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Af Helle Hansen

de nye tider er nu

Vi har taget hul på et nyt år. Men det er ikke bare et hvilket 
som helst nyt år. Og slet ikke for Brabrand Boligforening.
2014 er nemlig et af de nye år, der kun optræder hvert 
fjerde år, hvor vi som borgere i Aarhus Kommune skal sige 
goddag til nye rådmænd og nye byrådsmedlemmer.  

I det nye byråd er der to nye ansigter på rådmandsposterne. 
Kulturrådmand Rabih Azad Ahmed (R), der er kendt i 
Brabrand Boligforening, hvor han bor i Gellerupparken, 
og rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF), som 
formentligt er knap så bekendt med vores boligforening.

For Brabrand Boligforening er det nye år også et ganske 
specielt nyt år. Vi skal for første gang i 30 år i gang med et 
nyt år uden Torben Overgaard i direktørstolen. 
Kort før jul blev boligforeningens nye direktør nemlig 
fundet. Da blev den 54-årige Keld Laursen ansat, og han 
mødte ind på kontoret den 20. januar til første arbejdsdag. 
Den nye direktør har allerede et indgående personligt 
kendskab til Brabrand Boligforening, for her er han nemlig 
født og opvokset og har levet i de første 20 år af sit liv.

Keld Laursen er ikke den eneste nye, som det nye år byder 
velkommen til i Brabrand Boligforening.
1. marts begynder den nye projektchef, Ole Bech Hansen, 
og måneden efter kommer boligforeningens nye tekniske 
chef, Niels Hosie, på arbejde. 
Tilsammen udgør de tre det nye dream team, der blev 
annonceret efter i slutningen af det gamle år.

Men det nye stopper ikke her. For den 15. marts 
er alle medlemmerne af boligforeningens mange 
afdelingsbestyrelser sammen med alle boligforeningens 
medarbejdere inviteret til at deltage i fremtidsdagen ”Det 
nye BB”, som bliver holdt på Hotel Opus i Horsens.
Her inviteres alle til at være med i en proces, hvor 
beboerrepræsentanter og medarbejdere ved fælles hjælp skal 
være med til at fastlægge grundlaget for boligforeningens 
nye målsætningsprogram.
Tilgangen til opgaven er helt nye toner i Brabrand 
Boligforening. Og den viser, at foreningsbestyrelsen mente 
det alvorligt, da bestyrelsen i efteråret slog fast, at den ønsker 
at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i foreningen.

Så nu er det op til alle at tage imod den invitation og 
udfordring, som de nye tider byder på.
Der sker ved at involvere sig og tage ansvar og ved at være 
med til at påvirke, hvordan boligforeningen skal udvikle 
sig i de kommende år. 

Resultatet kan blive, at vi får skabt grundlaget for et 
Danmarks bedste beboerdemokratier, samtidig med at vi 
sikrer en god arbejdsplads for alle medarbejdere, og at alle 
beboere fortsat har et rigtigt godt sted at bo og leve.

God vind til alle – og god arbejdslyst.
Godt nytår!
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brabrand boligforening har fået ny hjemmeside

nemmere vej til informationerne og mulighed for sms-service fra boligforeningen 

Pernille Benzon, Kommunikation og marketing – Brabrand Boligforening

Kort før jul gik Brabrand 
Boligforenings nye hjemmeside i 
luften på  www.bbbo.dk med et 
komplet redesign og nye muligheder 
for hurtigt at søge informationer om 
boligforeningen og dens afdelinger – 
uanset om man er beboer, søger bolig, 
er samarbejdspartner, presse eller 
lignende.

enkel struktur
og imødekommende design
I processen med opbygningen af den 
nye hjemmeside har der været fokus 
på at lave en enkel struktur og et 
imødekommende design med mange 
billeder af afdelingerne og en klar 
opdeling i både overordnede menuer 
og i de enkelte områder. 
Der er færre klik for at nå frem 
til informationer i forhold til den 
”gamle” hjemmeside og flere 
nyheder i form af inspirationsfilm fra 
afdelingerne, SMS-service, integration 
med Facebook samt Infocenter med 
stort område for beboerne med 
informationer omkring indflytning, 
fraflytning, fremleje og meget, meget 
mere.

hjemmesiden udvikles
Hensigten med den nye hjemmeside 
er, at den skal være dynamisk 

og udvikles, så den til enhver tid 
kan opfylde de fleste behov for 
informationssøgning omkring 
boligforeningen. Derfor vil vi meget 
gerne have input af enhver art, så 
vi sammen kan gøre hjemmesiden 
spændende, aktuel og brugbar.  Alle 
input kan sendes via mail til: 

Kommunikation og marketing, 
Pernille Benzon, pebe@bbbo.dk

Brabrand Boligforenings hjemmeside har fået 
et nyt look og flere nye muligheder
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første nørd i vores nye serie 
er bogbindernørden peter kjellerup fra søvangen

Skræppebladets nye artikelserie ”Månedens nørd” handler om beboere, som har 
en hobby, en passion eller et stort engagement, der er ud over det sædvanlige. 
Noget, personen virkelig brænder for og går op i.

Tekst af Elsebeth Frederiksen. Fotos Martin Ljung Krabbe

Brugerne af Beboerhuset i Søvangen 
tager godt imod Skræppebladets 
udsendte og byder dem på kaffe 
og fastelavnsboller. Her i huset er 
der plads til at dyrke sine hobbyer, 
og der er både keramik-, sten- og 
bogbinderværksted, der bliver ivrigt 
brugt. I dag skal vi snakke med Peter 

Kjellerup, som har sit lille værksted 
nede i kælderen. Der sidder han nogle 
aftener om ugen og binder bøger ind 
helt fra bunden. Peter Kjellerup er 70 
år gammel og oprindeligt fra Randers. 
Han er i dag pensioneret skolelærer 
og har en kort periode siddet i Århus 
Byråd for Dansk Folkeparti. Nu har 

han tid til sin lidt sjældne hobby, som 
ikke mange dyrker mere.

lærte håndværk på kursus
”Jeg startede på et bogbinderkursus 
i 1999 via FOF og holdt så ved i 10 
sæsoner,” forklarer Peter Kjellerup.  
Grunden til, at han startede, var, at 

peter kjellerup indvier os i bogbinderiets ædle kunst. 
en kunst, som næsten er ved at uddø på grund af brugen af maskiner

månedens nørd

Er din nabo en sådan nørd, er du selv, eller kender du andre i boligforeningen, som laver noget specielt?
Så giv Skræppebladets redaktion et tip – og du vil få en lille belønning, hvis vi vælger din nørd.
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han selv havde nogle bøger i meget 
dårlig stand, som han gerne ville lære 
at binde ind.

At det ikke længere er nødvendigt 
med kursus, er ret tydeligt, når 
man ser på rækken af bøger, som 
står på hylderne i værkstedet. Han 
påpeger også, at de sidste år på 
kurset handlede lige så meget om det 
sociale, som at lære noget. Han viser 
og forklarer, hvordan man binder en 
bog ind. Det er en længere proces, end 
man umiddelbart skulle tro. Bogen 
skal blandt andet sprættes op, rettes 
til, måles, sys og stives af, inden der 
skal pap og papir på til sidst. Det kan 
godt tage op til en måned at binde en 
enkelt bog ind, fordi der er så mange 

detaljer, så man skal være tålmodig 
med arbejdet. 
”Men jeg er gammel lærer, så det er 
jeg vant til.”

på den helt gammeldags måde
Peter Kjellerup har en taske fuld af 
værktøj, som han bruger til sin hobby, 
samt nogle træredskaber, som står på 
gulvet. De er blandt andet til at stive 
bøgerne af med. I dag bliver bøger 
indbundet af maskiner, og derfor 
er der meget få, der gør det hele i 
hånden. Peter Kjellerup er dog nødt 
til at betale sig fra det, hvis han vil 
have guldskrift på ryggen af bøgerne. 
Det får han lavet på maskiner, og det 
kan godt løbe op i 100 kr. pr. bog. 
Han binder også ind for andre, men 

så skal de være tålmodige, fordi det 
er en langsommelig affære, og han 
sidder ikke hver aften og arbejder. 
Men selvom der ofte er mange 
mennesker i beboerhuset, sidder han 
nogle gange alene om aftenen, og det 
har han ikke noget imod. 
”Det handler om at lave noget, man 
holder af at lave, uden at tænke på 
tiden og de penge, man bruger på 
det.” 
Peter Kjellerup opfordrer alle til at 
få sig en hobby, fordi det er en stor 
oplevelse at indleve sig i noget, man 
virkelig er glad for at lave.

Et udvalg af Peter Kjellerups indbundne bøger

Peter Kjellerup har en taske fuld af værktøj, som han bruger til sin hobby



6 - Skræppebladet februar 2014

voldssag med administrationschefen uafklaret

julefrokosten i brabrand boligforenings samarbejdsudvalg er endt som en politisag 

Af Helle Hansen

En julefrokost i Brabrand 
Boligforenings samarbejdsudvalg fik 
en træls afslutning. 
Efter spisningen på en restaurant 
i midtbyen fortsatte festen for 
en mindre flok på et værtshus. 
Her kom administrationschef 
Mogens Clingman, der på det 
tidspunkt var konstitueret direktør 
i boligforeningen, i en form for 
håndgemæng med en medarbejder 
fra BB Service.

omtalt i dagspressen
JP Aarhus skrev den 22. december 2013, 
at boligforeningens direktør er blevet 
anmeldt for vold efter julefrokost. 
I artiklen oplyses, at Aarhus Politi 
efterforsker det som en voldssag, hvor 
Mogens Clingman ifølge anmeldelsen 

skulle have slået medarbejderen i 
hovedet under julefrokosten.
Ifølge avisen mener Mogens 
Clingman kun, at han skændtes med 
medarbejderen.

foreningsbestyrelse afventer
Boligforeningens formand, Jesper 
Pedersen, som var til stede, er blevet 
afhørt af politiet. Han fortæller til JP 
Aarhus, at han ikke bemærkede noget 
voldeligt, men han kunne heller ikke 
se dem hele tiden.
Ifølge JP Aarhus afventer Brabrand 
Boligforenings bestyrelse resultatet 
af politiets efterforskning, inden 
der bliver taget stilling til, om 
sagen skal have personalemæssige 
konsekvenser.
Jesper Pedersen siger til avisen: 

”Vi har indtil videre tilkendegivet 
over for dem begge to, at det er en 
uhensigtsmæssig opførsel. I det 
øjeblik, der kommer en sigtelse, vil 
sagen ændre status hos os.« 
Ved Skræppebladets deadline var 
der fortsat ikke kommet nogen 
afklaring i sagen, som stadig er under 
efterforskning hos politiet.
Formand Jesper Pedersen har derfor 
heller ikke yderligere kommentarer, 
udover at han forventer, at der sker 
noget inden for et par uger.
I mellemtiden er administrationschef 
Mogens Clingman blevet afløst på 
posten som konstitueret direktør, efter 
at boligforeningens nye direktør, Keld 
Laursen, er trådt til den 20. januar.
Mogens Clingman har heller ikke 
ønsket at kommentere yderligere.

afdelingsformænd kritiske over for afslutning på julefrokost

uheldigt, når en ledende chef går med ud og drikker, mener flere afdelingsformænd

Af Helle Hansen

Politiets efterforskning i sagen 
om administrationschef Mogens 
Clingman, der er anmeldt for vold 
efter julefrokosten i boligforeningens 
samarbejdsudvalg, er stadig ikke 
afsluttet.
Hos flere afdelingsformænd i 
boligforeningen, som Skræppebladet 
har talt med er holdningen klar:
Det er meget kedeligt, at det 
overhovedet kunne komme dertil, 
at boligforeningens på det tidspunkt 
konstituerede direktør bringer sig 
selv i sådan en situation.

viser flaget pænt
”Jeg er både dybt forarget og forundret 
over det, der er sket. Jeg blev helt 
rystet, da jeg læste det i avisen. Også 
når man tænker på alt det, der er 
sket i forvejen hos boligforeningen,” 
siger Anette Kjærsgaard, formand i 

Skovhøj i Hasselager.
”Det er en megen uheldig optræden,” 
mener afdelingsformand i Pilevangen, 
Maria Kahr Ovesen.
”Når man går ud i BB-regi og 
viser flaget, så opfører man sig 
ordentligt. Det er ligegyldigt, 
om man er konstitueret direktør, 
foreningsformand - eller for den sags 
skyld afdelingsformand,” fastslår 
hun.

skulle være gået hjem
Aase Christensen, formand for 
Rødlundsparken, i Harlev, kommer 
også med kritik.
”Som ledende medarbejder i en 
virksomhed kender man sin plads. Og 
så går man hjem fra en julefrokost, når 
kaffen er drukket,” siger hun.
Sonnesgårdens formand Uffe Adelørn 
er skuffet over begge parter:

”Det er kritisabelt, det, der er foregået. 
Og jeg er dybt skuffet over både 
Mogens Clingman og Jesper Pedersen. 
Som formand for foreningen skulle 
Jesper Pedersen for længst være 
skredet ind og har sendt dem alle 
sammen hjem.

en irriteret afdelingsformand
Afdelingsformand i Skovgårdsparken, 
Vagn Eriksen, skjuler ikke sin 
irritation.
”Mine 30 års erfaring i boligforeningen 
siger mig, at det er helt uacceptabelt 
dumt af bestyrelsesformanden og 
direktøren overhovedet at bringe 
sig i den situation. Når man holder 
julefrokost med personalet, så går 
ledelsen tidligt hjem. Man kan aldrig 
vinde noget, men kun tabe, hvilket 
denne sag desværre demonstrerer 
tydeligt, siger Vagn Eriksen.
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ny ledelse på plads i brabrand boligforening
det såkaldte dream team, som skal føre boligforeningen videre, er fundet. 

direktør keld laursen har allerede taget hul på udfordringerne 

Af Helle Hansen. Foto Martin Ljung Krabbe

Den 13. december 2013 blev Keld 
Laursen præsenteret som den 
nye administrerende direktør i 
Brabrand Boligforening, efter at 
foreningsbestyrelsen i samarbejde 
med konsulentfirmaet Muusmann 
havde gennemført en grundig 
ansættelsesprocedure.
54-årige Keld Laursen kommer fra en 
stilling som direktør for Skanderborg-
Odder Center for Uddannelse. Før det 
har han været planlægningschef ved 
Aarhus Universitet og Prorektor ved 
Ingeniørhøjskolen i Århus.
Keld Laursen, der havde første 

arbejdsdag på kontoret på Rymarken 
mandag den 20. januar, er allerede 
begyndt i sin nye stilling som 
frontfigur for boligforeningen.

opvokset i 
brabrand boligforening
Den nye administrerende direktør 
har et nærmest livslangt kendskab 
til Brabrand Boligforening. Keld 
Laursen blev nemlig født, mens hans 
familie boede i Søvangen. Senere 
flyttede familien til Udsigten i Hans 

Broges Parken. Og da Keld blev 
ung og flyttede hjemmefra, faldt 
valget på en lejlighed på Dortesvej 
i Gellerupparken, hvor han boede, 
indtil han var 20 år.

driftschef fra 
hospitalet i randers 
En uge længere henne i december 
blev navnet på boligforeningens nye 
tekniske chef offentliggjort. 
Det bliver Niels Hosie, der kommer 
fra en stilling som teknisk chef på 
Regionshospitalet Randers. Her har 
han i 12 år haft det overordnede 

ansvar for Teknisk afdeling i Randers 
og Grenaa, hvor han ud over den 
daglige ledelse af afdelingens 30 
medarbejdere også har været med i 
flere udviklingsprojekter.  Niels Hosie 
tiltræder som ny teknisk chef den 1. 
april.

projektchef fra rambøll
Umiddelbart efter juleferien blev 
det tredje navn i det nye chefteam 
offentliggjort. 
Det bliver Ole Bech Jensen, der 1. 

marts tiltræder som projektchef i 
Brabrand Boligforening. 
Ole Bech Jensen har blandt andet været 
direktør i COWI og bygherrerådgiver 
i Bascon. Han kommer fra en stilling 
som markedsdirektør for Rambøll 
Danmark, hvor han blandt andet har 
været projektleder på Helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj, så 
han kender således Brabrand 
Boligforening i forvejen.

Skræppebladets fotograf mødte de tre nye 
chefer på kontoret på Rymarken, da de deltog 

i foreningsbestyrelsens møde midt i januar

Portrætter i Skræppen 
i foråret 
Skræppebladet vil i de 
kommende tre numre bringe 
et portræt af hver af de tre nye 
chefer i Brabrand Boligforening.  
Startende i februar med direktør 
Keld Laursen, dernæst til marts 
med Ole Bech Jensen og til april 
med Niels Hosie.
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gellerup og toveshøj er stadig en ghetto
den nye boligaftale, som blev vedtaget i folketingen inden jul, fik ikke aflivet ordet 
ghetto. men der er nye retningslinjer for, hvordan boligområder ender på listen

Af Helle Hansen

Kort før juleferien vedtog Folketinget, 
at det fremover er fem kriterier, der 
afgør, om et boligområde skal kaldes 
et udsat boligområde og puttes på 
ghettolisten. 
Nu bliver der også målt på 
andelen af beboere, der kun har en 
grunduddannelse, ligesom der bliver 
set på, hvor mange penge beboerne i 
et boligområde tjener brutto.  
De øvrige tre kriterier er fortsat 
arbejdsløshed og kriminalitet, som 
nu dog kun måles to år tilbage, samt 
antallet af ikke-vestlige beboere og 
efterkommere.
For at komme på listen skal et 
boligområde fremover opfylde 
mindst tre af de fem kriterier.

bred politisk aftale
Ændringen af loven om almene 
boliger trådte allerede i kraft fra 
nytår. Den 1. februar i år offentliggør 
boligminister Carsten Hansen (S) 
for første gang, hvilke områder der 
opfylder de nye betingelser for at 
optræde på ghettolisten. Derefter 
vil der hvert år den 1. december 
blive offentliggjort en opdateret liste 
over, hvilke områder der opfylder 
betingelserne.
Det var et flertal henover midten, 
regeringen, De Konservative og 
Liberal Alliance, der vedtog at sætte to 
ekstra kriterier på den årlige liste over 
de såkaldte udsatte boligområder. 

status quo for gellerup
For Gellerup og Toveshøj giver den 
nye lovgivning ingen anledning til at 
forlade listen, fordi området i forhold 

til de fem kriterier i alle tilfælde er på 
den forkerte side. 
Fakta for Gellerup og Toveshøjs 7034 
beboere pr. 1. januar 2013 er, at 78,6 
procent er ikke-vestlige indvandrede 
og efterkommere (tæller også 2. 
generation). Her er grænsen 50 
procent i forhold til loven. 
I 2011 og 2012 var gennemsnitlig 51,1 
procent af de voksne i Gellerup og 
Toveshøj udenfor arbejdsmarkedet 
og uddannelsessystemet. Her er 40 
procent grænsen, der udskiller et 
område som et udsat område.
Antallet at dømte for overtrædelser af 
straffeloven, våbenloven eller loven 
om euforiserende stoffer inden for de 
seneste to år er i Gellerup og Toveshøj 
4,57 procent. Her skal gennemsnittet 
være under 2,70 procent for ikke at 
blive noteret på listen.

lav uddannelse og fattigdom
Andelen af beboere i Gellerup og 
Toveshøj i alderen 30-59 år, der kun 
har en grunduddannelse, er 56,1 
procent. Her skal man under 50 
procent for at slippe væk fra listen.
Femte kriterium handler om 
bruttoindkomsten i et boligområde. 
I Gellerup og Toveshøj, der er kendt 
som et fattigt boligområde, er det kun 
49,3 procent af beboerne, der tjener 
det samme som den gennemsnitlige 
indkomst blandt voksne i hele 
regionen. For ikke at blive noteret 
på listen skal mindst 55 procent 
af beboerne oppebære en regional 
gennemsnitsindkomst. 

Definition på en 
ghetto anno 2014

Et særligt udsat alment 
boligområde er et boligområde 
med mindst 1.000 beboere, der 
opfylder tre ud af fem kriterier.
De fem kriterier er: 
1. Andelen af 18-64-årige uden 
tilknytning til arbejdsmarkedet 
eller uddannelse overstiger
40 procent (gennemsnit for de 
seneste 2 år).
2. Andelen af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige 
lande overstiger 50 procent. 
3. Antal dømte for overtrædelse 
af straffeloven, våbenloven 
eller lov om euforiserende 
stoffer overstiger 2,70 procent 
af beboere på 18 år og derover 
(gennemsnit for de seneste 2 
år). 
4. Andelen af beboere i alderen 
30-59 år, der alene har en 
grunduddannelse (inkl. uoplyst 
uddannelse), overstiger 50 
procent af samtlige beboere i 
samme aldersgruppe. 
5. Den gennemsnitlige 
bruttoindkomst for 
skattepligtige i alderen 15-
64 år i området eksklusive 
uddannelsessøgende er 
mindre end 55 procent 
af den gennemsnit-lige 
bruttoindkomst for samme 
gruppe i regionen.
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lav tv i gellerup
hos filmprojekt gellerup er unge aktiveret med medier

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Lidt gemt væk fra vejen og 
offentligheden, på Tovshøjskolen på 
Toveshøj, hører Filmprojekt Gellerup 
(FPG) til. Det er et kommunalt 
aktiveringstilbud for unge mellem 18 
og 35 år, hvor de arbejder med medier.
Projektet er ca. fire år gammelt 
og blev startet af Morten ”Steff” 
Steffensen.  Den oprindelige idé kom 
fra TV2 Østjylland, som besluttede, at 
der skulle laves lokal-tv fra Gellerup 
og Toveshøj. TV2 følte sig ikke 
velkomne i Gellerup og havde svært 
ved at komme til orde hos de lokale. 
De ville gerne have borgerne til at 
lave deres egne historier, som skulle 

produceres i samarbejde med TV2, 
og programmerne skulle sendes som 
middagsprogrammer. Projektet faldt 
dog til jorden, da man ikke kunne finde 
penge til projektet. Kommunen havde 
dog hørt om projektet og syntes, det 
var en god idé. Derfor henvendte de 
sig til Arbejdsmarkedscenter Nord, 
som kontaktede Steff for at høre, 
om han ikke ville lave det alligevel. 
Steff havde mange års erfaring 
med medierne fra blandt andet Tv 
Brabrand og kendte dermed området 

og havde en del kontakter. På det 
tidspunkt var Steff på TV-Basic, et 
kommunalt tv-projekt, og han tog 
Rasmus Kronborg, som også var 
ansat på TV- Basic, med og startede 
FPG op med ham. 

startede uden lokaler
Da FPG begyndte, havde de ingen 
lokaler, men sad på biblioteket, 
kun de to ansatte, som lavede det 
hele selv.  Senere fik de tilbud fra 
ungdomsskolen om, at de kunne 
bruge dens lokaler, og fra sommeren 
2010 flyttede de til de nuværende 
lokaler i kælderen på Tovshøjskolen. 

Helhedsplanen er en stor del af 
FPGs arbejde, og de møder også 
op til arrangementer i Gellerup og 
Toveshøj.  Lige nu bliver det ikke vist 
på tv, men indslagene bliver lagt på 
YouTube, og FPG har en aftale med 
Gellerup Bibliotek, som bevirker, 
at udvalgte programmer vises på 
stormskærm på biblioteket, hvor 
forbipasserende kan se dem, også 
udenfor bibliotekets åbningstid. FPGs 
ønske er, at der bliver sat flere skærme 
op andre steder i Gellerup, så folk 

hele tiden kan følge med i, hvad der 
sker i området.  
 ”Visionerne for projektet har hele 
tiden været at fortælle positive 
historier fra Gellerup og følge 
helhedsplanens tilblivelse. Det er 
netop det arbejdsgrundlag, vi startede 
op med,” forklarer Steff.  

ros til fpg
Seks praktikanter fra filmskolen 
Potemkin skal være der en hel måned. 
De bliver sat i sving med at lave en 
ny tv-reklame for stedet, og de tager 
straks ud i området for at filme. De 
kommer tilbage en time senere, helt 
forpustede, fordi de har været helt på 
toppen af Hasle Bakker. Imens sidder 
de andre og redigerer programmer, 
som de har været ude at optage 
ved forskellige arrangementer fra 
Gellerup og Toveshøj.
En af de tidligere elever på stedet, 
Niels Christiansen, har kun gode ting 
at sige om FPG. Han har altid været 
interesseret i at arbejde med medier, 
og ved opholdet på FPG har han 
styrket den tro og oparbejdet evner 
indenfor branchen. Niels har, efter 
han er stoppet på FPG, startet sin egen 
medieorganisation op sammen med 
en kollega, han har mødt på FPG. 

der er plads til flere hos fpg
For øjeblikket består eleverne på FPG 
af arbejdsløse, som er visiteret til stedet 
af kommunen, samt seniorjobbere og 
ansatte på løntilskud. Selvom Niels 
Christiansen mener, at FPG har sin 
berettigelse, kniber det for kommunen 
med at sende elever til stedet.
”Men hvis man gerne vil beskæftige 
sig med medier og vil læse videre 
på en medieuddannelse, er FPG 
et godt fundament for fremtidig 
beskæftigelse indenfor medier,” siger 
Niels Christiansen. 

Mere information om Filmprojekt 
Gellerup kan ses på projektets 
hjemmeside www.fpgellerup.
dk, hvor man også kan finde 
kontaktoplysninger.

Rasmus Kronborg og Steff i studiet, hvor optagelserne foregår
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billedfortællinger fra et århundrede 
– i et skønt foredrag på gasværket

arbejdspladsen i brabrand i gamle dage var hovedtema

Tekst af Sean Ryan Bjerremand og Kirsten Hermansen. Fotos fra lokalhistorisk samling

Længst mod vest i Brabrand ligger 
Gasværket, et stykke historie, som i 
dag er et kultur- og forsamlingshus. 
Fra 1912 og frem til 1958 blev 
forbrugere i Brabrand-Årslev-
området forsynet med gas herfra. 
I dag er lokalerne et hyggeligt 
kultur- og forsamlingshus på privat 
initiativ. Det kommer blandt andet 
historieinteresserede i Brabrand-
Årslev til gode.

lokalhistorier for et meget 
interesseret publikum 
Brabrand Lokalhistoriske Arkivs 
frivillige medarbejdere holdt i 
januar to foredrags-aftener om de 
store og gamle arbejdspladser i 
Brabrand gennem tiden og havde 
en billedfremvisning af gamle fotos. 
Disse emner kunne i højeste grad 
trække to gange fuldt hus.

slagteriet jaka
Halvdelen af foredraget handlede om 
slagteriet Jaka, der med placering i 
Brabrand blev grundlaget for en stor 
del af den udvikling, som forstaden 
gennemgik med boligbyggeri 

og byudvikling. Historien er så 
omfattende, spændende og grundigt 
belyst med billeddokumentation, at 
den vil blive genfortalt her i bladet 
i et afsnit for sig. Her vil vi gengive 
de andre af foredragsaftenens 
spændende emner.

masser af gartnerier
Op gennem det 19. århundrede blev 

der etableret rigtig mange gartnerier 
i Brabrand. De lå langs Engdalsvej, 
Stenbækvej, Langdalsvej og Skibbyvej. 
Langs Engdalsvej lå egentlig 
gartneri på gartneri som et stort 
sammenhængende gartnerområde. 
De fleste var mindre familiebrug, 
men der var også større gartnerier 
og en rigtig  planteskole. Ekspertisen 
bag var gartnere, der tidligere havde 
arbejdet på herregårde, hvor de havde 
lært deres fag til bunds og derfor var 
i stand til at starte deres eget gartneri.
 
hårdt fysisk arbejde
Arbejdet på et gartneri var indtil for 40-
50 år siden en kolossal mængde fysisk 
arbejde. Der var ingen rendegraver til 
hjælp til det hårde jordarbejde, men 
kun skovl og trillebør. Længe slæbte 
man vand i kander, da vanding med 
slange og drypvanding er moderne 
metoder. Gartnerierne forsynede 
torvene i Århus med grøntsager, frugt 
og blomster, indtil der efter hollandsk 
forbillede blev oprettet en fælles 
salgsforening – nemlig det kendte 
Gaza. 

gartnernes hjælpemidler
Til bekæmpelse af skadedyr 
rummede gartnernes giftskabe mange 

Hejndorfs Gartneri 1958

Hejndorfs Gartneri ca. 1950
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kemikalier, der er helt forbudte i dag: 
Nikotin, lindan, DDT, karbonater, 
stryknin, formalin, blåsyre og andre 
farlige midler.  Først med indførelse 
af kemikalieloven i 1980 blev mange 
af disse midler forbudt at bruge. På 
trods af kemikalierne havde man nu 
også styr på at hente hjælp i naturens 
eget økosystem, idet man indsamlede 
små hjælpere såsom skrubtudser til at 
æde de snegle, der også dengang var 
en plage. 
Der blev dyrket alle slags frugter og 
grøntsager på friland og i drivhuse. 
Der blev hentet hestegødning i Århus 
Ridehus. Det blev blandet med halm,  
og der blev tilsat svampesporer til 
dyrkning af champignon.

at være lokalhistoriker
Den næste del af foredraget handlede 
om lokalhistorikernes arbejde.
”Man definerer selv sit arbejde, som 
handler om at samle op, men også om 
at dokumentere det, der er her nu,” 
fortæller en lokalhistoriker om sit 
spændende arbejde.
Med hensyn til at samle op, så har 
arkivet erhvervet rigtig mange billeder 
fra fotohandler Borchs samling af 
glasplader, der er fra hele Århus. 
163 nye billeder har man fundet fra 
Brabrand og scannet ind.  Det ældste 
billede er fra 1898. Billedopløsningen 
var fremragende. Der blev under 
foredraget udtrykt en lokalhistorisk 
begejstring, der slet ikke kunne 
skjules, mens de mange billeder blev 
vist. Med moderne digital fototeknik 
og lidt detektivarbejde kunne steder 
lokaliseres nøjagtigt, og navne 

kunne indkredses via glaspladernes 
bestillingslister og via kirkebøgernes 
oplysninger.
Med hensyn til dokumentation er en 
gennemfotografering af Brabrand 
Kirke med nærbilleder og billeder 
fra klokketårn og hvælvinger en af 
de ting, der også bliver foretaget af 
en lokalhistoriker. Man ser ting fra 
spændende vinkler. Lokalarkivet 
selv bor i lokaler, der snart er ved at 
forsvinde, så det er også vigtigt at få 
den del dokumenteret. Her tænkes på 
biblioteket i Gellerup.

idealisme eller spekulation
Som afslutning på aftenen fik vi lige 
en historie om Nationalhaver, der 
var meget oppe i tiden efter 1864. 

Haver anlagt som kolonialhaver efter 
et bestemt forbillede og efter ånden 
”hvad udad tabes”.  Forbilledet var 
en Nationalhave i Århus grundlagt af 
en tømrermester Ulldal.
I Brabrand gik en kreds af borgere 
– mere nøjagtig 12 mennesker - 
sammen, og  i 1909  opkøbte de et 
stykke jord for på lignende måde 
at grundlægge en Nationalhave. 
Der blev dog aldrig nogen have. Et 
lokalhistorisk detektivarbejde kan 
nu fastslå, at den opkøbte grund 
blev delt og erhvervet  til eget brug 
eller videresolgt af de 12 borgere. 
Det eneste bevis på en intention om 
en Nationalhave er de to kæmpestore 
lindetræer, der stadig står nederst på 
Engbakken.
Så ”I vor sorte muld, ligger landets 
guld”, som var mottoet for at 
grundlægge en Nationalhave, blev 
i Brabrand opfattet og udført på sin 
helt egen måde.
Foredraget kunne dermed slutte med 
en ægte Brabrand-historie.

Brabrand Oversigt ca. 1952

Brug lokalhistorisk arkiv, det er 
vor lokale hukommelse.
Har du materiale om Brabrand-
Årslev Sogns historie, så hører 
vi gerne fra dig.
Vi holder til på Gellerup 
Bibliotek og har åben hver 
lørdag fra kl. 11-13.
www.brabrandarkiv.dk

Gartnerier i Brabrand ca 1960
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planeterne fortæller boligforeningens historie
det seneste halve år har boligforeningen oplevet store omvæltninger.

skræppebladet har bedt astrolog gunhild Weisbjerg kigge på 
brabrand boligforenings horoskop 

Af Helle Hansen

I dette nummer af Skræppebladet 
bliver fremtidens nye ledelse i 
Brabrand Boligforening præsenteret, 
efter at der i løbet af det seneste halve 
år er blevet skiftet ud på næsten alle 
ledende poster. 
Det begyndte i maj 2013, hvor 
udviklingsdirektør Flemming 
Kristensen nærmest fra dag til dag 
frivilligt fratrådte. Umiddelbart efter 
sommerferien kom så beskeden om, 
at foreningens mangeårige direktør, 
Torben Overgaard, hen over efteråret 
ville fratræde sin stilling for at gå på 
pension. 
Ved udgangen af august blev 
foreningens nyansatte driftschef fyret. 
Og i det senere efterår blev der sagt 
farvel til boligforeningens hidtidige 
administrationschef, Rune Utoft.

hvad siger planeterne
De mange forandringer i 
boligforeningens top har i de seneste 
seks måneder nærmest stået i kø for 
at komme til. Og det har uden tvivl 
været en af de mest omskiftelige 
perioder i den snart 66 år gamle 
boligforenings historie.
På Udsigten i Brabrand bor astrolog 
Gunhild Weisbjerg. Hun har i mange 
år lagt horoskoper for mennesker, 
der gerne vil høre, hvad planeternes 
placering betyder for dem.
Skræppebladet har spurgt, om 
Gunhild Weisbjerg vil prøve at tage et 
kig på boligforeningens horoskop for 
at se, om det ville have været muligt 
at forudse, at perioden ville byde på 
så mange forandringer. Og måske 
også komme med et bud på, hvad der 
kommer til at ske i fremtiden.

pluto og skæbneplanet på spil
Gunhild Weisbjerg har sagt ja til 
Skræppebladets udfordring. Og med 
viden om, at Brabrand Boligforening 
blev stiftet den 29. april 1948 på en 
generalforsamling, der blev holdt 
på Brabrand Kro, er hun gået i gang 
med at slå streger og trække linjer på 

horoskopet, som kan være med til at 
fortælle, hvad planeterne sige.
Og hun kan allerede ved et 
hurtigt kig på planeten Plutos 
placering i horoskopet fortælle, 
at de store omvæltninger på 
administrationsgangen ikke er 
overraskende. For Pluto har stået i det 
7. hus, der er huset for samarbejde, 
og her er skæbneplaneten også på vej 
ind. For øvrigt kan Gunhild Weisbjerg 
se, at boligforeningens horoskop også 

viste tegn på udfordringer tilbage i 
1976. Det var præcis den gang, hvor 
boligforeningen var på nippet til at gå 
konkurs og derfor måtte sælge både 
Gellerup-centret, kultur-centret og 
en masse jordarealer fra for at redde 
skindet.
I næste nummer af Skræppebladet 
kan du læse meget mere om, hvordan 
Gunhild Weisbjerg lægger horoskopet 
og tolker planeternes betydning for 
Brabrand Boligforening.
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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
”Gellerup er som en diamant,” siger 
Randa Radwan (billedet) fra Gelle-
rup. Vi bringer et portræt af kvinden, 
som har mange jern i ilden, og som er 
ved at starte en pigespejdergruppe i 
Gellerup. Den skal samarbejde med 
drengene i Ramallah-Spejdere. 

Moskeforeningen er rykket nærmere 
målet om en moske i Gellerup: nu er 
en grund midt i Gellerup udpeget, 
Brabrand Boligforening er med på 
ideen, og snart skal Aarhus Kommu-
ne tage stilling til ønsket.

Vi har været på Bentesvej, hvor Bra-
brand Boligforening har et infocenter 
til at hjælpe de beboere, der skal flytte 

ud af de nedrivningsdømte blokke. 
De fleste er i øvrigt flyttet, og et min-
dretal har ønsket at flytte helt ud af 
Gellerup.
I flere artikler bruger vi ordene ”krea-
tiv” og ”kultur”. Det viser, at kultu-
ren og foretagsomheden blomstrer, og 
pengene fra Gellerup Kulturmidler er 
med til at understøtte de mange ini-
tiativer.

Dansk Rocksamråd vil for tredje gang 
samle spændende musikere fra for-
skellige kulturer, som ikke kender 
hinanden i forvejen. På fjerdedagen 
slippes de ud og giver to koncerter. 
Mød Dicte og andre musikere 8. fe-
bruar i Bazar Vest og på Godsbanen.

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

ny lov giver politi tilladelse 
til at fortælle om uromagere

boligforeninger kan nu få oplysninger om ballademagere fra politiet, hvis det er 
nødvendig for at øge trygheden i et boligområde

Af Helle Hansen

Da Folketinget før jul vedtog 
ændringen af almenboligloven 
og lavede nye retningslinjer for 
ghettolisten, blev der samtidig åbnet 
op for muligheden for, at politiet 
kan videregive oplysninger til 
boligforeninger i sager, hvor en beboer 
har begået noget strafbart inden for 
eller med virkning i det boligområde, 
som han eller hun bor i. 

tryghedsskabende indsats
Det kan ske, hvis oplysningerne anses 
for at være nødvendig viden som 
led i en tryghedsskabende indsats i 
et boligområde. Boligforeningen kan 

derefter vælge at bruge oplysningerne, 
hvis de for eksempel kan tjene som 
dokumentation i sager om opsigelse 
eller ophævelse af lejemål.

oplyse om opsagte lejemål
Ændringen af almenboligloven 
giver fremover også mulighed for, 
at en boligforening kan videregive 
oplysninger til andre boligforeninger, 
hvis et lejemål i et boligområde er 
blevet opsagt eller ophævet efter 
besværlige beboere.
De oplysninger, som videregives, 
er kun navnet og adressen på den 
pågældende lejer samt oplysninger 

om, hvorfor beboeren er blevet 
opsagt.

byrådet skal vurdere
Før boligforeningerne kan begynde at 
videregive oplysninger, skal byrådet 
dog først vurdere, om der er tale om, 
at det er to boligforeninger, der ligger 
i det samme boligområde.
Giver kommunen grønt lys for 
at udveksle oplysninger, så kan 
boligforeningen vurdere, at der skal 
tages hensyn til den tryghedsskabende 
indsats i boligområdet, og vælge at 
afvise den boligsøgende.
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malene nåede hjem til jul
rækkehuset på baunevej i hasselager er blevet udstyret med ekstra ventilation, 

som skal forebygge svamp og fugt

Af Helle Hansen

Fem dage før jul kunne 
afdelingsformand Malene Tran flytte 
tilbage til sit rækkehus på Baunevej i 
Hasselager. Sammen med sin 14-årige 
søn var hun i oktober blevet genhuset, 
efter at der var fundet skimmelsvamp 
i rækkehuset, og fordi sønnen måske 
fik næseblod på grund af det dårlige 
indeklima.
Skræppebladet skrev i november om, 
hvordan afdelingsformanden ikke 
vidste, om hun ville nå hjem til jul.
”Vi nåede hjem, men vi holdt jul 
hos noget familie, fordi vi ikke 
kunne nå at komme på plads på så 
kort tid,” fortæller Malene Tran til 
Skræppebladet. 

nymalede vægge og nyhøvlet 
gulv
Mens Malene og hendes søn var 
genhuset, blev noget af tapetet i stuen 
og værelset dampet af, og væggene 
renset og malet. Og gulvet i stuen er 
blevet afhøvlet og lakeret, ligesom 
der er blevet opsat ventilation i 
stuen og en ny ventilator på toilettet, 

som skal hjælpe med at dæmpe 
luftfugtigheden.
”Det var meningen, at det kun var 
en og en halv væg, der skulle have 
været renset af i stuen og værelset. 
Jeg valgte dog selv at pille resten af 
tapetet af for at være helt sikker på, 
at vi fik renset alt svamp og fugt af 
væggene. Den udgift er blevet betalt 
via min vedligeholdelseskonto og 
er løbet op i en regning på 11.000 
kroner,” fortæller hun.

underlig gulvlugt
Malene Tran håber, at de ting, der er 
blevet gjort for at forbedre boligen, 
virker. Foreløbig kan hun konstatere, 
at luftfugtigheden ikke er så høj, som 
den plejer at være. Men hun oplever 
desværre stadig, at der kommer en 
underlig lugt, når folk går på hendes 
stuegulv.
”Det kommer ligesom en lugt af 
gammel kælder op fra gulvbrædderne, 
men jeg har ikke nogen kælder. Og jeg 
synes også, at det nyafhøvlede gulv 
allerede har fået en mærkelig farve 

og nogle store revner,” siger Malene, 
som dog håber på, at indeklimaet i 
rækkehuset bliver bedre fremover.
”Jeg har bedt om at få rapporten om 
huset tilstand, når den er klar. Og så er 
jeg spændt på at se min varmeregning, 
fordi den nye udluftning i stuen og på 
toilettet kører 24 timer i døgnet. Så 
hvad mon det koster mig?” spørger 
Malene Tran.

plet i loftet
Foreløbig giver Malene Tran det en 
ny chance at bo i det lille rækkehus, 
der er hendes drømmested. Hun og 
sønnen har dog allerede oplevet, at 
nogle af generne er vendt tilbage. Det 
gælder sønnens næseblod, og at både 
Malene og sønnen igen har brug for at 
tage astmamedicin.
”Og i min søns værelse kan jeg ane en 
plet i loftet, hvor der tidligere var en 
fugtplet, der nærmest voksede hår på. 
Loftet er ikke blevet malet, men kun 
vasket af. Jeg håber ikke, at fugten 
kommer igen,” siger Malene Tran.

produktionsplan for skræppebladet 2014

Måned  redaktionsmøde Deadline   Blad udkommer

Januar  Onsdag 08.  Fredag 17.    Torsdag 30. 
Februar Onsdag 05.  Fredag 14.    Torsdag 27. 
Marts  Onsdag 05.   Fredag 14.    Torsdag 27. 
April  Onsdag 02.   Fredag 18.   Torsdag 01. maj  
Maj  Onsdag 07.  Torsdag 15.   Torsdag 29. 
Juni  Onsdag 04.   Fredag 13.   Torsdag 26. 
Juli  Onsdag 02.   Intet blad i august måned
August  Onsdag 06.   Fredag 15.    Torsdag 28.
September Onsdag 03.  Fredag 12.   Torsdag 25. 
Oktober Onsdag 01.   Fredag 17.    Torsdag 30. 
November Onsdag 05.   Fredag 14.    Torsdag 27. 
December Onsdag 03.  Intet blad i januar måned
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kanal 5 med i tv-basispakken, 
der betales over huslejen

antenneforeningen aarhus skal have ny formand,
 efter at torben overgaard har trukket sig

Af Helle Hansen

Den 16. januar foregik den årlige 
ændring af kanalerne i tv-pakkerne 
hos Antenneforeningen Aarhus og 
Stofa. 
I år var det betalingskanalen Kanal 
5, der kom med i basispakken, som 
alle afdelinger, der er medlem af 
antenneforeningen, får ud gennem 
tv-stikket, der hvor beboerne betaler 
antennebidrag over huslejen.
Den såkaldte basispakke indeholder 
nu 10 analoge kanaler, som stadig 
kan ses på de gamle tv’er, mens der 
er yderligere 16 digitale kanaler til de 
mange beboere, der har anskaffet sig 
et digitalt tv.

torben overgaard udtrådt af 
bestyrelsen
Kort før nytår meddelte 
Antenneforeningen Aarhus på sin 
hjemmeside, at antenneforeningens 
mangeårige formand, Torben 
Overgaard, tidligere direktør i 
Brabrand Boligforening, har valgt at 
udtræde af bestyrelsen. 
Torben Overgaard var i 1978 
en af initiativtagerne til at stifte 
Antenneforeningen Aarhus. Han har 
i årenes løb lavet et stort arbejde for 
foreningen og dens medlemmer, som 
har betydet, at Antenneforeningen 
Aarhus i dag er en af Danmarks 
største privatejede antenneforeninger.
Antenneforeningens næstformand, 
Anders Andersen, er 
tiltrådt som fungerende formand.

frit valg af kanaler er fremtiden
I Brabrand Boligforening blev der i 
efteråret 2013 nedsat et antenneudvalg 
under foreningsrådet. Udvalget skal 
se nærmere på beboernes muligheder 
for i fremtiden at få de bedste løsninger 
indenfor tv, internet og telefoni. 
Frit valg af tv-kanaler, hvor hver 
enkelt beboer selv bestemmer, hvilke 
kanaler han eller hun vil have, er et af 
ønskerne til fremtidens kanalvalg. 
Politisk starter der i foråret 2014 
forhandlinger om et nyt medieforlig 

på Christiansborg. Også her er der 
stor fokus på hele den teknologiske 
udvikling inden for digitale medier.
Skræppebladet vil løbende orientere 
om arbejdet i antenneudvalget.

 

Læs om kanaludbuddet på 
antenneforeningens hjemmeside 
www.antenneforeningen-aarhus.dk 

Basispakke 2014
Oversigt over basispakken hos Antenneforeningen Aarhus, som kan ses i 
afdelinger, hvor beboerne betaler antennebidrag over huslejen:
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dega - nyt medlem af foreningsbestyrelsen
efter hans esmanns død har foreningsbestyrelsen fået et nyt medlem. det er dega 

jama mohamed, som bor i gellerupparken

Tekst af Elsebeth Frederiksen. Foto af Mona Mohamed

De andre tilstedeværende 
medlemmer af Gellerupparkens 
afdelingsbestyrelse var ret 
overraskede, da Dega Jama 
Mohamed i maj 2013 ved 
repræsentantskabsmødet rakte 
hånden op til valget om suppleant til 
foreningsbestyrelsen. Hun havde ikke 
i forvejen ytret ønske om at stille op, 
så da hun meldte sig, var hun også 
selv lidt overrasket over sig selv. Hun 
var nok heller ikke helt klar over, 
hvad hun gik ind til.

travl periode
Dega blev, til sin egen overraskelse, 
valgt som 1.-suppleant. At den 
næste periode skulle blive så travl, 
var hun ikke forberedt på. Grundet 
afgangen af direktør Torben 
Overgaard og strukturelle ændringer 
i boligforeningen har den periode, 
hun har været 1.-suppleant, været 
travl, da hun også var inviteret til alle 
møderne i bestyrelsen. 
Men hvorfor valgte hun egentligt at gå 
ind i arbejdet i foreningsbestyrelsen?
”Jeg sidder i afdelingsbestyrelsen i 
Gellerupparken og kan faktisk godt 
lide det,” siger Dega og forklarer, at 
hun gerne ville have flere udfordringer 
og have mere ansvar.
”Jeg er meget interesseret i at skabe 
en udvikling i boligforeningen og 
finde løsninger, som er gode for 
organisationen, afdelingsbestyrelsen 
samt beboerne.”

gellerup har forandret sig
Dega er opvokset i Gellerup, men 

hendes familie stammer fra Somalia. 
Hendes familie kom til Danmark i 
1988, da hun var 2-3 år. Hun siger, at 
hendes familie var de første somaliere, 
der flyttede til området. Fordi hun har 
boet i Gellerup i 22 år, har området 
en vis betydning for hende. Derfor 
blev hun, da hun var ung, irriteret, 
når folk udefra havde fordomme 
eller generaliseringer ud fra, hvor 
hun boede, eller hvordan hun så ud. 
I dag lader hun sig ikke påvirke af 
det, fordi hun har indset, at alle har 
forskelligt syn på, hvordan verden 
ser ud, og at det oftest er mangel på 
viden, der er problemet. For hende er 
Gellerup et sted, hvor man stræber 
efter mangfoldighed, sikkerhed, 

fordomsfrihed, og hvor der dog er 
udfordringer.

ønsker rene omgivelser
Dega er uddannet farmakonom, har 
studeret i København og arbejder i 
dag på et apotek. Dengang hun boede 
i København, plejede hun at tænke, at 
Århus var renere end København, og 
hun glædede sig til at flytte tilbage. 
Derfor kom det som en ubehagelig 
overraskelse, at området ikke længere 
var rent - for rene omgivelser er meget 
kønnere. Derfor vil hun kæmpe for, at 
området bliver renere, og at folk lærer 
at sortere deres skrald, så det ikke 
ligger over det hele, som det gør i dag. 

husk også at kigge ind 
på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

Dega Jama Mohamed er nye medlem af boligforeningens bestyrelse. Hun er vokset op i 
Gellerupparken, hvor hun også sidder i afdelingsbestyrelsen
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tænk nyt og økonomisk
Nedlæg FAS og Fritidsforeningen, for da 
det jo stort set er en og samme forening, 
burde de så ikke slås sammen? Man kan 
så spørge hvorfor?

Jo, som nyt medlem af bestyrelsen i 
FAS har jeg oplevet, at der har siddet 
seks bestyrelsesmedlemmer fra 
Fritidsforeningen i FAS.

Netop nu sidder der ”kun” tre 
medlemmer fra Fritidsforeningen. 
Jeg kan forstå, at næstformanden i 
Fritidsforeningen altid har siddet i FAS. 
Så langt, så godt, men nu sidder både 
formand og næstformand samt et menigt 
medlem fra Fritidsforeningen i FAS.

Min kritik går på, at man ikke kan sidde 
i den ene bestyrelse og lave ansøgninger, 
for så at gå over i den anden og bevillige 
det, man har ansøgt om. Folkene fra 
Fritidsforeningen må jo alle dage sidde 
inde med en langt større viden end dem, 
som er valgt til FAS.

Kan man så ikke i visse tilfælde være 
inhabil?

På vores møde 12. februar 2013 talte 
vi mere om styring af økonomien 
fremadrettet. Bedre planlægning af 

udflugter, hvad enten det er til børnene 
eller til pensionisterne.

Det er blevet vedtaget, at man skal vise 
sygesikringsbevis, når man skal købe 
billet til en af de to ture, men der har 
jeg oplevet, at man i ny og næ ser lidt 
gennem fingre med reglen, også selvom 
man derved kunne opfange en del snyd.

I bestyrelsens behandling af ansøgninger 
burde der være rene linjer om, hvad 
man kan søge til, for der er rigtig mange 
meninger om, hvad der skal bevilliges til. 

Og måske skulle der også være nogle 
medlemmer fra FAS, som tog ud til de 
forskellige klubber for at kontrollere, 
at de rent faktisk eksisterer, og om de 
bevillinger, som er blevet givet, nu også 
er de rigtige.

Ifald Fritidsforeningen ikke kan få 
økonomien til at hænge sammen, 
hvorfor er foreningen så så meget imod 
en forhøjelse af kontingentet fra de 
nuværende 10,00 kr. til enten 15 kr. eller 
20 kr.? På den måde vil der igen være råd 
til sommerudflugt for børnene.

Til slut vil jeg ønske formand Poul-
Erik Nielsen god vind fremover i hans 
fremtidige arbejde med FAS. Jeg håber, 

han får sine ønsker for FAS opfyldt.

Jeg selv tvivler meget på den siddende 
bestyrelse.

Mvh
Gunnar Kristensen

Afd. 22 Sonnesgården

Skræppebladets redaktion har kontaktet 
Fritidsforeningen for at høre, om den har 
kommentarer til spørgsmålet, der bliver rejst 
omkring en eventuelt kontingentstigning, 
eller til nogle af andre spørgsmål, der bliver 
stillet i læserbrevet. Fritidsforeningen har ikke 
svaret. 

– Skræppebladets redaktion.

LÆSerBreVe OG KOMMenTArer TIL SKrÆPPeBLADeT

Skræppebladet er beboernes blad, og det er derfor vigtigt både at modtage og bringe læsernes kommentarer og læserbreve. 
Skræppebladet skal være til at forstå for alle, så derfor skal alle indleverede tekster være skrevet på dansk eller være forsynet 
med dansk oversættelse.

En kommentar skal aftales med redaktionen, som eventuelt efterfølgende redigerer kommentaren i samarbejde med forfatteren. 

Læserbreve er som udgangspunkt korte, og her retter redaktionen kun for stave- og forståelsesfejl. Læserbreve optages u-
censurerede, hvis de ikke indeholder injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte læserbreve og kommentarer, hvis de overstiger 500 ord/3000 tegn.

Send dit læserbrev eller din kommentar pr. mail til redaktion@skraeppebladet.dk 
eller til Skræppebladet, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand.
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at skralde
gratis mad fra supermarkedets affaldscontainer

af Inger Bloch

For nylig kunne man i dagspressen læse, 
at en medarbejder i en Netto-butik på 
Sjælland havde opslået en kontroversiel 
meddelelse til kunderne. Her skrev 
medarbejderen bl.a.: ”Håber din mad 
smagte godt, selvom jeg har tisset i 
containerne hver dag i de sidste to uger”.
Opslaget vakte vrede og forargelse, og 
Netto tog da også afstand fra opslaget og 
meddelte, at sådan en handlemåde ikke 
var deres politik.
Mange har udtrykt deres mening om 
sagen på hjemmesider og facebook – den 
får ikke for lidt, når der skældes ud på de 
grådige og onde, kapitalistiske butiksfolk, 
som er ligeglade med fattige, der er nødt 
til at hente kasserede madvarer til dem 
selv og deres børn. Der bliver også gisnet 
om, at butikkerne måske er bange for at 
miste indtægter, når der er nogle, der 
henter deres mad gratis i stedet for at 
købe på normal vis.

love og regler
Forretningerne SKAL kassere madvarer, 
hvor sidste holdbarhedsdato eller sidste 
salgsdato er overskredet; det er ulovligt 
at sælge gamle madvarer! Forbrugerne 
skal kunne stole på, at de madvarer, de 
køber, er i orden.
Det er ikke ulovligt at skralde, men 
indbrud og hærværk er forbudt, så i de 
tilfælde hvor containeren er anbragt på 
indhegnet grund eller er aflåst, vil det 
altså være strafbart at kravle over hegnet 
eller at bryde låsen op.

hvem skralder?
Der kan være forskellige grunde 
til at prøve at finde spiselig mad i 
supermarkeders og butikkers containere. 
Nogle har så dårlig økonomi, at de næsten 
ikke har penge til at købe mad for; nogle 
skralder for ”sportens skyld” – altså de 
vil prøve, hvor langt de kan nedbringe 
udgifter til mad i budgettet. Og endelig 
er der nogle, som skralder af idealistiske 
grunde for at protestere mod madspild og 
overforbrug.

et kedeligt syn
Naturligvis bliver butikschefen og 
personalet vrede og kede af det, hvis 
de hver morgen møder det triste syn af 
affald, der ligger spredt ud over jorden 
omkring containerne. Der skal så bruges 
ressourcer for at få ryddet op og gjort rent 
efter skralderne – og tanken om, at der 
bliver tiltrukket rotter, er jo heller ikke 
hyggelig.

Det er sørgeligt, at vi har grupper i vores 
samfund, der føler sig nødsaget til at 
skralde for at få mad på bordet, men det 
kan jo være en (midlertidig) nødløsning 
for nogle. 

Min slutbemærkning vil derfor være: 
Hvis alle skraldere samlede op efter sig, 
ville der ikke opstå denne uvilje mod dem 
– og denne klumme ville aldrig have set 
dagens lys!
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udstilling
brabrand boligforening deltog fra 22. november 2013 til 6. januar 2014 

i udstillingen create With aarhus på de nordiske ambassader i berlin

Af Pernille Benzon, Kommunikation og marketing – Brabrand Boligforening

Udstillingen omhandler byudvikling 
i Århus med speciel fokus på 
bæredygtighed - energimæssigt, 
kulturelt og socialt.  Udstillingen 
nåede et besøgstal på omkring 6.000 
gæster, og den vil nu fungere som 
vandreudstilling rundt i store tyske 
byer igennem det næste års tid, før 
den igen vender tilbage til Århus. 
Via fysiske modeller, film og plancher 
viser udstillingen, hvordan bolig- og 
erhvervsudviklingen går hånd i hånd 
med omstillingen til vidensamfundet, 
udvikling hen imod CO2-neutralitet, 

udviklingen af kulturområdet 
samt forbedring af bymiljøet og 
etableringen af ny infrastruktur, bl.a. 
i form af Letbanen.
Årsagen til, at Berlin blev valgt som 
et godt udgangspunkt for messen, er, 
at byen siden murens fald har været 
inde i en kæmpe byudviklingsproces, 
som kan danne grundlag for stor 
erfaringsudveksling inden for de 
parametre, som også optager os i 
Århus. 
Brabrand Boligforening deltog 
med Helhedsplanen for Gellerup/

Toveshøj og Havneboligerne, og vi fik 
mange positive tilkendegivelser på 
vores projekter. Der var især særligt 
fokus på energiløsningerne i byggeriet 
på Havnen i Aarhus Ø og den meget 
anderledes  fysiske omdannelse af 
et stort alment boligområde til en 
attraktiv bydel, som Helhedsplanen 
for Gellerup/Toveshøj repræsenterer. 
Udstillingsprojektet og aktiviteterne 
omkring den er støttet af Realdania, 
Kulturstyrelsen, Boligfonden 
KUBEN, Aarhus Kommune, and+ og 
BoConcept.  

undskyld vi roder
vi bygger veje, og det kommer til at rode

Af Marianne Stenberg, kommunikationsansvarlig Helhedsplanen

Det kommer tæt på beboerne, når 
vejprojektet går i gang. Vi kan lige 
så godt sige det, som det er: Der vil 
komme rod, støj og støv. For det er 
ikke til at anlægge nye veje, uden at 
det giver byggerod. 
Der startes op på Gudrunsvej med 
første etape allerede i april i år, 
og beboerne på Gudrunsvej vil 
selvfølgelig kunne både høre og se, at 
der arbejdes. Men det er kun for en tid.
I de her dage arbejder boligforening 

og kommunen sammen om at få skabt 
en så god og tryg byggeproces for alle, 
der bliver berørt af vejprojektet. Det 
er først og fremmest beboerne, der får 
det tæt ind på livet og dagligdagen. 
Vi planlægger en informationsdag, 
hvor beboere og andre kan komme 
og få information og samtidig stille 
spørgsmål til teknikerne, der vil være 
til stede. 
Her vil vi spørge beboerne, hvilke 
ønsker og krav de har til information 

under byggeprocessen, og om 
beboerne har ønsker til aktiviteter, 
der midt i byggerodet kan gøre 
det lettere for alle – både beboere, 
håndværkere og ansatte i området. 
Det kunne for eksempel være et mobilt 
informationskontor med cafe, blot for 
at nævne et eksempel. 
Der vil blive annonceret for 
arrangementet, så snart en dato er klar 
– og mere om det i næste nummer af 
Skræppebladet.
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nu tegner de på byparken
byrumskonkurrencen skudt i gang

Af Marianne Stenberg, kommunikationsansvarlig Helhedsplanen

Lige nu sidder fem teams af 
landskabsarkitekter og tegner på 
forslag til, hvordan Byparken og 
pladser i Gellerup og Toveshøj kan 
komme til at se ud. Landsbyggefonden 
har bevilget 100 mio. kr. til at realisere 
det eller de forslag, der vinder 
konkurrencen.
100 mio. er mange penge til en ny 
bypark for Gellerups borgere. Der skal 
for dette beløb ikke bygges huse eller 
bygninger. Det er kun til indretning af 
byparken og pladser.

18. december lød startskud
Konkurrencen gik i gang 18. 
december 2013, hvor de fem teams fik 
konkurrenceprogrammet.
Programmet er skrevet ud fra de 
ønsker, beboere, borgere, aktører 
og ildsjæle er kommet med i den 
inddragelse, som forløb gennem 

sommeren. Her var der workshops i 
Globus 1, dialogmøder i Foreningernes 
Hus, Facebook, guidede rundture og 
voxpops. 

til april slutter første fase
Konkurrencen er opdelt i to faser. 
Den første fase er anonym. Det vil 
sige, at de fem teams afleverer deres 
forslag anonymt. Det betyder så 
også, at vi lige nu ikke kan fortælle 
så meget om arbejdet, da det foregår 
ret så hemmeligt. Frist for aflevering 
er planlagt til d. 11. marts, og derefter 
går et bedømmelsesudvalg i gang 
med at vælge, og vinderforslaget 
eller vinderforslagene – der må 
gerne vælges flere – planlægges 
offentliggjort før påske. 
2. fase af konkurrencen kaldes for et 
udbud med forhandling. Her tilpasses 
de udvalgte vinderforslag af fase 1, og 

endelig vælges vinderprojekt for de 
to konkurrenceområder 1 og 2 samt 
3 og 4, og de præsenteres engang i 
efteråret. 

Vinderen eller vinderne præsenteres
Vi forventer, at før påsken vil det 
eller de forslag, der har vundet første 
fase, blive præsenteret for beboere, 
borgere m.fl. Og der kommer herefter 
en kort fase, hvor det igen bliver 
muligt at komme og sige sin mening. 
Denne gang med udgangspunkt i de 
konkrete forslag. 

FAKTA

41 fodboldbaner
På kortet kan du se konkurrenceområdet. Der bliver tegnet på i alt 456.000 m2. Det er sådan cirka 41 fodboldbaner. 
Området er opdelt i fire konkurrenceområder. De skal alle realiseres indenfor de næste år, og der er finansiering 
til alle. 

Programmet
Konkurrenceprogrammet kan ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside www.bbbo.dk  og Helhedsplanens 
hjemmeside www.helhedsplangellerup.dk

De fem teams
På hjemmesiden www.bbbo.dk kan du se navne på de fem teams, og om kort tid vil der også være en kort 
præsentation af dem. Husk, du kan også følge konkurrencen på Helhedsplanens facebookside: www.facebook.
com/helhedsplangellerup 

Bedømmelsesudvalg
Keld Albrechtsen, næstformand Brabrand Boligforening
Helle Hansen, afdelingsformand Gellerupparken
Anett S. Christensen, afdelingsformand Toveshøj
3 politiske repræsentanter for Aarhus Kommune
1 fagkyndig fra Realdania
2 fagdommere – en landskabsarkitekt og en byplanarkitekt

Konkurrencen er udbudt af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Den er støttet af Realdania.
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ordinære afdelingsmøder i foråret 2014

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 2013 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling XXII, Sonnesgården Tirsdag den 8. april 2014 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 2013
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til FAS (i afdelinger med lige numre)
  c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00  i Foreningernes Hus (Tousgården, Gudrunsvej 10 A)
Afdeling V, Toveshøj  Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup  Mandag den 7. april 2014 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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starten på 350 mio. kroner veje
omkring april går vejprojektet i gang på gudrunsvej

Af Marianne Stenberg, kommunikationsansvarlig Helhedsplanen

Vi er nu ved at være klar til at 
udbyde opgaven på første etape af 
vejprojektet. Det sker sidst i januar 
2014. Derefter byder firmaer ind med 
en pris, og i april vil det vindende 
firma gå i gang med første etape på 
vejprojektet.
Lokalplanen for vejene blev godkendt 
af Aarhus Byråd i december. 
Vi er nu blot få måneder fra første 
skridt i den konkrete realisering af 
Helhedsplanen.

vejene i første etape er:
Gudrunsvej fra Edwin Rahrsvej ned 
til syd for Globus1 samt forbindelse 

fra Gudrunsvej derfra og ud til 
Ringvejen. I første etape bygges også 
den første af de nye tværgående veje, 
der skal skære gennem Gellerup, 
nemlig Lottesvejlinjen. Den går 
fra Gudrunsvej til Lottesvej. Den 
nordlige del af Bygaden bliver også 
færdig i første etape.

vi arbejder med vejene - også 
i 2018
Her er tidsplanen for de øvrige etaper 
de kommende år. 

2. etape går i gang i 2015:
Bygaden og Tinesvejs forlængelse

3. etape går i gang i 2016:
Edwin Rahrsvej, Bazarpladsen og 
den sydlige tværforbindelse, som går 
fra Gudrunsvej til Tinesvej. Denne 
tværvej medfører gennembrud af 
Blok B4

4. etape går i gang i 2017:
Lenesvej og Gudrunsvej syd fra den 
sydlige tværvej og ned til Silkeborgvej

5. etape går i gang i 2018:
Janesvej

ny afdelingssekretær 
for afdeling 6, 10, 11, 12, 19, 25 og 30
helle pia rosendal er ny afdelingssekretær for syv af afdelingerne 

i brabrand boligforening

Af Pernille Benzon, Kommunikation og marketing – Brabrand Boligforening

Helle er 53 år, oprindeligt uddannet 
som sekretær fra SAHL arkitekter 
og har efterfølgende arbejdet  
bl.a. ved ALBOA og Aarhus 
Sygehus Traumecentret og Knæ-og 
hofteambulatoriet.
Privat bor Helle i Viby sammen med 
sin kæreste og den yngste af fire 
sammenbragte børn. Familien tæller 
også Rottweileren Falco, som optager 

en god del af Helles fritid. Helle er 
nemlig instruktør og hvalpetester i 
Dansk Rottweilerklub i Randers.   
Helle er meget glad for at være en del 
af driftsafdelingen og ser frem til at 
lære mere om såvel de afdelinger, hun 
har ansvaret for, som boligforeningen 
generelt set.

kig også forbi på

www.bbbo.dk
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havnehusene
boligforeningen nye byggeri på aarhus ø er nu kommet op af jorden. 

lejlighederne skal være klar i begyndelsen af 2015

Af Pernille Benzon, Kommunikation og marketing – Brabrand Boligforening. Fotos Martin Ljung Krabbe

Der går ikke en dag, uden at udlejningsafdelingen hos 
Brabrand Boligforening får spørgsmål vedrørende de nye 
boliger på havnen i Aarhus Ø: ”Hvornår er de færdige, hvor 
mange lejemål bliver der, hvor mange er på venteliste?” 
Spørgsmålene bliver gentaget mange gange, og i 
udlejningen glæder de sig til, at vi meget snart kan 
melde ud, hvordan man kan få mulighed for a komme 
på venteliste til de attraktive boliger på havnen. 
 
Arkitekt Steen G. Thomsen fra Brabrand Boligforening vil 
dog gerne løfte lidt af sløret allerede nu:
”Byggeriet skrider planmæssigt frem. Vi er allerede 
oppe i 4. sals højde med elementmonteringen i de 
boliger, som vender ud mod lystbådehavnen og 
Dagmar Petersens Gade. De første præfabrikerede 
badeværelser fra modulbad er samtidig installeret, 
og vores termiske jordboringer er netop afsluttet.  
21 stk. i en gennemsnitsdybde på 150 meter, samtidig 
med at de fem energibrønde også er på plads.   
I uge 5 begynder vi elementmonteringen af de 
boliger, som ligger ud mod Ester Aggebos Gade.  
Byggeriet følger således vores tidsplan med forventet 
indflytning primo 2015.”
Tættere kommer vi ikke lige nu på en status på 
byggeriet, som adskiller sig fra hidtidige almene 
byggerier ved bl.a. at være udformet som en ”by i 
byen” med udsigt over Århus havn fra alle lejligheder 
og med et ambitiøst energimål -  en såkaldt 0-løsning.  
Grunden, hvor det nye byggeri opføres, ligger i den 
nordlige del af de bynære havnearealer på kanten mellem 
den bevaringsværdige bydel omkring lystbådehavnen 

og den nye bydel, der vokser frem nu og i de 
kommende år. Bebyggelsen indgår derfor som 
en del af udviklingsområdet Aarhus Ø, hvis 
indhold forvandler byens fremtid og skaber et 
nyt Århus, der vender ”ansigtet” mod vandet. 
 
ni boligtårne med et 
samlet gårdrum
Havnehusene  opføres som en karré med 
ni boligtårne og et samlende gårdrum, der 
skal medvirke  til at skabe en følelse af 
fællesskab og tryghed for beboerne. Byggeriet 
vil – når det står færdigt – bestå af både  
familie, +55-boliger og ungdomsboliger. 
Der bliver 83 stk. familie og 
seniorboliger + 106 ungdomsboliger.   
I tilgift bliver der P-kælder under hele 
gårdrummet.  

Byggeriet på havnen skrider planmæssigt frem, det er 
oppe i 4. sals højde. Der bliver udsigt over Århus havn 
fra alle lejligheder
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vej gennem blok
tryghedsgaranti for beboerne i blok med hul

Af Marianne Stenberg, kommunikationsansvarlig Helhedsplanen

Med det nye vejprojekt kommer der 
en ny vej fra Gudrunsvej og frem til 
Tinesvej. Denne vej bryder gennem 
Blok B4, Gudrunsvej 38 – 46. Det 
betyder, at en del af lejlighederne 
i blokken vil blive inddraget, og 
at beboerne i de lejligheder skal 
genhuses.
Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune er i gang med en række 
tekniske undersøgelser af, hvor 

bruddet gennem blokken skal 
placeres, og med at beregne, hvor 
mange lejligheder der bliver berørt. 

et års varsel
Beboerne i de berørte lejligheder 
vil blive tilbudt Tryghedsgarantien, 
som sikrer alle genhusning i 
Gellerupparken eller mulighed for 
genhusning i andre boligområder i 
Aarhus Kommune.

Brabrand Boligforening forhandler 
med Aarhus Kommune om dato for, 
hvornår tryghedsgarantien kan træde 
i kraft. Når vi kender den dato, vil 
beboerne få besked. Og det vil ske 
med minimum et års varsel.

helhedsplanens første byggeri
væksthuset er navnet på børneby til 190 børn i gellerup

Af Birger Agergaard

Gellerups helhedsplan realiserer 
nu sit første byggeprojekt. Nemlig 
”Dagtilbud Gellerup”, som skal afløse 
seks børneinstitutioner, som skal 
lukkes på grund af nedrivninger og 
nye veje ind i Gellerup.
Aarhus Kommune afslørede 
midt i januar vinderne af 
projektkonkurrensen, og vinderpro-
jektet hedder Væksthuset og giver 
plads til 190 børn og 110 medarbejdere 
i dagtilbud og Sundhedshus. 

ny park for alle 
Byggeriet placeres, hvor den nu 
nedrevne Nordgårdskolen lå. Rundt 
om Væksthuset skal anlægges en 
park, som bliver tilgængelig for alle. 
Vinderne er GPP Arkitekter, Rambøll 
A/S og WAD Landskabsarkitekter. 
Dette konsortium skal nu - sammen 
med Børn og Unge i Aarhus 
Kommune - forberede byggeriet til 
ca. 35 mio. kr. Der skal også holdes 
en række møder med blandt andre 

Brabrand Boligforening, lokalpolitiet 
og andre for at tilgodese alle interesser, 
forklarer kommunens projektleder på 
byggeriet, Dorte Alber. 
Væksthuset skal bygges fra dette 
efterår og indvies i januar 2016.

Park og børnehus integreres på arealet, 
hvor Nordgårdskolen tidligere lå. 

(illustration: GPP Arkitekter)
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1 - Hans Broges Parken

klub hans broge forår 2014
ny sæson åbner op

Af Gunhild Weisbjerg

Velkommen til en ny sæson i 
vores lille klub, som er vores 
beboeraktivitet i Hans Broges Parken. 
Men også personer, som bor uden 
for vores afdeling, er velkomne som 
medlemmer eller som gæstedeltagere 
ved vores arrangementer.

Torsdag den 6. februar kl. 19.30
Vores egen lokalhistoriker Børge 
Nielsen har inviteret  Sven-
Erik Christiansen fra Brabrand 

Lokahistoriske arkiv, som vil holde 
foredraget: ”Nye ’gamle’ billeder fra 
Lokal-arkivet”. 

Torsdag den 27. februar kl. 19.30
 Inger Marie Madsen: ”Tine” af Herman 
Bang,  www.ingermariemadsen.dk

Torsdag den 13. marts kl. 19.30
Banko med Børge Nielsen og Kurt 
Johansen. 

Torsdag den 27. marts
 - endnu ikke programsat.

Torsdag den 10. april kl. 19
Påskedekorationer med Ann Tind 
Bolettes blomster.

Torsdag den 8. maj kl.19.30
Banko med Børge Nielsen og Kurt 
Johansen.
Info: Kontingent kr. 125,- årligt.

udsigtens vaskeri og vaskekonens sang 
nyt vaskerisystem giver udfordringer for beboerne, fordi ikke alle 

respekterer naboens vasketid

Af  Gunhild Weisbjerg, beboer

Medens vi venter på, at det bliver 
muligt at reservere tørretid i 
forbindelse med vores to timers 
reservation af vaskemaskiner, vil jeg på 
given foranledning gøre opmærksom 
på følgende: Det er en uskreven lov, 
at den, der vasker med reserveret 
vasketid, har ret til tørretumblerne. 
Det er bare ikke i orden som vaske-
pirat at fjerne tøjet fra tumbleren, selv 
om maskinen er standset, for at tørre 
det tøj, som man har vasket hjemme.

passe sit eget vasketøj
Vi er mange, der ikke bryder os om, 
at uvedkommende tager vores tøj 
ud. Jeg har flere gange oplevet, at mit 
våde tøj var taget ud, når jeg havde 
stillet tiden på 15 minutter, fordi der 
var sarte ting i min vask, som ikke 
skulle have fuld tørretid, mens resten 
skulle tørres videre. 

Jeg kunne jo så, som rådet lyder 
fra driften, bare have taget 
”vaskepiratens” tøj ud og puttet mit 
eget ind igen. Men det er efter min 
mening dårlig stil, så jeg nøjes med 
at brokke mig til de naboer, der er i 
nærheden. 

nye tider med anarki
Engang var det hyggeligt at vaske; 
man havde vaskehuset næsten 
for sig selv og kunne tænke over 
tilværelsen, medens man sorterede i 
farver. Nu hersker der til tider anarki.  
Selv om du har reserveret vaskeriet i 
to timer, så kan du ikke være sikker 
på at have maskinerne i de to timer. 
Hvis en maskine har stået stille 
et vist tidsrum, så kan andre 
overtage den, og så er der ikke 
megen tid til at hente ekstra tøj. 
De nye tider i vaskehuset kræver 

næsten, at man opholder sig der hele 
tiden, medens maskinerne kører. Og 
nok er vaskeriet nymalet, men så er 
det nu heller ikke mere hyggeligt. 
Et andet tab ved det nye system er, at 
man ikke kan se, hvem der vasker før 
eller efter en. Før i tiden kunne man 
undgå de beboere, man ikke ligefrem 
havde den bedste kemi med. 
En gevinst er det dog, at der er mange 
vasketider at få, efter at mange har 
anskaffet egen vaskemaskine - men 
nogle har desværre ikke fået tumbler, 
og herved opstår hele problematikken.
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen
arrangementer i februar 2014

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Søndagscafé 
den 9. februar kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne. Der er tilmelding/
betaling til fællesspisningen den 19. 
februar. 

Fællesspisning 
Onsdag den 19. februar kl. 18.00: 
Menu: Forloren hare med brunede 
kartofler og grøntsager
            Citronfromage          
            Kaffe eller te  

Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år: kr. 30,-

Vi afholder loppemarked
lørdag den 8. marts kl. 10-13
Har du effekter, du vil forære os, tager 
vi imod onsdage mellem kl. 14 og 17, 
hvor du også kan bestille et bord, hvis 
du/I har lyst til selv at sælge fra egen 
bod.
Leje: kr. 25,-

Aktivitetsdage hver onsdag
Husk aktivitetsdage hver onsdag fra 
kl. 14.00-17.00

Hilsen fra Beboerhusudvalget

fastelavn i søvangen
husk tilmelding!

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Børn og voksne i afd. 2 indbydes 
til årets fastelavnssøndag, den 2. 
marts 2014 kl. 10.00 ved fælleshuset, 
Birgittevej 1A.
Tøndeslagningen foregår udendørs, 
husk derfor praktisk og fornuftig 
påklædning.
Der er præmier til bedst udklædte.

efter tøndeslagning
Kaffe, te, boller og kakaomælk i 
fælleshuset.
Alle fremmødte børn får udleveret en 
godtepose. 

hold øje med postkassen
Der bliver omdelt tilmeldingskupon 
i alle afdelingens postkasser. 
Tilmeldingskuponen skal 
udfyldes af forældre og afleveres i 
varmemesterens postkasse, Louisevej 
48, senest den 20. februar.

hjælpere
Voksne beboere med lyst til 
at give en hjælpende hånd 
ved fastelavnsarrangementet 
er velkomne. Interesserede kan 
møde op på bestyrelsesmødet 
onsdag den 12. februar kl. 17.30 i 
selskabslokalet, Louisevej 18.
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LOKALcenTer BrABrAnD 
MIT LIV SOM SHOWBIZZe
FOreDrAG AF H.c. VArTenBerG
 
Mandag den 17. februar kl. 14.00

Den århusianske revymand, sanger, musiker og entertainer H.C. Vartenberg fortæller om sig selv og andre usandsynlige 
historier. Indimellem skal vi høre sange og revyviser og hans uundværlige saxofon. 
Vi bliver heller ikke snydt for et par monologer med bodegahelten ”Brians far”, og vi får genopfrisket nogle af de 
populære numre fra hans tid med Østjydsk Musikforsyning.

Foredrag inkl. kaffe og rungstedtærte kr. 45.

LOKALcenTer BrABrAnD 
HOLDer SUPPeAFTen  I SØcAFeen

Tirsdag den 4. februar kl. 17.00-19.00

Kartoffelsuppe med bacon
Voksne kr. 35, børn u/12 år kr. 25,-

Alle er velkomne: familier med børn,
par, singler, studerende …
Øl, vand eller vin kan købes.

husk også at kigge ind 
på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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generalforsamling i tousgaardens venner
ordinær generalforsamling - torsdag den 27. februar 2014  kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning til 
godkendelse
3. Foreningens regnskab til 
godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
 På valg:
  4 bestyrelsesmedlemmer og 
 4 suppleanter
6. Valg af parlamentariske revisorer
Revisor-suppleanter
7. Eventuelt Huset giver kaffe, te, øl 
og vand

Regnskab fås fra d. 17. februar i
Tousgårdsladen eller på www.
tousgaardsladen.dk
Eventuelle forslag skal være
formanden, Esben Trige, i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun adgang for medlemmer.
Kontingent skal være betalt senest 3
hverdage før generalforsamlingen.
Hvis du ikke allerede er medlem, kan
du blive det ved at henvende dig i
Tousgårdsladen.
Det koster KUN 75,- pr. år for
enkeltmedlemmer.
Institutioner og foreninger betaler
400,- pr. år.

Et medlemskab er lig med 1 stemme.

Mail: info@tousgaardsladen.dk
Tlf.: 86 25 91 58
Bliv medlem, støt dit lokale 
beboerhus og mød op!

 Med venlig hilsen
 Esben Trige 
 Formand, Tousgårdens Venner

fra beboerrådgiverne
støtten til sommerens populære ferieophold til økonomisk trængte familier 
er usikker, efter folketinget har taget 300 millioner kroner fra feriefonden

Her i februar-nummeret af Skræppen 
plejer vi at oplyse om mulighederne 
for, at børnefamilier med en presset 
økonomi kan søge om et ferieophold 
gennem beboerrådgiverne. 

Pengene til disse ferier er siden 1982 
søgt hjem gennem diverse puljer i 
ministerier samt forskellige private 
fonde. Gennem de seneste 10 år 
har det primært været midler fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond, der har 
udgjort det økonomiske grundlag for 
disse ferier.

finansloven nappede kronerne
Desværre har flertallet af Folketingets 
partier besluttet at tage mere end 300 
millioner kroner i fonden i forbindelse 
med den seneste finanslov. Fondens 
bestyrelse besluttede derfor på sit 

møde i december at udskyde sin 
beslutning om tildeling af penge, 
da de ikke kunne gennemskue 
konsekvenserne af denne (store) 
dræning af fondens midler.

fortsat optimistisk
Vi har fået den meddelelse, at de 
regner med at have mere overblik 
over situationen i løbet af januar, 
og på trods af at vi selvfølgelige er 
meget bekymrede for ferietilbuddets 
overlevelse, så håber vi på at kunne 
bringe positivt nyt i næste nummer. 
Så husk: Tjek Skræppebladet i marts!

Med venlig hilsen
Abelone, Maryam og Jens

Beboerrådgivere       
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Beboerhus • Edvwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN februar 2014
Mandag d. 3. februar: Bagt laks
Onsdag d. 5. februar: Dansk bøf m/løg og kartofler
Torsdag d. 6. februar: Kylling Gordon Bleu og kartofler
Fredag d. 7. februar: Flødekartofler m/Pancetta

Mandag d. 10. februar: Spinat-lasagne
Onsdag d. 12. februar: Koteletter i fad m/kartofler og ris
Torsdag d. 13. februar: Mørbradbeuf m/løg og kartofler
Fredag d. 14. februar: Lammepasta i ovn

Mandag d. 17. februar: Hvidkålsdolmer
Onsdag d. 19. februar: Boller i selleri m/kartofler
Torsdag d. 20. februar: Skinkeschnitzel m/brasede kartofler
Fredag d. 21. februar: Persillesuppe m/pizzasnegle

Mandag d. 24. februar: Bagt kartoffel m/tzatziki og frikadeller
Onsdag d. 26. februar: Vintersuppe m/grovbrød og kartofler
Torsdag d. 27. februar: Biksemad m/spejlæg
Fredag d. 28. februar: Forårsruller m/rejer og kylling

NB: Spisetidspunkt mandag kl. 18-19

Maden bliver serveret fra kl. 17-18 (mandag først kl. 17.30).
Ændringer i menuen kan forekomme.
Tilmelding senest dagen før kl. 12 på tlf. 86 25 91 58.
Priser: Voksne 30 kr. Børn 12 kr.  Rabat: 10 gange for 200 kr.

Arrangementer i februar måned:
BANKO hver onsdag fra kl. 16.30 - ca. 21.15.
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13. 
KVINDER I GANG hver tirsdag kl. 13 + snacks bagefter.
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver mandag kl.14-15.
MED UNGE ØJNE børn/unge projekter og aktiviteter: 
madklub, film, dans, lektiecafe og meget andet.
Følg med på www.facebook.com/med.ungeojne

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 
 

svarene på
skræppebladets 2013 

nytårsquiz

Af Helle Hansen

I Skræppebladets december-nummer fra 2012 bragte vi 
12 spørgsmål i en nytårsquiz, hvor det gjaldt om at kigge 
i krystalkuglen, både indenfor i vores egen lille andedam 
i boligforeningen og ude i den store verden.
Skræppebladet modtog ikke nogen svar, men måske har 
nogle læsere lavet deres egen lille konkurrence, og så 
skal de ikke snydes for svarene.

Både spørgsmål og svar lyder som følger :
1) Sidder der to kvinder i foreningsbestyrelsen efter næste 
repræsentantskabsmøde?
Nej – der sad kun en – Tanja Bergstrøm
2) Er ghetto-listen afskaffet ved nytåret 2013/2014?
Nej – men der blev vedtaget en ny udgave pr. 1.1.2014
3) Er det besluttet, hvornår de tre blokke skal rives ned i 
Gellerup?
Nej – der er ikke nogen fastsat dato endnu
4) Er vejbyggeriet i Gellerupplanen påbegyndt?
Nej – det begynder tidligst til april
5) Er der en ny formand i Foreningsbestyrelsen?
Nej – formanden hedder stadig Jesper Pedersen
6) Er havnebyggeriet påbegyndt?
Ja – byggeriet er ved at komme op af jorden
7) Er renoveringen af Søvangen godkendt på beboermøde 
inden udgangen af 2013?
Nej – Søvangen har fortsat ikke nogen godkendt 
renoveringsplan
8) Er renovering af Hans Brogesparken godkendt på 
beboermøde inden udgangen af 2013?
Nej – Hans Brogesparken har fortsat ikke nogen 
godkendt renoveringsplan
9) Har Brabrand Boligforening fået ny direktør?
Ja – Keld Laursen er ansat som direktør, men han er først 
startet på jobbet 20.1.2014
10) Er der afdelinger, hvor lejen i 2014 er over 1.000 kr. pr. 
kvadratmeter?
Nej 
11) Er der planer om et hotel i Gellerup?
Nej
12) Er det endeligt besluttet, om og hvor der skal bygges en 
moské i Gellerup?
Nej, ikke endnu.
 
Husk, at du kan nå at sende dit bud på 
Skræppebladets Nytårsquiz for 2014!

Se i decembernummeret fra 2013 på hjemmesiden, og 
send dit svar på mail – svarfristen er forlænget til den 28. 
februar 2014. Der er præmie til den læser, som har scoret 
flest rigtige svar, når 2014 er overstået.
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Steve Christensen
Steve-christensen@jubii.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
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, aasec@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, leneom@yahoo.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, Seniorbo 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 
efsj@stofanet.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
 Jan1307@hotmail.com

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

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

Dega Jama Mohamed
Gudrunsvej 8, 1. th. tlf. 50 53 31 16 
degajama@live.dk

Peter Iversen
Jernaldervej 245, 4., tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk

inspektører
Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23, 24 & 26:
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, 25 & 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



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 bliver sendt til dig som 
digital post og ikke som papirpost.
Loven gælder for alle borgere, som bor i Danmark, 
har et cpr.-nummer og er over 15 år.

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.

GeLLerUP BADeT
Normale åbningstider::
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 + 15.00-18.00 (kvindesvømning)
Søndag   kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvandsbas-
sinet lukket pga. BabySvømning.  
Vinterferien (uge 7)  Mandag-søndag kl. 10.00-15.00
 
Priser: 
Voksne 45,-                     
Børn / pensionister 25,-
Voksne 12-turskort 450,-
Børn⁄pensionister 12-turskort 250,-
Voksne månedskort  400,-
Børn/pensionister månedskort  200,-
Voksne 3-månedskort 1100,-
Børn⁄pensionister 3-månedskort  550,-
”Billig svømning” - FREDAG kl. 15.00-18.00
 Voksne 25,- Børn/pensionister 15,- 
OBS:  Børn i alderen 0-3 år kommer gratis ind
OBS:  Alle børn under 15 år, skal være i følge med en 
voksen over 15 år
Læs mere på gellerupbadet.dk

Musicalen Far på Gasværket
Teaterforeningen Vester Gasværk 
opfører spændende nyskreven 
musical

Fredag den 31. januar er der premiere på musicalen Far på 
Gasværket i Brabrand.
Teaterforeningen Vester Gasværk, der præsenterer 
musicalen, har gennem mere end 15 år opført en række 
farcer, cabareter og musicals på scenen i det gamle 
gasværk.
Musicalen Far er nyskrevet af Steen Dueholm. Og den 
indeholder en lang række nye, spændende og iørefaldende 
sange, som alle kan glæde sig til at høre, fortæller 
formanden for Vester Gasværk, Jørgen Sørensen. Han 
tilføjer: ”Vi kan godt love vort publikum en spændende 
oplevelse både visuelt, dramatisk og musikalsk” 
Far foregår på fødestuen, hvor Diana og Jack skal være 
forældre for første gang. De glæder sig selvfølgelig - eller 
gør de...?
Vi følger den lille familie og dens genvordigheder med 
livet, tiden, familien og hinanden. Og undervejs bliver 
store følelser bragt i spil.
Musicalen opføres til og med den 8. februar. 
Billetter til forestillingen kan købes hos Bolettes Blomster, 
Hovedgaden 70, Brabrand.

Læs mere på www.vestergasvaerk.dk

GeLLerUP MUSeUM
Museet på 6. sal, Gudrunsvej 16

Gellerup Museum holder åbent med fri entré 1. søn-
dag i hver måned fra kl. 14-16.
Tirsdag eftermiddag kl. 15-17 holdes åbent for gæ-
ster efter aftale – uden entre.’
Besøg for grupper kan bestilles efter aftale. Det  
koster 300 kroner for grupper under 12 personer og 
500 kroner for grupper over 12 personer.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk


