerne, og det kan jeg da give 
ham ret i.
 
Til trods for at der ikke kunne træffes 
beslutninger på mødet, fik dirigenten 
gennemført, at der skulle foretages en 
vejledende afstemning, hvor vi ved 
håndsoprækning skulle tilkendegive, 
om vi kunne tiltræde, at der arbejdes 
videre med projektet. Denne 
afstemning viste et overvældende 
flertal herfor.

 
Jeg forventer, at der kommer et 
officielt referat fra mødet, og jeg lader 
mig da gerne korrigere, hvis jeg har 
fremsat usande bemærkninger.
 

Niels Schjeldahl
Birgittevej 6.

 
PS. Min kæphest “Garager” var der ikke 
rigtig anledning til at lufte på mødet, men 
i det udsendte forslag, hvor der med rødt 
var redegjort for, hvad der skulle laves, 
medens det med sort  anførte var, hvad 
der kunne laves, synes nedrivning af 
garagerne at kunne undgås. Sådan forstår 
jeg det i hvert fald. Det havde været rart, 
om der på mødet havde foreligget nogle 
skitseforslag.
 

svar på læserbrev fra niels 
schjeldahl:
Kære Niels Schjeldahl
Jeg beklager, at du ikke fik så meget ud 
af det for nylig afholdte beboermøde 
angående eventuel renovering af 
Søvangen.
Med hensyn til den dårlige 
lydgengivelse for personer med 
nedsat hørelse, så vil jeg selvfølgelig 
fremføre problemet over for relevante 
personer i Globus1, men kan 
selvfølgelig ikke love, at der bliver 
opsat et teleslyngeanlæg, men vil 
gøre, hvad der står i min magt for den 
gode sag.
Jeg forstår udmærket, at beboermødet 
kunne virke lidt kompliceret, men der 
er nogle beboerdemokratiske regler, 
som skal overholdes.
Når der søges Landsbyggefonds-

midler, skal der ansøges herom, og 
når afdelingen så bliver optaget på en 
liste over afdelinger, der er reserveret 
midler til, skal den reelle ansøgning 
indsendes til Landsbyggefonden. 
Denne kaldes for skema A, og for at 
man kan indsende denne ansøgning, 
skal et beboermøde i afdelingen 
tilkendegive, at man ønsker en sådan 
indsendt.
I skema A ansøger man om en ramme 
til renoveringen, og ansøgning skal 
fremsendes til Landsbyggefonden 
igennem kommunen. Når 
ansøgningen er behandlet i Lands-
byggefonden, og der kommer et 
”ja-svar” tilbage, kan det egentlige 
detailarbejde begynde med egentlig 
udarbejdelse af projekter, og 
herefter skal beboerne på ny på et 
afdelingsmøde godkende de enkelte 
arbejder med tilhørende økonomiske 
konsekvenser.
Herefter skal der på ny en ansøgning 
til Landsbyggefonden, denne kaldes 
for skema B, og også denne skal 
fremsendes gennem kommunen. 
Skema B skal indeholde detaljeret 
beskrivelse af de ønskede arbejder 
med priser, som er fra indhentede 
tilbud. Når skema B er behandlet og 
godkendt i Landsbyggefonden, kan 
arbejdet gå i gang.
Jeg håber, at foranstående kan 
forenkle din forståelse af det 
afholdte beboermøde, og samtidig 
kan jeg oplyse, at næste gang der 
indkaldes til beboermøde vedrørende 
renoveringen i Søvangen, så vil 
der blive fremlagt et materiale, der 
beskriver de enkelte arbejder, der er 
mulighed for kan gennemføres. 
Nogle af arbejderne vil være 
nødvendige som følge af almindelig 
slid og ælde, og andre vil være 
tillægsarbejder, som kan være med 
til at gøre Søvangens boliger mere 
tidssvarende.
Skulle beboerne have spørgsmål 
i forbindelse med det afholdte 
beboermøde eller direkte til den 
kommende renovering, er man 
selvfølgelig velkommen til at kontakte 
boligforeningen.

Med venlig hilsen
Jesper Pedersen 

formand for foreningsbestyrelsen
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flere beboere søges
brugerprocssen på beboerhuse og bypark savnede beboerne

Af Marianne Stenberg, journalist, Brabrand Boligforening

Der var pænt fremmøde til den 
sidste workshop i Globus1 torsdag 
den 20. juni, og dermed sluttede 
godt to måneders borgerinddragelse 
på de to beboerhuse og bypark, 
der skal opføres i forbindelse med 
Helhedsplanen. Det har været to 
måneder med workshops, åbne boder, 
guidede ture, interessentanalyser 
og en Facebook-side. Brabrand 
Boligforening og Aarhus Kommune 
vil gerne sige tak til alle, der har taget 
tid til at være med i processen, for det 
engagement, som alle har vist.
Der er kommet rigtig mange gode 
ideer, som nu skal indarbejdes i 
byrumskonkurrencen, som er en 
arkitektkonkurrence på byparken, 
pladser og de grønne områder. 
Byrumskonkurrencen løber af stablen 
fra nu og frem til foråret 2014, hvor 
der kåres et vinderprojekt. Samtidig 
udskrives en konkurrence på de 
to beboerhuse, som omfatter et 
beboerhus i Gellerupparken og et 
sundhedshus på Toveshøj.
Du kan læse mere om 
byrumskonkurrencen på vores 

Facebookside Helhedsplanen 
Gellerup Toveshøj. Her kan du også 
følge med i, hvad der sker med 
Helhedsplanen generelt: Genhusning, 
vejprojektet samt alle de gode 
aktiviteter, der foregår i området. På 
www.helhedsplangellerup.dk er der 

også information at hente, ligesom 
du på vores ipad app Helhedsplanen 
Gellerup kan få et godt grafisk 
overblik over Helhedsplanens mange 
projekter.
 
for få beboere
Selv om mange har vist engagement 
i borgerinddragelsen, så havde både 
Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune gerne set flere beboere 
deltage. Der er enighed om, at vi kører 
endnu en proces efter sommerferien, 
så vi får bedre fat i beboerne. Har 
I gode forslag til, hvordan vi får 
beboerne mere med i processen, så 
hører vi rigtig gerne fra jer. Det gælder 
også gruppen af unge, som vi også 
gerne vil have fat på og høre, hvilke 
ideer I har til jeres område. Fang os på 
Facebook.
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plan for den ny ungdomsby
aarhus kommune og brabrand boligforening har aftalt, at der udarbejdes en ny 

samlet plan for kommende ungdomscampus i gellerup

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Repræsentanter fra byrådet med 
borgmesteren i spidsen mødtes 19. 
juni på Rådhuset med boligforeningen 
og repræsentanter for de to afdelinger 
for at afklare dele af Helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj. Blandt de 
vigtigste emner var planlægningen 
af den ny ungdomsbydel – eller 
ungdomscampus, som den ofte kaldes 
– samt spørgsmålet om boldbaner og 
en kommende idrætscampus.
Det lykkedes at indgå vigtige aftaler 
om begge sager, der kræver et tæt 
samarbejde mellem alle parter.
 
ungdomscampus 
ved hejredalskollegiet
I Helhedsplanen er det aftalt, at de 
to “blå blokke” – A 9 og A 10 – skal 
omdannes til ungdomsboliger, men 
ikke, hvornår dette skal ske. Samtidig 
har det længe været et ønske fra 
både kommunen og boligforeningen, 
at der skal findes en løsning for 
Hejredalskollegiet. Bygningerne er 
ikke gode nok. Den rigtige løsning er 
at nedrive kollegiets blokke og bygge 
nyt i dette område. Vi håber, at vi 
snarest muligt kan indgå en konkret 
aftale med kommunen om dette. 
Sammen med de to blå blokke kan der 
så skabes en helt ny ungdomsbydel 
med ungdomsboliger og forhåbentlig 
også nye uddannelsessteder.  Der er 
reserveret byggekvote til opførelse af 
10.000 m2 nye ungdomsboliger. Det 
svarer til ca. 200 toværelses boliger, 

som kan indrettes efter de ønsker, 
som studerende har nu om dage – 
med bl.a. eget køkken.
 
flot arkitektur
Den ny ungdomsbydel skal have 
en flot arkitektur og skal derfor 
også bygges efter en samlet plan. 
Kommunen og boligforeningen har 
aftalt, at vi nu tager fat på at udarbejde 
denne plan. Vi regner med, at det vil 
ende med en arkitektkonkurrence. 
I den forbindelse vil vi udarbejde 
en tidsplan, der viser, hvornår de to 
blå blokke kan blive omdannet til 
ungdomsboliger. Det står efter mødet 
med kommunen klart, at der kommer 
til at gå ret lang tid, før omdannelsen 
kan finde sted. Det skyldes også, at 
der først skal bygges nye kommunale 
arbejdspladser og det ny beboerhus 
i Gellerup. En analyse viser nemlig, 
at det er vigtigt for de nye beboere i 
ungdomsbyen, at disse nye aktiviteter 
er til stede i området. Vi vil så hurtigt 
som muligt udsende en tidsplan til 
beboerne i de to blå blokke.
 
ny boldbane
Byrådet er i gang med at behandle 
den ny lokalplan for vejene i området, 
så den kan godkendes inden jul. 
Det betyder, at vejbyggerierne går i 
gang næste år. Alle vejene kan dog 
ikke bygges på en gang, men en ny 
vej skal bygges tværs gennem den 
eksisterende fodboldbane. På mødet 

med kommunen blev det aftalt, at der 
ikke må opstå en situation, hvor vi 
mangler en fodboldbane i Gellerup. 
Derfor vil der blive fundet en løsning. 
Det vil blive nødvendigt om meget 
kort tid at gå i gang med at etablere 
en græsbane, så den kan være klar, 
når den nye vej skal bygges. Det tager 
nemlig mellem et og to år at gøre en 
græsbane klar til brug.
 
sports- og kulturcampus
Det er også aftalt, at kommunen 
og boligforeningen skal undersøge 
muligheden for at etablere en større 
sports- og kulturcampus i tilknytning 
til svømmehallen. Her har vi meldt ud, 
at vi gerne vil have en kunstgræsbane 
med tilskuerpladser, så der kan spilles 
turneringskampe. Der skal satses på 
flere forskellige sportsarter og gerne 
sportsuddannelser. Men alle disse ting 
kræver penge og samarbejdspartnere. 
Der skal derfor gøres et hårdt stykke 
arbejde for at få disse planer til at 
lykkes. Men jeg tror på, at det kan ske.
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boligforening klar til at genhuse beboere
nu går arbejdet i gang med at finde nye gode boliger til alle

Af Marianne Stenberg, journalist, Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening har sat større 
kraft på indsatsen med genhusning 
af de beboere, der bor i de tre blokke 
på Bentesvej, der skal nedrives. Det 
sker, i og med at beboerne i maj fik 
opsigelser med 1 års varsel. Blokkene 
nedrives 1. juni 2014.

informationsmøder
I juni har Brabrand Boligforening 
holdt tre informationsmøder for 
beboerne. Møderne har været med 
tolke, så hvert møde har været 
målrettet henholdsvis dansk/engelsk, 
arabisk og somalisk. 32 beboere 
mødte op til informationsmødet med 
arabisk tolk. Det foregik i en god 
stemning, og de fleste beboere var 
glade for, at boligforeningen kom med 
flere forbedringer, der kan gøre det 
lettere at flytte. For eksempel bliver 
der kun synet på de ting i boligen, 
der kan genbruges. Det vil sige døre, 
skabslåger og hårde hvidevarer. 

spørgsmål og svar-liste 
på hjemmesiden
På Brabrand Boligforenings 
hjemmeside ligger en opdateret 

liste med svar på de spørgsmål, 
som beboerne har stillet. Denne 
liste opdateres løbende. Listen vil 
inden sommerferien blive oversat 
til engelsk, somalisk og arabisk og 
uddelt til beboerne i de tre blokke på 
Bentesvej. 

info-center på bentesvej
Samtidig med at beboerne blev opsagt, 
åbnede Brabrand Boligforening et 
info-center i en lejlighed i en af de tre 
blokke, der skal nedrives. Infocentret 
holder ferielukket fra d. 28. juni  til d. 
19. august. Derefter har infocentret 
åbent hver mandag fra 12.00 – 16.00 og 

torsdag fra 15.00 – 19.00. Infocentret 
har adressen: Bentesvej 29 st. th.

team af medarbejdere arbejder 
med genhusning
Tre medarbejdere fra Brabrand 
Boligforening er fast koblet på arbejdet 
med at genhuse beboerne i de tre røde 
blokke. Det er to medarbejdere fra 
udlejningen, Hanne Thun Stokholm 
og Nadjatti Himidi, samt varme-
mesteren for Gellerupparken, Ahmad 
Mansoura, der det næste år har fokus 
primært på genhusningen. Disse tre 
medarbejdere træffes i Infocentret to 
dage om ugen, og det er også dem, 
der har været rundt ved alle beboerne 
og tage en snak om, hvordan 
genhusningen kommer til at foregå.

ønskeliste
Den 20. juni var der sidste frist for 
beboerne i de tre blokke til at aflevere 
ønskeliste til, hvor de gerne vil 
bo.  Den 19. juni havde 124 beboere 
afleveret ønskeliste. Af dem ønsker 61 
at blive boende i Gellerupparken eller 
vil flytte i en bolig på Toveshøj. 36 
ønsker udelukkende at flytte udenfor 
området. Ud fra ønskelisterne 
vurderer Brabrand Boligforening, at 
det nok skal lykkes at opfylde alle 
beboernes ønsker.
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sig din mening om de nye veje
lokalplan på vejnet  i gellerup og toveshøj nu i høring hos beboere og borgere 

fra 26. juni til 28. august

Af Marianne Stenberg, journalist, Brabrand Boligforening

Nu får beboerne i Gellerupparken 
og Toveshøj mulighed for at sige 
deres mening om det nye vejnet, som 
kommer med Helhedsplanen. Der er 
lavet en lokalplan, som går i høring 
i 8 uger. Det betyder, at det er her, 
borgerne i Gellerup-området kan 
sige, hvad de mener.

Der er afleveret en folder om vejnettet 
i alle postkasser i Gellerupparken og 
på Toveshøj. Folderen fortæller kort, 
hvad vejnettet omfatter af ændringer, 
og det vises også på luftfoto og kort. 
Har du svært ved at forstå lokalplanen 
for vejnettet, er du altid velkommen 
til at kontakte Aarhus Kommune eller 
Brabrand Boligforening.

Har du synspunkter til planen, skal 
du aflevere dem til Aarhus Kommune. 
Det kaldes et høringssvar, og dit svar 
bliver forelagt Aarhus Byråd, inden 
lokalplanen bliver endeligt vedtaget 
på et byrådsmøde. Høringssvar skal 
afleveres til denne adresse:

Planlægning og Byggeri
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C.
Email: planlaegningogbyggeri@
aarhus.dk

Det nye vejnet danner nye tværgående 
vejforbindelser, der vil åbne området 
op mod det centrale Aarhus. Det 
åbne vejsystem vil medvirke til mere 
gennemgående trafik – i lav hastighed 
og med færre blinde veje. Det nye 
vejnet består af:

Bygaden
Som bydelens nye rygrad skal 
Bygaden forbinde City Vest i syd mod 
Bazar Vest i nord via et gennemgående 
gadeforløb

Loopet/Ringvejen
Intern ringgade

Tværveje
Tværveje skal skabe forbindelser 
internt mellem områdets nye 
kvarterer og eksternt med byen

Du kan følge vejprojektet på 
Helhedsplanens facebookside: 

Helhedsplan Gellerup Toveshøj
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ordinære afdelingsmøder i efteråret 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 for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på 
dagsordenen om efteråret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken torsdag den 19. september kl. 19.00  i Foreningernes Hus
Afdeling V, Toveshøj  tirsdag den 10. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup  onsdag den 18. september kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale

foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen 
m.m. om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2014 til godkendelse og årsregnskab for 2012 til forelæggelse
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 I, Hans Brogesparken  mandag den 9. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen   tirsdag den 17. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken  onsdag den 11. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj   torsdag den 12. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården  torsdag den 5. september kl. 17.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken  mandag den 9. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården  mandag den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg   onsdag den 4. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borumtoften  mandag den 16. september kl. 19.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen  torsdag den 19. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave  onsdag den 18. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken  mandag den 2. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby   mandag den 16. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget   tirsdag den 10. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager  onsdag den 18. september kl. 19.00  i fælleshuset Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2012 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
     tirsdag den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj   tirsdag den 10. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj   onsdag den 4. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken (årsregnskab 2012 udgår. Første aflagte regnskab er pr. 31.12.2013)
     torsdag den 5. september kl. 19.00  på Tranbjerg Kro
Afdeling 30, Pilevangen   torsdag den 12. september kl. 19.00  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade
Ikke bolighavende medlemmer  torsdag den 12. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler,  
          (mødelokalet)

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen
arrangementer august og september 2013

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

På grund af en planlagt jubilæumsfest 
fredag den 14. september har vi været 
nødt til at aflyse søndagscafé og 
fællesspisning, der var planlagt midt 
i september.
Også sommerfesten den 10. august er 
sløjfet af programmet.

Nyt program for beboerhuset 2013/14 
vil blive udsendt i ugerne 35/36.

Aktivitetsdagene starter igen fra 
onsdag den 4. september kl. 14.00-
17.00.

God sommer til alle
Hilsen fra Beboerhusudvalget

afd. ii søvangen fylder 60 år!
vi fejrer begivenheden lørdag 14. september, 

og der er festligheder, sang og musik hele dagen

Af Ole Vad Odgaard

Du kan være med til at arrangere 
festen, og du kan melde dig som 
praktisk hjælper på selve dagen - eller 
begge dele. 
Onsdag 26. juni kl. 19.00 er der 

planlægningsmøde. Du kan melde 
dig til på arrangementer.sovangen@
hotmail.dk
Program for dagen sendes rundt til 
alle husstande og bliver hængt op i 

vaskeriet og på varmemesterkontoret. 

Med venlig hilsen fra 
Søvangens Bestyrelse



26 - Skræppebladet juli 2013

Gellerup/Toveshøj

Lørdag den 8. juni var der cykeldag 
udenfor Laden ved Toveshøj. Børn og 
deres forældre var mødt talstærkt op, 
og vejret viste sig fra den bedste side.
Denne cykeldag er resultatet af 
samarbejdet mellem forskellige 
foreninger i området og Morten 
Starup, som læser til kaospilot, og 
som også har stået for cykelkurser for 
kvinder i Gellerup.
Dagen startede med en kort 
velkomsttale fra Wissal El-Arid fra 
Den Aktive Kvindeforening, som fra 

en dialogbænk kom op i højden, så 
alle kunne se hende. Dialogbænken 
blev senere brugt til medaljeskammel.

familieløb og andre aktiviteter
Dagens første arrangement var 
familieløbet, hvor ca. 70 børn og deres 
forældre deltog. Der var flest børn, og 
de var meget entusiastiske, skubbede 
og udtrykte deres utålmodighed 
højlydt og kunne knap vente på, 
at startfløjten lød. På slaget 12.30 

succesfuld cykeldag
børn og voksne havde en festlig cykeldag på toveshøj

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Ljung Krabbe
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Gellerup/Toveshøj

sprintede børnene fra startstregen og 
af sted på en tur på ca. tre kilometer 
over Hasle Bakker. Der var i forvejen 
sat pile op, så ingen kunne fare vild. 
Børnene var delt op efter alder, og der 
var en guldmedalje til de første 10 i 
hver aldersgruppe.
Imens dette løb foregik, var der 
aktiviteter på pladsen. Ramallah-
spejderne havde opstillet en lille 
bod, hvor man kunne få sin cykel 
repareret, Med Unge Øjne havde en 

bod med kager og slik, og et telt med 
kager var også opstillet på pladsen. 
På sportsbanen var der opstillet 
trafikkegler, så børnene kunne lege på 
cyklerne. 

plads til flere deltagere
Nogle af arrangørerne på pladsen gav 
udtryk for, at selvom der kom en del, 
kunne der sagtens komme flere. Men 
på samme tid var Toveshøj på tur til 
Tyskland, og ved Brabrand Sø var 

der ’Sommerstemmer ved søen’, et 
poesiarrangement, som også havde 
deltagere fra Gellerup. Derfor kom de 
fleste af deltagerne nok fra Gellerup, 
men alt taget i betragtning så virkede 
fremmødet tilfredsstillende. Børnene 
så i hvert fald ud til at more sig, og 
dagen blev tydeligvis en succes.

gellerupparken har nu en formand
helle hansen fortsætter som formand for gellerupparkens afdelingsbestyrelse

Af Sean Ryan Bjerremand

På juni måneds afdelingsbestyrelses-
møde i Gellerupparken blev der 
endelig fundet en formand for 
afdelingen. 48-årige Helle Hansen 
vandt med stemmerne 10-5 
kampvalget mod 57-årige Malek El-
Batran.
Journalistuddannede Helle Hansen, 
der har været formand siden 2007, 
har de seneste år været en drivende 
kraft i arbejdet med Helhedsplanen 
lokalt, og på landsplan har hun også 
været aktiv i oprettelsen af netværket 
Beboernes Stemme, der har været 

iværksat siden 2011, og som taler de 
udsatte boligområders sag.  

fordomme og virkelighed
Blandt andre tillidshverv i 
boligforeningen kan nævnes, at hun 
er redaktør på Skræppebladet og 
formand for Gellerup Fællesråd. 
I sin præsentation af sig selv 
fremhævede hun, at hun meget gerne 
vil hjælpe Gellerup med at fremstå 
bedre i medierne. 
Hun voksede op i 70´ernes Gellerup 
og har i mange år hørt på fordommene 

om området. De fordomme ønsker 
hun overvundet, og hun mener, at 
erfaringerne viser, at folk udenfor 
området hurtigt finder ud af, at 
ét er fordomme - noget andet er 
virkelighed.
”I ved, hvordan jeg er som formand, og 
så længe jeg bor her, vil jeg rigtig gerne 
gøre en indsats for området,” lød Helle 
Hansens  replik inden afstemningen 
på afdelingsbestyrelsemødet.

4 - Gellerupparken
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6 - Holmstrup

afveksling i hverdagen
pensionistklubben i holmstrup betyder samvær

Tekst og fotos af Jens Skriver

Pensionistklubben i Holmstrup har 
egne lokaler og holder åbent hver 
tirsdag eftermiddag.  Desuden har 
den en strikkeklub hver tirsdag aften, 
og hver søndag eftermiddag har 
Loppen åbent. Her kan man aflevere 
brugte genstande, som så bliver solgt 
til fordel for klubbens medlemmer.  
Den søndag eftermiddag, jeg kiggede 
forbi, var der et stort udvalg af varer, 
men de besøgende kom mest for at få 
en snak. 
”Kom igen på tirsdag”, blev der sagt 
til mig, ”så er der banko.”

tur til horsens fængsel
Tirsdag, da der var banko, strømmede 
folk til. Aktiviteterne har ingen 
formand. Kassereren, Kirsten Larsen, 

klarer det meste, og hun forklarede 
også, hvad der foregår. 
”Der er banko den første tirsdag 
i måneden, så kommer der en 20-
25 stykker. Ellers ligger antallet af 
besøgende på en 15-18 stykker, men 
det svinger meget.”
Et andet fast holdepunkt er 
udflugterne. Hvert år er der en 
halvdagstur, som betales af Loppen, og 
en heldags, som Pensionistforeningen 
dækker. Halvdagsturen i juni i år gik til 
Horsens Statsfængsel. Heldagsturen 
tilrettelægges efter sommerferien. 
Ellers drikker man kaffe sammen 
tirsdag eftermiddag eller går en tur. 
Udflugter ud af huset arrangeres efter 
aftale.

snak og hygge
Foreningens formål er, at alle, som 
ønsker det, kan komme ud til noget. 
Ønsker om aktiviteter opfyldes, hvis 
medlemmerne bliver enige om det.
”Foreningen betyder afveksling i 
hverdagen,” siger et medlem, ”vi 
hygger os.”
”Den betyder fantastisk meget,” siger 
Tonny og Lillian. ”Vi kommer ud og 
får en snak og har samvær med andre. 
Banko betyder ikke så meget.”
De fleste af foreningens medlemmer 
kommer fra Holmstrup, men enkelte 
kommer udefra. Der forberedes en 
hvervekampagne i Odinsgården og 
Thorsbjerg.

Klar til banko  

Tonny og Lillian. Th. den mangeårige kontaktper-
son Gitte Poulsen
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11 - Odinsgård

fuldt hus, fin jazz og fed fest
ti-års-jubilæum i sonnesgården

Tekst og fotos af Hans Esmann Eriksen

Forsommeren viste sig fra sin fineste 
side, og alle mand var af hus, da 
der blev holdt ti-års-jubilæum i 
Sonnesgården. Fælleshuset var fyldt 
til bristepunktet med 96 deltagere ud 
af afdelingens 124 beboere, så der var 
ikke plads til mange gæster

pølser og traditionel jazz
Jubilæet startede ved middagstid 
ude i haven med grillpølser og lidt 

til ganen. Der var stillet to telte op, så 
man kunne klare det regnvejr, der var 
forudsagt i vejrmeldingen. Regnvejret 
udeblev, og solen skinnede fra en 
næsten skyfri himmel.
Ved to-tiden blev der stillet op til 
dans. Afdelingens formand, der 
har en listig fortid i Jazzselskabet 
Århus, havde kontaktet sine gamle 
bekendte og engageret et svingende 
jazzorkester af den fine gamle skole. 

Der blev nynnet med, hygget og 
danset igennem. Opstarten af festen 
var perfekt.

tre retters middag med klovn 
og fællessang
Der var lige tid til en eftermiddagslur, 
inden festmiddagen startede. 
Alle mødte op i stiveste puds, og 
fælleshuset blev fyldt helt op med 
glade gæster. Der manglede ikke 
noget. Det skulle da lige være 
skylleskåle og champagne. 
Midt under middagen kom en sød 
lille klovn, der mindede alle om, at 
livet skal tages med et stort smil. 
Det svarer til temaet i afdelingens 
slagsang, som første gang lød ved 
afdelingens fem-års-jubilæum:

Så er det os fra Sonnesgården
Vi har valgt vor egen stil.
Vi har sammenhold og glæde
Og en masse varme smil.
Vi har valgt at bo i byen,
Lige der, hvor alting sker!
Og vi ved at bagved skyen
Er der sol og dejligt vejr!

Der danses igennem til svingende jazz Den lille klovn minder os om at smile i livet
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Beboerhus • Edvwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN
vi starter igen den 5. august.

tOuSgAArDSLADEN

 

TOUSGAARDSLADEN  

Beboerhus ∙  Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158 
 
LADENS FOLKEKØKKEN  april 2013 
Onsdag 3.   Boller i selleri 
Torsdag 4.   Skinkeschnitzel med brasede kartofler 
………………………………………………………………….   
Mandag 8.   Kyllingeret med cashew nødder 
Onsdag 10.   Grøntsagsgryde 
Torsdag 11.   Bøf med løg & kartofler  
…………………………………………………………………. 
Mandag 15.   Pita m. kylling / salat / humus & æblekage  
Onsdag 17.   Flæskesteg med hvide & brune kartofler 
Torsdag 18.   Medister med stuvet hvidkål & kartofler 
…………………………………………………………………. 
Mandag 22.    Pasta med tomatsovs & kødboller 
Onsdag 24.  Stuvet hvidkål med frikadeller 
Torsdag 25.  Månedens overraskelse 
…………………………………………………………………. 
Mandag 29.  Græske bøffer med ovnkartofler & tzatziki 
 
Maden bliver serveret mellem 17-18. Mandage fra 17.30. 
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 APRIL   
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 
 

udflugt til mandø og ribe
 
Fritidsforeningen inviterer til den årlige udflugt for 
voksne og pensionister onsdag 11. september 2013
 

Måske er det kun de færreste, der har besøgt området 
omkring Mandø og Ribe. Derfor har vi tilrettelagt 
denne særdeles interessante naturudflugt til området. 
Den indeholder mange forskellige aktiviteter, hvor vi 
også kan besøge Ribe Domkirke.
 
Vi starter opsamlingen kl. 7.00 og kører ud i det danske 
land, hvor vi skal opleve en hel masse. Der er som 
altid rundstykker, kaffe og en lille en til halsen, som vi 
indtager et dejligt smukt sted.
 
Derefter kører vi til Vester Vedsted, hvor Mandø-
bussen kører os en tur på ca. 40 minutter til Mandø. 
Her får vi en guidet rundtur på ca. en time.
 
Efter denne dejlige tur har vi sikkert samlet appetit 
til vores frokost, som serveres på restaurant Mandø. 
Drikkevarer er  for egen regning.
 
Efter frokost skal vi deltage i den berømte sæltur, hvor 
der er så godt som garanti for at se de unikke dyr i 
deres rette element – varighed ca. halvanden time.
 
Derefter kører Mandø-bussen til fastlandet, hvor vi 
stiger om til egen bus for at køre til Ribe. Undervejs 
venter der os eftermiddagskaffe, og derefter kan vi gå 
rundt i Ribe og måske se Ribe Domkirke.
 
Vi er hjemme igen kl. ca. 19.
 
Prisen for at deltage er 200 kr.
 
Billetter købes på Gjellerup Bibliotek den 2. september 
mellem kl. 14.30 og 18.00 eller på Hasselhøj 203 den 2. 
september mellem kl. 18.00  og 20.00.
Husk fremvisning af sygesikring.
 
 
Opsamlingssteder:
Brugsen, Jernaldervej 203   kl.  7.00
Den gamle varmecentral, Louisevej  kl.  7.10
Selskabslokalet, Ingasvej 66  kl.  7.20
Pølsevognen, Hovedgaden, Brabrand kl.  7.30
Fælleshuset, Rødlundvej 8, Harlev  kl.  7.45
Fælleshuset, Skovhøj 100   kl.  8.00
 
 

Med venlig hilsen
FAS/Fritidsforeningen
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Stig Andersen, stovan@stovan.dk

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 34 
efj-holmstrup@mail.dk

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

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, tlf. 60 21 02 80
valsted@gate58.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

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. L1, tlf. 60 77 58 02
leneolm@email.dk

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Tanja Bergstrøm 
Gudrunsvej 50, 7. th. tlf. 26 80 31 12
tanja@fam-bergstroem.dk

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



Information 
fra beboerrådgivningen

KurSuS om 
digital poSt 

Fra november 2014 skal alle borgere i Danmark 
have en digital postkasse. Det vil sige, at post fra 
kommunen og andre offentlige myndigheder bli-
ver sendt til dig som digital post og ikke som pa-
pirpost.
Loven gælder for alle borgere, som bor i Danmark, 
har et cpr.-nummer og er over 15 år.
Beboerrådgivningen tilbyder beboerne i Toveshøj 
et kursus, hvor man kan få hjælp til: 
At oprette en e-mailadresse
At bestille NemID
At oprette en digital postkasse
Kursus afholdes 2 gange i 2013 på følgende datoer:
Maj : 14, 21, 28
Juni: 4, 11, 18, 25
Juli: 2
September: 3, 17, 24
Oktober: 1, 8, 22, 29
November: 5, 12, 19, 26

Kurset er hver tirsdag og varer en time. Du kan 
vælge mellem kl. 14-15 eller 15-16.
Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6 
B, 1.sal
Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus, 
bedes du kontakte beboerrådgivningen for at be-
stille tid.
Hvis du ikke har mulighed for at modtage din 
post digitalt, har du mulighed for at søge om fri-
tagelse et par måneder før den 1. november 2014.

Med venlig hilsen
Maryam Fereidanian
Beboerrådgivningen i Toveshøj
E-mail adresse: mafe@bbbo.dk
Telefonnr.: 20185424
Træffetid: mandag og onsdag 10-14 med tidsbestilling,  
tirsdag 10-12 uden tidsbestilling, 13-14 med tidsbestil-
ling.  Torsdag 13-14  med tidsbestilling og 15-17 uden 
tidsbestilling.  Fredag: lukket

Vigtigt: 
NyE REGLER 
Husk at betale husleje 
den 1. i måneden.

Siden den 1. januar 2013 skal du betale hus-
lejen den første hverdag i måneden. Tidli-
gere 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.

ETNISK STuE 
på gellerup muSeum
  
Hen over sommeren kan gæster i museet be-
søge særudstillingen Etnisk Stue, som viser en 
somalisk stue, som den for eksempel kan se ud 
i Gellerup. 
Gellerup Museum er åbent 
hver tirsdag klokken 15.00 - 17.00 
med gratis entre.
Og den 1. søndag i hver måned 
klokken 14.00 - 16.00 med gratis entre.

                www.gellerupmuseum.dk


