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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

forårets vinde blæser 
i brabrand boligforening

Det er blevet marts. Det er stadig koldt udenfor, men der er 
håb om snarligt forår. Der er også forår i luften hos Brabrand 
Boligforening. Den nye direktør, Keld Laursen, har sat sig i 
stolen, men venter stadig på resten af de nye chefer. I denne 
udgave af Skræppebladet har vi haft en snak med ham om, 
hvem han er, og hvad vi kan forvente af ham. 

Han varsler forandringer i boligforeningen.  En anderledes 
og mere moderne lederstil, som handler om mere ansvar 
til den enkelte ansatte og mere dialog med beboerne. 
Beboerdemokratiet ser derfor også ud til at blive styrket. 

Keld Laursen går ind for dialog med beboerne. Derfor 
vil han gerne ud og snakke med de enkelte afdelinger for 
at høre, hvad der optager dem. Det er meget vigtigt for 
beboerdemokratiet, at direktøren gerne vil lytte. 

Så beboerne kan allerede nu begynde at overveje, hvad de 
vil snakke med den nye direktør om, hvis han kommer på 
besøg. Hvad kan han gøre for jer? Den næste tid bliver på den 
måde spændende for beboerne i Brabrand Boligforening. 
Muusmans’ rapport fra sidste år lagde i hvert fald op til 
forandringer i toppen, men hvornår det skal ske, er stadig 
lidt usikkert. Der er nok at tage fat på, og den næste periode 
vil blive spændende at følge.

En anden ting, som er en stor sejr for beboerne, er en ny 
dom fra højesteret, som betyder, at folk, som har mistet 
deres anciennitet til AARHUSbolig, nu kan få den tilbage, 
hvis grunden til, at de ikke har betalt gebyret, er, at de ikke 
har fået girokortet. 

Det er en sejr for beboerne og betryggende, at en fejl fra 
andre, om det er Post Danmark eller Boligforeningen, ikke 
kommer til at påvirke den enkelte beboer. Her er det også 
nærliggende at minde folk om vigtigheden af at tilmelde sig 
betalingsservice. Så sker det i hvert fald ikke næste gang. 

Men det er betryggende, at vi bor i et land, hvor borgerne 
har så mange rettigheder, at domstolene lytter til en og 
træffer afgørelser til fordel for den enkelte borger.
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lejere får mulighed for at genvinde 
tabt anciennitet på ventelisten

højesteret har afgjort en principiel sag om aarhusboligs venteliste til fordel for 
lejere, der ellers var røget af listen

Af Helle Hansen

Den 7. februar faldt der dom i en 
Højesteretssag, som kan få betydning 
for op imod 40.000 mennesker, som 
eller var blevet slettet på ventelisten 
til en bolig i Århus.
Med dommen kan mange medlemmer 
af AARHUSbolig nu få deres plads 
tilbage i køen, fordi de får mulighed 
for at tilbagevinde deres anciennitet. 

strid om girokort
Hele retssagen drejer sig om et årligt 
gebyr på 100 kr. Det er det årlige 
beløb, AARHUSbolig siden 2010 har 
opkrævet hos medlemmer, der ønsker 
at stå på ventelisten.
Højesteretssagen gik på, om det 
var AARHUSboligs ansvar, at de 
boligsøgende modtog det girokort, 
der blev sendt ud i december 2010, 
dengang de nye regler blev indført. 
Mange af de boligsøgende blev 
dengang slettet fra ventelisten, 
fordi de ikke betalte deres årlige 
ventelistegebyr. Men mange 
medlemmer modtog aldrig girokortet 
med gebyret, selv om det var 
sendt til den korrekte adresse. 

ansvar for brev hos aarhusbolig
Efter dommen i Højesteret står det 
klart, at det er AARHUSbolig, der 

har ansvaret for, at girokortene når 
frem til modtageren. 
De medlemmer, der ikke modtog et 
girokort i 2011 og 2012, kan derfor 
nu søge om at få deres anciennitet 

på ventelisten tilbage. Det sammen 
gælder også de lejere, der har betalt 
deres gebyr mindre end tre uger for 
sent.

Sådan får du din anciennitet tilbage
Du kan få din anciennitet tilbage, hvis 
- du ikke modtog et girokort, da gebyret skulle betales i 2011 eller 2012
- du betalte dit gebyr for sent – dog senest tre uger for sent i 2011 eller 2012
- du betalte til et forkert kontonummer – dog senest tre  uger for sent i 2011 eller 2012 

Vigtigt: Det er en forudsætning, at din adresse hos AARHUSbolig var den 
samme som din folkeregisteradresse, da opkrævningen af gebyret blev udsendt 
i december 2010.

For at få din anciennitet tilbage skal du gøre følgende:
Sende AARHUSbolig en bopælsattest eller en udskrift af din adresse fra www.
borger.dk
Udfylde skemaet ”Genopret” på AARHUSboligs hjemmeside  
www.aarhusbolig.dk - du kan også få skemaet udleveret hos Brabrand 
Boligforenings administration.

Mail det udfyldte skema og adresseoplysningerne til genopret@aabnet.dk 
- eller aflever det hos Brabrand Boligforenings administration på Rymarken 2, 
8210 Aarhus V.

Du må forvente en svartid på tre uger.
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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.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.

danmarksmesteren i fugle bor i gellerup

den gule kanariefugl sydhollandsk frisé har sunget sig ind i hjertet hos mohammed

Af Helle Hansen, foto Martin Krabbe

Umiddelbart ser de hvid-gule 
kanariefugle i de store bure lidt 
forpjuskede ud, ja måske endda lidt 
syge. Men de krøllede fjer, der giver 
fuglene det mærkelige udseende, er 
bare en overdådig frisure, som beviser, 
at det er en fugl med en fremragende 
kondition.
Det forklarer Mohammed Bachir 
Hatab. Og han ved, hvad han taler 
om, for han er nemlig kåret som 
Danmarksmester i den lille gule 

kanariefugl, der hedder Sydhollandsk 
Frisé, ved de seneste tre års 
konkurrencer. 

fugle i beirut
Mohammed har næsten altid haft 
kanariefugle. Det begyndte hjemme 
i Beirut, hvor han som ung lærte at 
holde af de små sangfugle.
”Min fætter havde en ven, der var 
pilot. Han tog fuglene med hjem fra 
Europa. Han var rigtig dygtig til at 

avle kanariefugle, og der kom mange 
folk fra Golfen for at købe fugle hos 
ham. Jeg var heldig, at han også 
tog nogle fugle med hjem til mig,” 
fortæller Mohammed, der kom til 
Danmark for snart 30 år siden, og som 
har boet i Gellerup de seneste 22 år.

yngletiden er nu
Med foråret på vej er der masser af 
liv i fugleburene. Her sidder både 
hvide, gule, orange-røde og brune 
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kanariefugle med fine navne som 
Yorkshire, Stillits Kanarier og Fifé 
Fancy. Det er hannerne, der synger 
smukke serenader til hunnerne, som 
blot sidder og pipper.
Mange af burene har fået sat 
redekasser op på siden, og heri ligger 
der flere steder små fine blålige æg, 
som kun venter på at blive klækket 
ud. 
”Ynglesæsonen er fra januar og indtil 
april. Derefter går der fem måneder 

indtil september, hvor man passer 
og plejer fuglene, inden de bedste af 
dem skal med til vores lille derby i 
Jydsk Fynsk Kanarieklub. Her er alle 
medlemmerne med til at bedømme 
hinandens fugle, inden dommerne 
kommer og kårer en vinder,” fortæller 
Mohammed.
Hen over sommeren skal fuglene 
også trænes til være på udstilling. 
De skal nemlig helst sidde roligt i 
deres udstillingsbure, når dommerne 
og gæsterne på fugleudstillingen 
går forbi. Det giver ekstra point i 
konkurrencen.

eget ringmærke
Det er efterhånden snart ti år siden, at 
Mohammed genoptog hobbyen med 
at holde kanariefugle. Og det er en 
fritidsinteresse, der har taget om sig. 
Gennem årene har han avlet mere end 
100 unger om året.
Og der er altid nok at gøre med at passe 
og pleje de små fugle. I ynglesæsonen 
skal alle de nyudklækkede fugleunger 
nemlig have sat ringmærke om det 
ene ben, når de er syv dage gamle. Og 
Mohammed har sine helt egne ringe 
med hans initialer, MH, trykt på, og i 
2014 er ringene grønne.
”Kanariefuglene er min hobby 
og min sport. Og jeg hygger mig 
rigtig meget med den,” smiler 
Mohammed, der normalt mødes med 
de andre medlemmer af Jydsk Fynsk 
Kanarieklub en gang om måneden.

bedste pokal
I et hjørneskab i stuen har Mohammed 
udstillet alle sine pokaler og medajler. 
Og der er også mange rosetter med 
bånd, hvorpå der står guld, sølv og 
bronze.
Den pokal, som Mohammed er 
allermest glad for, er en glasvase, som 
han modtog tilbage i 2005.
Dengang blev han kåret som Bedste 
1.-gangsudstiller ved Danmarks-
mesterskabet hos Dansk Kanarie-

opdrætter Klub. I skabet står der også 
andre fine pokaler, hvor Mohammeds 
navn er indgraveret flere gange, så 
han snart har mulighed for at få lov til 
at beholde dem som evigt eje.
Sønnen Omar på syv år kan også godt 
lide pokalerne, og han hjælper sin far 
med fuglene, ligesom Mohammeds 

ældre sønner på 15 og 20 år også 
gjorde, da de var yngre. 
”Men det er altså mig, der er allermest 
fugleglad,” siger Mohammed og 
lover, at han ikke bliver sur, hvis vi i 
Skræppebladet skriver, at han er en 
lille smule pip med de kanarier.

De hvid-gule kanariefugle, der hedder 
Sydhollandsk Frisé, ser lidt forpjuskede 

og syge ud. Men de krøllede fjer er en 
frisure, der beviser, at det er en fugl med 

en fremragende kondition.
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direktøren venter på sin trio

brabrand boligforenings nye direktør, keld laursen, glæder sig til 
at komme i gang med de mange opgaver, der står i kø

Tekst Elsebeth Frederiksen og Kirsten Hermansen, fotos af Martin Krabbe

Skræppebladet har lovet læserne 
et portræt af hver af de nye chefer i 
Brabrand Boligforening.
Mens direktør Keld Laursen venter 
på sit chefhold, der endnu ikke er 
tiltrådt, tager vi en snak med ham, 
for vi vil jo så  gerne vide mere om, 
hvilken person det er, der har sat 
sig i direktørstolen på Brabrand 
Boligforenings kontor.
Vi ved på forhånd, at direktøren selv 
har boet  mange år i den forening, han 
nu er blevet direktør for.  Han er født 
i Søvangen, opvokset på Udsigten, og 
som ung boede han i Gellerupparken. 
Det er en god historie og et godt 
udgangspunkt for samtalen.
Vi spørger ham derfor, om det er hans 
bedste kvalifikation, at han kender 
boligforeningen indefra som beboer?
”Nej, slet ikke – det er bare en 
tilfældighed, og det er ikke i sig selv 
nogen kvalifikation.
For mig indebærer det bare rigtig gode 
minder at have boet almennyttigt 
i nogle dejlige kvarterer  i min 
barndom og ungdom. Det har givet 
mig nogle værdier at tage med videre 
i mit  liv, og selvfølgelig præger det 
min opfattelse af at bo i den almene 
sektor.”

kvalifikationerne
Keld Laursens erhvervsmæssige 
baggrund er en uddannelse som 

bygningsingeniør tilbage i 80´erne, 
hvor han specialiserede sig inden 
for energi og miljø. Derefter  var han 
17 år i uddannelsessektoren, i hele 
perioden altid i Århus eller omegn.
Nu er Keld Laursen så tilbage i et 
arbejde, der handler om bolig og 
byggeri, og som  han siger:
”Den almene sektor er ikke så 
forskellig fra uddannelsessektoren. 
Kernen i Brabrand Boligforenings 
historiske identitet var og er at løfte 
en væsentlig samfundsopgave ved at 
tilbyde alle borgere en ordentlig 
bolig. Målsætningen har samme 
karakter, som gode uddannelser har 
for samfundets og den enkeltes vej 
til udvikling og velfærd. At gå på 
arbejde og beskæftige sig med noget, 
der skaber en samfundsmæssig 
værdi, uden at det hele handler om 
kroner og ører, er berigende.”
Keld Laursen har et stort netværk 
fra sit arbejdsliv inden for 
uddannelsessystemet. 
”Det kan være en hjælp i det kommende 
arbejde. Uddannelsessystemet og den 
almene boligsektor ligger  begge i 
spændfeltet mellem det offentlige 
og private og har dermed mange 
lighedspunkter,” forklarer han.

omorganisering af
boligforeningens ledelse
Opgaven som direktør lyder på 

at varetage en omorganisering 
af ledelsen. Konsulenter har i 
boligforeningen anbefalet en bredere 
ledelsesstuktur i et ledelsesteam. Vi 
spørger derfor, hvordan Keld Laursen 
vil gribe denne opgave an.
”Der skal ske en højere grad af 
uddelegering af ansvar og ledelse, 
sådan at der bliver en bredere ledelse. 
Det er vigtigt, at ansvaret bliver 
fordelt til folk, der har den større 
faglige viden på det enkelte område. 
En teknisk chef med mange års 
erfaring er værdifuld og ligeledes en 
projektchef, der har prøvet lignende 
opgaver, eller en administrationschef, 
der har store økonomiske og 
forvaltningsmæssige kompetencer.”
”Der skal desuden være tydelighed 
i uddelegering af opgaver i ledelsen, 
det har der vist ikke været før,“ tilføjer 
han.

de kommende 
renoveringsprojekter
Vi vil gerne have nogle kommentarer 
til de store renoveringsprojekter, der 
ligger og venter i boligforeningen. 
Keld Laursens kendskab til det er 
på nuværende tidspunkt så lille, 
at han helst ikke vil udtale sig om 
det konkret. Han vil dog gerne 
udtrykke sin generelle mening om 
boligrenoveringer.
”Det er vigtigt at holde den almene 
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sektors boliger i tidssvarende stand, 
men på den anden side er der et 
hensyn til også at bo ordentligt til 
billige penge. Byfornyelse kontra 
boligfornyelsesproblematikken er 
svær. Det er altid en afvejning. Der 
er også behov for billige boliger 
med mindre komfort til nogle 

samfundsgrupper, for eksempel 
studerende,  og derfor er det  ikke 
altid hensigtsmæssigt at fjerne alle 
billige boliger fra markedet ved 
at gennemføre meget omfattende 
renoveringer.”

brabrand boligforening er ikke 
kun gellerup og toveshøj
I medierne har der været meget fokus 
på Gellerup og Toveshøj, og mange 
artikler har handlet om disse områder. 
Keld Laursen ved selvfølgelig 
godt,  at der er andre afdelinger 
end Gellerup og Toveshøj, men han 
minder om, at Helhedsplanen er 
et af de mest ambitiøse og største 
projekter i Danmark, og derfor vil 
der være meget fokus på det. Han 
gør dog også opmærksom på de 
andre gode projekter, som er i gang 
i boligforeningen. Her tænker han 
for eksempel på de nye afdelinger i 
Hasselager og Havnehusene.

en moderne leder
Keld Laursen er en moderne leder. Det 
skal forstås på den måde, at han godt 
kan lide  at uddelegere opgaverne og 
give folk ansvar. 
”I den forbindelse er det afgørende, 
at vi ikke har en nul-fejls-kultur, 
hvor ingen tør begå fejl, for så er der 
heller ingen, der tør tage ansvar. Men 
jeg er da lidt ærekær,” siger han og 
forklarer, at han selvfølgelig ikke kan 
lide at lave fejl, men hvis han gør det, 
må folk gerne gøre ham opmærksom 
på det. 
Keld Laursens lederstil ligger meget 
på linje med, hvad konsulenterne har 

anbefalet. Han forklarer, at han går ind 
for mere tydelighed omkring roller og 
opgaver på arbejdspladsen. Det er 
vigtigt, at dem, man ansætter, har  den 
korrekte faglige viden og har en klart 
defineret rolle på arbejdspladsen. Det 
er vigtigt for ham, at man er villig til 
at lære af andre og bruge den viden til 
at finde nye kreative løsninger.

ghettobegrebet er problematisk
Den almene sektor har for nogle 
et dårligt ry, men Keld Laursen 
påpeger, at den almene sektor altid 
har været toneangivende indenfor 
boligbyggeriet, og det skal den blive 
ved med at være. 
”Det almene byggeri er mangfoldigt 
og ikke kun et sted, hvor fattige 
folk bor, for der er også mange 
ressourcestærke personer i disse 
bebyggelser. Det handler om ikke 
at generalisere de folk, som bor i de 
områder, og sætte dem i bås, men at 
fremme en glæde og en stolthed over, 
hvor man bor, og hvordan man ser på 
det.”

Han bryder sig ikke om udtrykket 
ghetto og mener, at det stigmatiserer 
folk, som bor i områderne og giver 
uheldige associationer. Begrebet 
”udsatte boligområder” er ikke meget 
bedre, for det giver også folk nogle 
dårlige associationer, som man kunne 
være foruden. 

vil kommunikere med beboerne
Beboerdemokratiet betragter Keld 
Laursen som meget positivt.
”Det er da helt naturligt at søge 
indflydelse på ens bolig. Alle vil 
gerne selv bestemme over, hvor de 

bor, uanset om de bor alment eller ejer 
deres eget.” 
Keld Laursen vil gerne ud at besøge 
afdelingerne og høre på, hvad de 
lokale folkevalgte har at sige, og 
hvilke temaer der er aktuelle i de 
enkelte afdelinger. 
”Nogle har fortalt mig, at der tidligere 
har været modsætninger imellem 
administrationen og afdelingerne. 
Noget kan skyldes misforståelser,  
fordi man ikke har kommunikeret 
tydeligt nok. Men det er vigtigt for 
mig at slå fast, at administrationen 
er til for beboerne, og absolut ikke 
omvendt,” siger Keld Laursen med et 
smil og tilføjer:
”Derfor er det vigtigt at tale sammen 
og afstemme forventningerne til 
hinanden og på den måde bedre opnå 
resultater.”

store forventninger
På spørgsmålet om, hvordan han har 
det med det forventningspres, der 
ligger på ham, svarer han:
”Det bekymrer mig ikke. Jeg ser 

det at have fået jobbet som et stort 
privilegium. Den almene sektor 
er jo toneangivende i forhold til 
boligbyggeriet og bidrager til en 
fortsat udvikling inden for området.  
Det er vildt interessant. Og så glæder 
jeg mig rigtig meget til at få nye 
kolleger i chefteamet.” 

Keld Laursen er 54 år 
Bor i Hinnerup
Gift og har 3 voksne børn
Uddannet ingeniør
Løber maraton i sin fritid

Skræppebladets udsendte interviewer boligforeningens nye direktør.
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på jagt efter chef med styr på både 
økonomi og administration 

boligforeningen søger administrationschef til det nye chefteam

Af Helle Hansen

Brabrand Boligforening er i 
fuld gang med at ansætte en ny 
administrationschef, som skal være 
det fjerde medlem af det nye chefteam. 
Annoncen efter den nye 
administrationschef blev slået op sidst 
i januar, og der var ansøgningsfrist  
25. februar (efter Skræppebladets 
deadline, red.). Det forventes, at 
personen er fundet inden udgangen 
af marts, således at stillingen kan 
blive besat senest 1. maj.

skal agere rollemodel
I jobannoncen blev der efterlyst en 
person, der som administrationschef 
aktivt skal medvirke i den 
forandringsproces, der er sat i gang 

med den nye organisationsstruktur i 
boligforeningen. 
Der lægges vægt på det overordnede 
og tværgående arbejde og den 
konkrete implementering i Økonomi 
og Administration. 
Der beskrives også, hvordan 
der skal gennemføres et kultur-
udviklingsforløb, hvor tillid og større 
åbenhed vil være pejlemærker for den 
ny servicekultur, som er båret af både 
godt samspil og professionalisme. 
Her skal administrationschefen 
sammen med chefgruppen agere som 
rollemodeller, står der i annoncen.

bred erfaring efterlyses
Relevant erfaring med rådgivning og 

sparring i forhold til både bestyrelse 
og chefgruppe er nogle af de ting, 
der lægges vægt på. Men det er også 
vigtigt, at den nye chef har en erfaring, 
der sikrer, at boligforeningens 
administrative opgaver varetages 
både på en forvaltnings- og 
lovgivningsmæssigt korrekt måde.
Der stilles ikke krav om nogen 
bestemt uddannelsesmæssig 
baggrund, men det forventes, at 
ansøgeren har en økonomisk eller 
samfundsvidenskabelig uddannelse 
som enten cand.oecon., cand.scient.
pol., cand.polit., cand.jur. eller 
lignende.

sidste chef fra boligforeningens gamle ledelse rejser

mogens clingman stopper som regnskabschef i brabrand boligforening 
senest 31. maj

Af Helle Hansen

Sidst i januar blev det offentliggjort, 
at foreningsbestyrelsen har indgået 
aftale med regnskabschef Mogens 
Clingman om, at han fratræder sin 
stilling senest den 31. maj 2014, når 
regnskabet for 2013 er afsluttet. 

ny organisering
I Skræppebladets februar-nummer 
skrev vi, at Mogens Clingman 
var blevet anmeldt for vold efter 
en julefrokost i boligforeningens 

samarbejdsudvalg. Østjyllands Politi 
har siden tiltalt Mogens Clingman 
for vold. Formand for Brabrand 
Boligforening Jesper Pedersen afviser, 
at Mogens Clingmans fratrædelse har 
noget med voldssagen at gøre.
”Mogens fratræder i forbindelse med 
den store organisationsomlægning, 
som boligforeningen for tiden er i fuld 
gang med,” fastslår Jesper Pedersen 
og oplyser, at i forbindelse med den 
nye organisationsstruktur bliver 

stillingen som regnskabschef nedlagt. 
I stedet vil regnskabsfunktionen i 
fremtiden blive placeret under 
en administrationschef, der 
organisatorisk bliver placeret på linje 
med den nye projektchef, Ole Bech 
Jensen, som tiltræder 1. marts, og den 
nye tekniske chef, Niels Hosie, som 
tiltræder 1. april. 
 

prøv også at klikke ind på skraeppebladet.dk/blog/
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fremtidsdag om brabrand boligforening anno 2014

strategi og kulturudvikling er på programmet, når der den 15. marts tages hul på 
den nye udgave af brabrand boligforening

Af Helle Hansen

På samme tid, som foråret er parat til at 
springe ud, tager repræsentantskabet i 
Brabrand Boligforening sammen med 
alle boligforeningens medarbejdere 
en lørdag midt i marts på tur til 
Horsens. Her skal alle være med til 
det, som bliver kaldt “Fremtidsdagen 
- det nye BB”. Det bliver en dag, hvor 
der skal arbejdes med en ny strategi 
for Brabrand Boligforening.

håndtering af udfordringer
”Der er to temaer på programmet, 
det er strategi og kulturudvikling,” 
fortæller Lars Bo Pedersen, der 
er partner i konsulentfirmaet 
Mussmann, som foreningsbestyrelsen 
har hyret til at stå for afviklingen af 
fremtidsdagen.
”Der vil blive taget afsæt i de 
udfordringer, foreningen står 
overfor i fremtiden. Og både 
repræsentantskabet og medarbejderne 
bliver inviteret til en drøftelse af, 
hvilke strategiske pejlemærker der 
skal arbejdes efter for at håndtere 
udfordringerne bedst muligt,” siger 
Lars Bo Pedersen. 

en proces sættes i gang
Der er ikke nogen forventning om, at 
strategien bliver endeligt lavet færdig 
på selve dagen. Målet er derimod at få 
gode input og drøftelser af, hvad der 
er vigtigt at arbejde efter fremadrettet. 
”Kort sagt er målet med dagen, at 
foreningsbestyrelsen og ledelsen får 
kvalificeret den overordnede mission, 
vision og strategi, som Brabrand 
Boligforening skal forfølge med 
henblik på efterfølgende at udarbejde 
den endelig strategi,” forklarer Lars 
Bo Pedersen. 
 
kulturen skal udvikles
I forbindelse med fremtidsdagens 
andet tema, kulturudvikling, skal der 
arbejdes med at udvikle den kultur, 
der fremover skal karakterisere 
Brabrand Boligforening. 
”Her er det væsentligt, at åbenhed 
og tillid bliver styrket i foreningen. 
Selve dagen skal derfor også 

bidrage til at styrke dialogen 
mellem administrationen og 
beboerrepræsentanterne,” fortæller 
Lars Bo Pedersen og oplyser, 
at foreningsbestyrelsen forud 
for fremtidsdagen har opstillet 
tre nøgleord for den kultur, der 
ønskes: samspil, servicekultur og 
professionalisme. 
”På dagen skal deltagerne sammen 
forsøge at skabe et fælles billede af, 
hvad disse nøgleord indebærer og 
betyder. Og det skal drøftes, hvilke 
aktiviteter der skal iværksættes for at 
skabe en kultur, der er båret netop af 
det gode samspil, en servicekultur og 
professionalisme,” fortæller Lars Bo 
Pedersen.

alle i arbejdstøjet
I løbet af dagen vil der både være 
indlæg fra foreningsbestyrelsen, 
ledelsen og Mussmann. Og der vil 
også blive arbejdet i grupper med 
dagens temaer. 
”Det forventes, at alle trækker 
i arbejdstøjet og giver gode, 
konstruktive og fremadrettede input, 
så rejsen mod den nye Brabrand 
Boligforening startes i fællesskab,” 
siger Lars Bo Pedersen, der forventer, 
at der i alt kommer 150 deltagere 
til boligforeningens fremtidsdag i 
Horsens. 
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hejredalskollegiets fremtid er stadig uafklaret

kollegiets bestyrelse afventer udspil fra kommunen

Tekst af Jens Skriver, foto af Martin Krabbe

”Vi venter på et udspil fra 
kommunen, og intet ligger fast,” 
siger Søren Jensen, der er formand for 
beboerrådet og medlem af bestyrelsen 
på Hejredalskollegiet. 
 ”Ikke mindst boliggarantien for 
beboerne er et vigtigt ønske for os. 
Kollegiets fremtid afhænger af , om vi 
finder den rette økonomiske løsning. 
Vi har tabt penge gennem mange 
år. Problemet er, at bygningerne er 
gamle og dårligt isolerede og slet ikke 
tidssvarende. Men vi mangler midler, 
og en renovering er blevet udsat, men 
det forhandler vi med kommunen 
om,” fortæller Søren Jensen og tilføjer, 
at der tidligere også var betydelige 
huslejetab, men nu bliver der betalt 
for mange af værelserne. 
Men nogle værelser, der er reserveret 

til Erasmusstuderende, står dog 
tomme. 
”Erasmusstuderende, der kun bor her 
et halvt år, udgør omkring halvdelen af 
beboerne, og størstedelen af de øvrige 
beboere er også udlændinge. Det er, 
fordi de udenlandske studerende 
begynder at søge bolig for sent, og 
derfor havner de på Hejredals- eller 
Skjoldhøjkollegiet, hvor der er flest 
ledige værelser, selv om de burde 
fordeles ud på alle kollegier,” mener 
Søren Jensen.

kollegiets fordele
Søren Jensen, der er blevet færdig 
som elektronikingeniør, har boet på 
Hejredalskollegiet i hele sin studietid. 
”Det er billigt, og afstandene er 
acceptable,” siger han. 

”Jeg bor på en god gang, hvor vi 
godt kan blive enige om at gøre rent. 
Her bliver også holdt nogle fester en 
gang imellem. På grund af de mange 
flytninger er en del af beboernes 
langsigtede interesse for kollegiet 
imidlertid ringe,” siger Søren Jensen.
I og med at kollegiet er selvejende, 
er det faktisk beboerne selv, der 
bestemmer, for eksempel kan de selv 
bestemme ordensregler. 
”Men de fleste af beboerne ved ikke, 
at beboerrådet også repræsenterer 
beboerne overfor bestyrelsen. Til 
gengæld er kollegiets beboerråd 
aktivt på Facebook, og her kommer 
mange spørgsmål fra beboerne,” 
fortæller Søren Jensen. 

prøv også at klikke ind på www.gellerup.nu
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

thomas medom tilbage på toveshøj

thomas medom, sf, er ny rådmand for sociale forhold og beskæftigelse. 
han har indtil for nylig arbejdet på tovshøjskolen som lærer

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Thomas Medom er uddannet lærer 
og har indtil for nylig arbejdet på 
Tovshøjskolen. Det var en spændende 
periode for ham, for der lærte han, 
hvilke udfordringer der findes i 
Gellerup og Toveshøj. 
”Jeg valgte at arbejde på Tovshøjskolen, 
fordi jeg gerne ville prøve mig selv 
af og se problematikkerne indefra,” 
fortæller han. 
Arbejdet gav ham store udfordringer, 
men var også et bevis på, hvor meget 
social nød der kan være i dele af 
Gellerup. Men selvom der er social 
nød, fik han et rigtigt godt indtryk af, 
hvor mange forældre der engagerer 
sig i deres børn og vil dem det bedste 
– ligesom alle andre forældre. Det er 
for Thomas Medom det billede, der 
står stærkest tilbage. 

kan bruge erfaringen fra 
toveshøj 
Han vil bruge sin erfaring fra 
Tovshøjskolen til at gøre de politiske 
historier konkrete. Før jul kom en sag 
i byrådet om nogle unge fra Gellerup 
og Toveshøj, som havde været på rejse 
med ungdomsskolen nede sydpå.  Der 
havde været en del skriverier om det, 
og det blev nærmest en skandalesag i 
pressen. Der var borgerlige politikere, 
som ville have stoppet tilskuddet til 
de unges rejser.
”Der havde jeg konkrete oplevelser 
med både at kende nogle af disse 
børn og kende nogle af de voksne, 
der har været omkring dem. Derfor 

kunne jeg gå helt anderledes ind i en 
politisk debat.”

familier skal kunne smides ud
Thomas Medom er generelt for at 
smide familier ud af boligen, hvis de 
har lavet ballade. Hvis de altså bor 
i det område, de har lavet ballade i. 
Men de kan ikke smides ud for noget, 

de har gjort et andet sted i byen. 
”Løsningen er jo ikke kun at smide 
familier ud. De familier, som har 
problemer med at styre de unge, 
skal have hjælp. Her skal familierne 
have en mere aktiv rolle, hvor de 

er rollemodeller for børnene. Det 
kan være, at de unge får voksne 
forbilleder, som står op om morgenen 
og går på arbejde, og på den måde 
viser, at de kan forsørge deres familie. 
Det er sådan nogle ting, der rykker.”

er selv gammel rebel
Thomas Medom er opvokset i 
Hammerum i Midtjylland, men har 
brugt det meste af sit voksne liv i 
Århus. 
”Jeg var lidt af en rebel, da jeg var 
ung,” forklarer han og beskriver, 
hvordan han mødte op til session 
med piercing i øjenbrynet og med 
dreadlocks.
Hans udseende er blevet modereret 
lidt med tiden. Han er også blevet 
far til to og på den måde mindre 
rebelsk og mere ansvarlig. Han har 
boet forskellige steder i Århus, blandt 
andet Vestbyen, men i dag har han 
slået sig ned med kone og børn i 
Hjortshøj. 

Skræppebladet bringer i de 
næste numre små portrætter 
af de nye rådmænd i Århus.

Rådmand Thomas Medom på besøg 
hos Filmprojekt Gellerup i kælderen på 
Tovshøjskolen, hvor han engang har 
arbejdet som lærer.
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boligforeningens horoskop varsler, 
at forandringens vinde fortsat vil blæse 

astrolog gunhild Weisbjerg fra hans broges parken forudser, at boligforeningen 
får vrøvl med de offentlige instanser. måske spændes der ben for de økonomiske 

tilsagn i helhedsplanen

Af Gunhild Weisbjerg, foto Martin Ljung Krabbe

Skræppebladet har overtalt mig til 
at forsøge at udfærdige et horoskop 
for vores boligforening. Lad mig dog 
forudskikke, at det kun kan blive i 
spøg og skæmt-afdelingen, fordi vi 
ikke kender det nøjagtige tidspunkt 
for boligforeningens fødsel. Og også 
fordi jeg ikke er specialiseret i denne 
form for horoskoper, for mit speciale 
er personlige horoskoper med 
astrologisk-psykologisk tolkning.

boligforeningens fødsel
Det, vi ved ifølge Niels Skjeldahl 
fra Søvangen, der selv deltog, er, 
at det stiftende møde fandt sted 
på kommuneingeniørens kontor i 
Gl. Brabrand den 29. april 1948 om 
aftenen. Men præcis hvornår man 
var klar til at sætte de relevante 
underskrifter, er uvist.  Og det er 
tidspunktet for initiativtagernes 
underskrifter for foreningens stiftelse, 
som er Brabrand Boligforenings fødsel. 
Jeg har ladet vores boligforening blive 
født den 29. april 1948 kl. 22.28.35.  
Det tidspunkt er jeg kommet frem 
til ved at regne på en meget vigtig 
begivenhed i boligforeningens 
historie. Et horoskop er nemlig som et 
ur, der går, og det astrologiske ur går 
altså, hvad enten vi kender klokken 
eller ej. På horoskoptegningen er der 
ligesom to visere, og et skelsættende 
tidspunkt var 1976, hvor Gellerup 
Centeret og Kulturhuset blev solgt 
fra, da boligforeningen var ved at gå 
konkurs.

øjeblikkets præg
Et horoskop er et øjebliksbillede 
af et givent tidspunkt, et billede 
af, hvordan planeterne stod i det 
øjeblik, fødslen fandt sted. Teorien 
bag astrologien er, at alt, hvad der 
fødes, bærer øjeblikkets præg. Der 
er altså en sammenhæng mellem de 
store ting i universet og de små ting.  
Vi astrologer kan i visse tilfælde, når 
vi kender en persons fødselsdato, 

Gunhild Weisbjerg vil til efteråret gerne uddybe og forklare boligforeningens 
horoskop ved et foredrag, hvis Skræppebladets læsere er interesserede.
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regne ud, ud fra personens udseende, 
hvornår på døgnet vedkommende er 
født.

ascendanten i skytten
Viseren, som går tværs over figur 
1 med en pil til venstre i billedet, 
viser horoskopets vigtigste akse, som 
kaldes ascendant. Ascendant kommer 
af latin og betyder det opstigende 
tegn på den østlige horisont. Ligesom 
solen står op i øst, står der altid et 
stjernetegn på den østlige horisont. Vi 
kan bare ikke se det med det blotte øje. 
Ved at lade horoskopet gå i gang kl. 
22.28.35  får vi en virksomhed, hvor 
det er tegnet Skytten, der definerer 
ansigtet udadtil. (Se den vandrette 
viser til venstre på figur 1. Tegnet for 
Skytten ligner en pil). Kodeordet for 
Skytten er ekspansion, og med en 

forening, som nu knap 66 år senere 
snart tæller 25 afdelinger, må det siges 
at kunne passe. Skytten er også tegnet 
for optimisme og det at se lyst på 
tingene. Det er tegnet, hvor der gerne 
må være råderum.

målsætning om fællesskab
 Hvis vi kigger lidt mere på figur 
1, ser vi, at der er en lodret viser, 
der går igennem det stjernetegn, vi 
kalder Vægten. Denne lodrette linje 
er foreningens målsætningsakse. Med 
en målsætning (forkortet til MC) i 
Vægten er målet her fællesskaber. 
Og hvis vi bringer os en anden af 
boligforeningens stiftere, Knud 
Erichsens, ord i erindring, ”Det var 
en social tanke, men drivkraften var 
vore egne behov”, så passer det godt 
med en målsætning for fællesskaber.  

Man kan også se, at der står en 
figur, der ligner en trefork. Det er 
symbolet for planeten Neptun, og 
Neptun er blandt andet energien 
for næstekærlighed, men kan også, 
hvis den bliver belastet, udtrykke 
forvirring og kaos.

tyrens tegn er solidt
Med fødselsdato den 29. april 
er Brabrand Boligforening 
født i Tyrens tegn.  
Stjernetegnet er der, hvor solen er 
placeret, og solen ligner en sol i hus 
nr. 5. Tyren er tegnet for økonomi og 
et solidt tegn med et indre behov for 
at være fast og stabil. Og så står solen 
tæt på planeten Merkur, hvilket giver 
boligforeningen forretningssans.  
Se lidt nærmere på figur 1, her er 
cirklen opdelt i lagkagestykker. Dem 

er der 12 af, og de dækker forskellige 
livsområder. På figur 1, som er 
fødselshoroskopet, skal I især lægge 
mærke til husene 1, 2, 5, 7 og 8, fordi 
der i de huse befinder sig planeter. 
Her kan I se, at der er røde og grønne 
streger imellem planeterne. De 
grønne streger er medvind, de røde er 
modvind.

uranus kan være ulykkesplanet
Se på figur 2. Da jeg skulle fastsætte 
boligforeningens fødselstidspunkt, 
ville jeg gerne finde det år, hvor den 
vandrette viser, ascendanten, når 
ned til planeten Jupiter (den ligner 
et firtal). Der er røde streger over til 
Uranus (ligner en antenne) og Venus 
(ligner kvindetegnet). Planeten 
Uranus står for alt det nye, men 
kan også være en ulykkesplanet, 

når den har røde streger. Uranus 
spiller en stor rolle i horoskopet, og 
Venus står blandt andet for økonomi. 
Året var 1976, og det var for 
boligforeningen et skæbnesvangert 
år. Neptun har fået en rød streg til 
Venus og bliver dermed belastet.

ikke tegn på ro endnu
I figur 3 for marts 2014 kan I se, at 
viserne har drejet sig yderligere. 
Planeten Pluto, som står for 
omlægninger, har passeret. Pluto-
symbolet er en cirkel med en sort 
streg, og Pluto river gamle strukturer 
ned for at bygge noget nyt op.  
Pluto står sammen med 
skæbneplaneten Saturn (ligner et 
5-tal), og viseren har endnu ikke ramt 
Saturn. Men, som I kan se, er figur 3 
mest grøn. Men vi har en position af 

den aktuelle Uranus på vores rødder, 
hvilket kan indikere pludselige skift 
og omlægninger. Så der bliver nok 
ikke sådan lige ro på bagsmækken, 
trods den nye ledelse.

fremtiden byder på forandringer
Det vil desværre føre for vidt af 
pladsmæssige hensyn at begrunde 
nedenstående bud på fremtiden for 
Brabrand Boligforening. Men mit bud 
lyder, at når Saturn for alvor kommer 
ind i billedet, så vil boligforeningen 
få vrøvl med de offentlige instanser. 
Min fantasi går på, at der spændes 
ben for de økonomiske tilsagn, vi 
har fået til Helhedsplanen. Og der 
ligger også andre påvirkninger, 
som puster til forandringens vinde.  

Figur 1.  Boligforeningens fødselshoroskop. 
Solen er i Tyrens tegn, og målsætningen, 
MC, er Vægten, der står for fællesskaber.

Figur 2. Boligforeningens skæbneår 1976, 
hvor der var problemer med økonomien.

Figur 3. Figuren viser 2014 og fremtiden, 
hvor Uranus varsler skift og omlægninger.
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jaka var med til at skabe brabrand 

den gamle konservesfabriks ensomme og forladte bygninger 
er et levende stykke brabrand-historie

Af Sean Ryan Bjerremand, fotos udlånt fra lokalarkivet

På adressen Højriisgårdsvej 5 i 
Brabrand ligger der nogle forladte 
gamle fabriksbygninger, som i dag 
er rammen om en lokalhistorisk arv. 
Bygningerne husede nemlig tidligere 
en slagterifabrik ved navn JAKA, 
som historisk har haft stor betydning 
for udviklingen af Brabrand og ikke 
mindst Brabrand Boligforening.
 
jysk fabrik
JAKA, der var en forkortelse for Jydske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik 
A.m.b.A. blev indviet den 25. 
september 1954, dengang da Danmark 
var på vej ud af valutakrisen.
Der var på det tidspunkt i samfundet 
en fælles forståelse for det, som man 

i dag nok ville kalde en strategisk 
fusion, for slagteribranchen 
var presset. Målet var at opnå 
stordriftsfordele gennem en 
forenkling af transportomkostninger 
og bedre muligheder for oplagring for 
at forebygge sæsonudsving. 
Ved at placere slagteriet i Jylland 
frem for at benytte slagteriet DANA 
i Nykøbing Falster og, firkantet 
sagt, selv sørge for at sælge varerne 
videre kunne der opnås fordele, var 
vurderingen.
Der var behov for at koncentrere 
kræfterne ét sted, og Brabrand blev 
valgt af flere årsager, dog mest 
de logistiske årsager på grund af 
placeringen. Fabrikken skulle nemlig 

ligge tæt på jernbanen, havnen og 
de gode veje, og her var Brabrand 
godt hjulpet af, hvad man også før i 
historien havde set, et dynamisk og 
proaktivt sogneråd. Rådet sørgede 
nemlig for, at der blev stillet en grund 
til rådighed på Højriisgårdsvej, 
hvor vandforsyningerne tilmed var 
velegnede både i mængder og kvalitet.  

en teknologifaktor i brabrand
Pressen var imponeret. Jyllands-
Posten skrev: ”Initiativ og virkelyst 
præger Brabrand. Produktivitet 
over alt frem for uproduktivitet.” 
Og Kristeligt Dagblad skrev: ”Man 
overvældes af hovedfabrikkens 
kolossale haller, kedelanlæggenes 

kraft, symfonien af ledninger og rør, 
de komfortable spise- og baderum, 
hygiejnen og dagslyset, der slippes 
ind i al sin vælde, skønt anvendelsen 
af glas er forholdsvis ringe. Det 
er vidunderligt, hvad moderne 
teknologi kan præstere!”.

dirch passer som reklame
Markedsføringen for JAKA-
slagteriet var primært rettet mod det 
amerikanske og det britiske marked, 
men alle markeder blev i princippet 
betragtet som interessante. Der blev 
i den forbindelse benyttet muntre 
reklamer med kendisser i Danmark, 
blandt andet Dirch Passer, en 
oplevelsestur for børn, og også Elna 

Andersens tiende forgæves forsøg på 
at svømme over Den Engelske Kanal 
blev sponsoreret. 
De mange forskellige stunts 
medførte dog en del kritik, som 
bedst kan udtrykkes i en sætning: 
”Hvad bruger I pengene på?” 

jolly jack i usa
At der var dyre stunts indimellem, 
er dog ikke ensbetydende med, at 
man ikke også benyttede mere enkle 
metoder, som for eksempel figuren 
Jolly Jack, der repræsenterede JAKA 
i USA. I London blev der holdt 
et cocktailparty, hvortil der blev 
inviteret 50 journalister, som skrev 
til det store britiske marked. Det 

blev dog imidlertid overgået, da man 
også inviterede seks amerikanske 
journalister til en anden begivenhed. 
Resultatet blev en begejstret 
artikel, som nåede ud til mere end 
50 millioner amerikanske læsere. 
 
boligbevis til medarbejdere
JAKA spillede en stor rolle i 
lokalsamfundet i Brabrand med en 
høj beskæftigelsesgrad. I 1954 var 
der beskæftiget 190 medarbejdere,  
og væksten og succesen var til 
at få øje på. Blot fire år senere 
var medarbejdertallet steget til 
300, og fabriksarealet var blevet 
udvidet med 1200 kvadratmeter.  
Brabrand Boligforening var nu blevet 

Disse billeder repræsenterer et af datidens mest avancerede slagterier med dedikerede medarbejdere.



Skræppebladet marts 2014 - 15

interessant for JAKA, som lagde billet 
ind på 50 af boligerne i Søvangen 
for at sikre medarbejderne en bolig. 
Og JAKA rettede i samme periode 
også en henvendelse til Brabrand 
Sogneråd for at få en udvidelse af 
boligområdet. Det førte på sigt  til 
udarbejdelsen af en dispositionsplan, 
der kom til at inkluderede det 
område, som i dag dækker både 
Gellerupparken og Toveshøj. 

hvor der handles, der spildes
I 1959 pålagde Finansministeriet, 
at JAKA skulle rense spildevandet 
bedre, eftersom vandet i Brabrand Sø 
indeholdt både blod- og fedtrester.   
Ligeledes havde JAKAs økonomi det 
på et tidspunkt ikke for godt. Hvert 
år leverede JAKA et underskud på 
3-5 procent, hvilket trak veksler på 
andelsslagteriernes tålmodighed.  
Der var dog en fælles forståelse for, 
at JAKA ikke kunne undværes, og 

resultatet blev, at der blev indbetalt 
ekstra otte millioner kroner fra 
andelshaverne. 

ramt af oliekrisen
Fokus blev rettet mod USA, og i 
slutningen af ”de glade 60´ere” gik 
det igen fremad.  I 1971 blev JAKA 
udvidet med 4000 kvadratmeter, 
og  samme år købte man Hafnia 
Konserves A/S. Hafnia-købet gav 
store markedsandele i USA og 
Storbritannien. 
Men lige som fremtiden så lys ud for 
Brabrand Boligforening i starten af 
1970’erne og pludselig blev mørk, så 
skete det samme for JAKA.  Slagteriet 
måtte ved oliekrisens indtog i 1973 
fyre hele 120 medarbejdere og lukke 
Hafnia. 
Resten af 70´erne blev omtumlede, 
men JAKA-fabrikken eksisterede frem 
til 2008 efter nogle årtier med ”ups and 
downs”. Tilbage i årene før oliekrisen 
var JAKA imidlertid en magtfaktor 
og har indirekte også medvirket til 
den historiske udvikling, der har 
gjort Brabrand Boligforening til, hvad 
boligforeningen er i dag.

Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver

på www.skraeppebladet.dk
Vi markerer i dette nummer, at Lands-
byggefonden endeligt har godkendt 
den boligsociale helhedsplan. Det 
giver skub i ansættelserne, der skal 
hjælpe beboerne med at sætte gang i 
aktiviteter.
Unge fra Fritidspatruljen har stemt 
dørklokker i Gellerupparken, fordi de 
undrede sig over, at ret få af børnene 
herfra bruger de gratis fritidstilbud. 
Det kom der et par interessante resul-
tater ud af.
De unge var også aktive på en uddan-
nelsesdag – kun for piger. Dagen var 
arrangeret af piger, der gerne ville for-
tælle andre om uddannelser og gym-
nasieretninger. 
En ung forfatter, Hanne Viemose, bor 
på Toveshøj og kan ofte ses i selskab 

med kaffe og computer i en af Baza-
rens cafeer. Her skriver hun bedst. Vi 
bringer et portræt af hende.
Mere om børn og unge: omkring 1500 
af dem deltog i tre dages børnefesti-
val, og den blev en stor succes på alle 
måder. Vi har en fotoreportage fra fe-
stivalen (forsidebilledet).
Ni kvinder i Gellerup er blevet ud-
dannet som miljøambassadører, og 
det fortæller vi nærmere om. Det 
handler om at få en god viden om at 
spare på energien – og give den vi-
dere til andre beboere i området. På 
den måde sparer man også penge på 
huslejen. 
En af Gellerups mange ildsjæle, Ah-
med Mohamed Yousuf, fik forleden 
Samvirkets Pris – det har vi også en 
lille historie om sidst i bladet. 

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Bygningerne, der husede den gamle konservesfabrik, JAKA, ligger tomme tæt på
banelinjen i Gl. Brabrand.
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vintersysler
kreativ beskæftigelse – ny hue

af Inger Bloch

Når det er vinter, får jeg tit en ubetvingelig 
lyst til at strikke eller hækle mig en ny 
hue. Jeg er ikke specielt god til det – mine 
huer bliver ofte lidt for stramme eller for 
store eller lidt skæve - og måske passer 
farverne ikke helt til mit overtøj. 
Den slags små detaljer tager imidlertid 
ikke lysten fra mig! Jeg har en urokkelig 
tro på, at den næste hue, jeg fremstiller, 
bliver fuldstændig vellykket.
Faconen på mine huer er tidløs; min 
foretrukne model minder nærmest om en 
tevarmer.

et tilbud
Stakken af huer vokser, og sommetider, 
når jeg har familiebesøg, tager jeg et par 
huer frem og spørger, om der er nogle 
af de tilstedeværende, der kunne tænke 
sig at få en af dem. DET ER DER IKKE. 
Tilbuddet bliver venligt og høfligt afslået 
med diverse forklaringer som ”Jeg går 
ikke med hue” eller ”Jeg bruger altid 
hætten på min jakke eller hættetrøje, hvis 
det er koldt”.

materialer
Efterhånden har jeg oparbejdet et pænt 
lager af strikkepinde, hæklenåle og garn i 
forskellige tykkelser og farver. Når jeg går 
i butikker, suges jeg mod garnhylderne, 
og er der tilbud, kan jeg vanskeligt stå 
imod. 
For nylig tog jeg alt mit garn frem for 
at gøre status. Der var 77 nøgler! Jeg 
sorterede alle nøglerne i farver og lagde 
hver farve i en gennemsigtig plasticpose. 
Herefter lukkede jeg poserne med røde 
silkesløjfer, som var tilovers fra julen.

ny hue, igen
Nu, hvor jeg sidder og skriver om emnet, 
kommer jeg i tanker om, at jeg godt kunne 
trænge til en sort hue. Jeg har ganske 
vist to sorte huer i forvejen, den ene er 
forsynet med mønster i forskellige farver 
– den er desværre lidt for lille! Min anden 
sorte hue er strikket med brede riller 
(kronprinsesse Mary har en hue i samme 
mønster); denne hue er blevet alt for stor, 
og selvom jeg har forsøgt at sy den ind, 
ryger den stadig ned over øjnene, hvis jeg 
ikke passer på.
Nu klør det i fingrene! Jeg må straks ind 
og hente posen med sort garn, så jeg kan 
strikke en ny hue – denne gang bliver den 
helt perfekt –  jeg ved det! 
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hans broges parken er i 
skred som “rabarber-
kvartèr” - forstadiet til 
en ghetto...
Og de første spæde tegn er ved at vise sig 
i diverse kultursammenstød; for sådan 
begynder det.
Ofte med “småting” som henkastning 
af affald, støjende adfærd, parkerede 
biler uden nummerplader, småhærværk, 
tyveri, narkohandel, dårlig stil i 
fællesvaskehuset og anden uforskammet 
optræden osv.
Selv om “kvoten” for nydanskere er nået, 
når man tager befolknings-
sammensætningen i betragtning, så truer 
skrækscenariet i Afdeling 1 konstant 
med, at “kommunen” installerer nogle 
af de værste mellemøstfamilier, der er 
smidt ud af andre boligforeninger og 
afdelinger; - kommunen har nemlig  ingen 
hæmninger i den retning, den kalder det 
“integration”.
Og problemerne breder sig i disse år, nu er 
vor nærmeste “nabo”, Skovgårdsparken, 
også kommet i skred og er på vej mod 
ghettostatus.
Trist for det engang så pæne kvartèr, der 
hovedsagligt bestod af velfungerende 
danske børnefamilier fra middelklassen; 
ja sådan var hele Gellerup-området 
faktisk.
Men politikerne har længe villet det 
anderledes, hvilket selvfølgelig ikke 
skal afholde os i “bakkerne” fra at tage 
problemerne i opløbet, inden de eskalerer 
til Beirut-tilstande, så utrygheden og 
frygten, og til sidst ligegyldigheden, 
vinder indpas i vort ellers så dejlige 
boligområde.
Vi skal være på vagt, og dertil behøves der 
nogle årvågne beboere, fuldt ud støttet af 
viceværterne og afdelingsbestyrelsen.
Det vigtigste formål med 
“anstrengelserne” er naturligvis at holde 
på afdelingens velfungerende danske 
børnefamilier, så vi stadigvæk kan kalde 
os for en “Boligforening” - og ikke for en 
ghetto.

Erling Melgaard Jarsbo - Udsigten 13

Afdelingsbestyrelsen har haft mulighed for at 
svare, men er ikke vendt tilbage, inden dette 
blad er gået i trykken.

Svar på læserbrev
vi må stå sammen
Foreningsbestyrelsen har ikke kunnet nå 
at drøfte dette, så derfor er det følgende 
en helt personlig kommentar. 
Der er ingen tvivl om, at vi i vores 
boligforening har beboere med tunge 
sociale udfordringer. Det afgørende er, 
at vi må stå sammen om at løse opgaven. 
Dialog er det bedste redskab, vi råder 
over - og de seneste års erfaringer fra 
bl.a. Gellerup og Toveshøj viser, at dialog 
med myndigheder, familier, skole, politi, 
foreninger, afdelingsbestyrelser m.v. 
faktisk giver resultater, især i forbindelse 
med indsatsen mod den hårde 
kriminalitet. 
Og nu arbejdes der energisk på at 
nedbringe hærværk. Det gavner ikke 
vores fælles bestræbelser at tale om 
Beirut-tilstande eller at bruge ord som 
”ghetto”. Vi må tværtimod se i øjnene, 
at staten og kommunen på grund af 
de store besparelser vil stille krav om, 
at vores beboerdemokrati skal gøre en 
ekstra indsats, for at vi selv skal håndtere 
en større del af problemerne. Man kan 
efter min mening argumentere solidt for, 
at dette er urimeligt. Men det er altså de 
vilkår, et stort flertal i Folketinget byder 
beboerne i det almene byggeri i de næste 
fem år, - uanset udfaldet af det kommende 
valg. 

samtale på tværs af skel
Derfor må vi alle stå sammen og hjælpe 
hinanden med at klare tingene. På tværs 
af alle skel må samtalen være vores 
vigtigste redskab. Hvis vi skaber skel 
mellem grupper af beboere, så får vi det 
kun værre alle sammen. En del af vores 
samtale med kommunen handler om, 
at vi gennem såkaldt fleksibel udlejning 
gerne vil undgå for stor koncentration af 
sociale problemer i vores afdelinger. Men 
sådanne ønsker får kommunen også ind 
fra andre områder i byen, og derfor er det 
vanskelige forhandlinger. Vi gør, hvad vi 
kan. 
Foreningsbestyrelsen  arbejder også for 
at få helhedsplaner for Søvangen og 
Hans Broges Parken, som kan sikre gode 
boliger til en husleje, som er til at betale. 
Helhedsplanerne skal også sikre, at de to 
afdelinger bevarer deres gode omdømme, 
så lejlighederne fortsat kan udlejes til alle 
grupper og dermed fremmer en alsidig 
beboersammensætning. Også derfor er 
det vigtigt, at vi taler sagligt og nøgternt 

om de udfordringer, der er, men at vi ikke 
gør dem større, end de faktisk er.

Af Keld Albrechtsen, næstformand i 
Brabrand Boligforening

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 re-
daktionen, som eventuelt efterføl-
gende redigerer kommentaren i sam-
arbejde med forfatteren. 

Læserbreve er som udgangspunkt 
korte, og her retter redaktionen kun 
for stave- og forståelsesfejl. Læser-
breve 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 kom-
mentar pr. mail til redaktion@skraep-
pebladet.dk 
eller til Skræppebladet, Dortesvej 
35A, 8220 Brabrand.
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fritvalgs-tv eller pakkeløsning
hvad er op og ned, når fritvalgs-tilbud fra boxer sammenlignes med stofa? 

af Edvin Juhl, medlem af antenneudvalget under foreningsrådet, arkivfoto

I Brabrand Boligforening har de fleste 
afdelinger kabel-tv fra Antenneforeningen 
Aarhus med Stofa som leverandør. Her 
har vi en kollektiv pakkeløsning, hvor 
den lille grundpakke for nogle år siden 
afløste den dyrere store programpakke. 
En del beboere har i mange år efterlyst 
en fritvalgs-løsning, hvor beboerne selv 
kan bestemme, hvilke kanaler de får ind i 
husstanden – og især betaler for. En sådan 
løsning har i mange år ikke været mulig 
af kommercielle og tekniske grunde. 
Men nu kan man få det sådan, ikke fra 
antenneforeningen og Stofa, men derimod 
fra betalings-tv-udbyderen Boxer TV.

fritvalg ikke helt frit
Boxer lancerer nu et nyt produkt, hvor 
kunden for 29 kr. månedligt pr. kanal 
selv kan vælge de kanaler, som kunden 
ønsker at modtage. Forudsætningen er 
blot, at der skal tegnes et abonnement på 
79 kr. månedligt, hvor kunden får leveret 
Danmarks Radios seks kanaler. Prisen for 
fritvalg er derfor reelt 108 kr. månedligt 
for syv kanaler.
For den lille programpakke hos Stofa 
skal vi i 2014 betale 119 kr. pr. måned. 
For de penge får vi 26 tv-kanaler, en 
del radiokanaler leveret og en 256 Kb 
internetforbindelse. Så for 11 kr. ekstra 

om måneden får vi således leveret 19 
tv-kanaler mere end Boxers fritvalgs-
løsning. Og det er vel ikke så dårligt.
Jeg har i mange år forsøgt at forklare 
tilhængere af fritvalgs-tv, at det ikke 
vil blive billigere end vores nuværende 
kollektive løsning. Boxers nye tiltag 
viser med al tydelighed, at fritvalgs-tv 
ikke er løsningen. I hvert fald ikke for 
nærværende. Om det så bliver engang, 
det må tiden vise.

gratis kanaler koster
Mange har nemlig den fejlagtige 
opfattelse, at der i en programpakke, 
som vores, er nogle gratis kanaler. Men 
det er der kun i kraft af, at de leveres 
sammen med nogle betalingskanaler. Skal 
kanalerne leveres enkeltvis, så kommer 
de også til at koste penge. Hos Boxer 
tager de 29 kr. månedligt pr. kanal – og så 
gælder det i øvrigt ikke TV3 og Kanal 5, 
som er noget dyrere.
Tv-udbyderne som Viasat og lignende 
får penge ind på to måder; ved direkte 
betaling for kanalen fra tv-seere og 
ved reklamekroner fra annoncører. 
Reklameindtægterne beregnes på 
baggrund af, hvor mange husstande der 
får kanalen leveret. Der betyder derfor, at 
der er stor forskel på reklameindtægterne, 
hvis en kanal ligger i den lille 
programpakke med 65.000 husstande 
eller i en programpakke med 5-, 10-, eller 
20.000 husstande. 
Tv-leverandører, som antenneforeninger, 
Stofa o.l. betaler derfor ikke det samme 
pr. husstand for en betalingskanal i 
grundpakken, som hvis den skal ligge i 
en tillægspakke. 
I tilgift for at lægge en betalingskanal 
i grundpakken får antenneforeningen 
som regel også retten til at vise nogle 
af de såkaldte ”gratis” kanaler. Det 
er forklaringen på, at vi i vores lokale 
grundpakke nu også har et par 
betalingskanaler. 

abonnement dækker vedligehold
Boxers produkt viser også med al 
tydelighed, at en kunde ikke blot kan 

købe en enkelt kanal til småpenge. Der 
skal også et abonnement til for at dække 
alle udgifterne til distribution og service.
Antenneanlægget i vores afdelinger ejes 
af den enkelte afdeling. Det skal udskiftes, 
vedligeholdes og afskrives på helt 
samme måde som afdelingens øvrige el-
installationer. Vedligeholdelsen er derfor 
også med i betaling for grundpakken. 
Derfor kan vi heller aldrig få en 
nulbetaling for tv-anlægget, selvom vi 
ikke benytter det. Helt på samme måde 
som alle vores øvrige huslejeudgifter. 
Beboere uden bil kan ikke slippe for 
at betale til vedligehold af P-pladser, 
ligesom beboere uden børn heller ikke 
kan slippe for at betale til vedligehold af 
legepladser osv.

en god løsning for beboerne
Den programpakke, vi har i Brabrand 
Boligforening, er væsentlig billigere end 
prisen for den normale programpakke til 
en enkelt tilslutter, vi får nemlig en del 
rabat med vores kollektive aftale. 
I 2014 betaler vi således kun 119 kr. 
månedligt for en programpakke, som 
normalt koster 165 kr.
Der er derfor sund fornuft i, at vi bevarer 
en kollektiv løsning i hele boligforeningen.
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kig også forbi på

www.bbbo.dk

take off for helhedsplanen

søndag den 23. marts går helhedsplanen gellerup i gang med et stort arrangement

Af Marianne Stenberg, kommunikationsansvarlig Helhedsplanen

Sæt kryds i kalenderen søndag 
den 23. marts. Da markerer vi 
starten på Helhedsplanen Gellerup 
Toveshøj med et stort Take Off-
arrangement, som lægger ud 
fra morgenstunden med fælles 
morgenmad i Laden. Efterfølgende 
er der Informationsbazar om 
Helhedsplanen i Foreningernes Hus. 
Om eftermiddagen fortsætter Take 
Off-dagen i Globus1 med blandt 
andet fodbold og zumba, hvor vi også 
slutter af med fællesspisning for alle.
Inviterede er alle – beboere og 
borgere, børn, unge, voksne og 
ældre - der gerne vil have status 
på Helhedsplanen og høre om de 
mange projekter i  planen med rig 
mulighed for at stille spørgsmål  til 
beslutningstagere og fagpersoner.

vejprojekt går i gang 1. april
En uge senere, tirsdag den 1. april, 
kører de første maskiner ind i 
Gellerup på Gudrunsvej for at starte 
op på første del af vejprojektet, der 
skal åbne Gellerup og Toveshøj med  
vejforbindelser på tværs og en ny 
bygade fra Bazar Vest til City Vest.
Vejprojektet bliver første spadestik på 
Helhedsplanen, som med 911 millioner 
kroner fra Landsbyggefonden blandt 
andet vil give området: Nye veje, 
to beboerhuse, en bypark, et nyt 
vejprojekt, en ungdomsbydel, et 
sports- og kulturcampus og meget 
andet i løbet af de kommende fire-
fem år.

det sker i laden, foreningernes 
hus og globus1
På Take Off-dagen den 23. marts kan 
beboerne komme og få konkret viden 
om, hvad der kommer til at ske med 
vejprojektet. Hvor starter vejfolkene, 
hvor længe varer arbejdet, hvad med 
parkering, hvad med støj og støv, 
når der arbejdes?  I Foreningernes 
Hus vil der være informationsboder, 
hvor der sidder fagpersoner og 
beboerrepræsentanter, der kan hjælpe 
med at give svar på spørgsmål. Der vil 
være informationsboder for vejene, 
byparken/byrum, beboerhusene, 
blokke berørt af tryghedsgaranti, 
trafik, den boligsociale indsats 
samt de øvrige projekter: 
Erhvervskilen, ungdomsbyen, 
Verdenspladsen, Bazarpladsen, 
sports- og kulturcampus, moskeen og 
Gellerupbadet.
Informationsbazaren i Foreningernes 
Hus begynder omkring frokosttid, 

hvor vi byder på en sandwich. Men 
inden da er alle nysgerrige også 
meget velkomne til at møde op til 
morgenmad i Laden, hvor der vil 
blive en generel orientering om 
Helhedsplanen. Om eftermiddagen 
fortsætter Take Off-arrangementet  
i Globus1 med fodboldturnering, 
zumba og mange andre spændende 
aktiviteter for børn og voksne, og vi 
slutter dagen af med fælles aftensmad. 

Der kommer invitationer rundt i alle 
postkasser i Gellerupparken og på 
Toveshøj. Men sæt allerede nu kryds 
i din kalender.
Vi glæder os til at se dig søndag den 
23. marts.

Boligforeningen øverste jordlod på den 
grønne kile er blevet ryddet ud til ringvejen 
i forbindelse med Helhedsplanen. Her skal 
Gudrunsvej rettes op i løbet af foråret.
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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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1 - Hans Broges Parken

renoveringsplaner

afdelingsbestyrelsen i dialog med inspektør og formand

Af Inger Bloch

Planerne om renovering af vore 
boliger i afdeling 1 er ikke syltet ned!
Inspektørerne Carsten Falck og 
Ege Høst og formand Jesper 
Pedersen har deltaget i flere 
afdelingsbestyrelsesmøder, hvor de 
har orienteret og besvaret en masse 
spørgsmål.
Man kan få indblik i mange detaljer 
ved at læse det fyldige referat fra 

afdelingsbestyrelsesmødet d. 14. 
januar 2014; her deltog Ege Høst, og 
man var inde på forskellige arbejder, 
der kan/skal udføres, og ideer til, 
hvorledes huslejestigningen kan 
holdes nede på et acceptabelt niveau.

Referatet er i øjeblikket sat op i 
udhængsskabene på Udsigtens 
vaskehus og på facaden af den 

midterste blok (blok B) på Hans 
Broges Vej.
Referater af afdelingsmøderne 
(også referater af tidligere møder) 
bliver løbende lagt ind på Brabrand 
Boligforenings nymoderniserede 
hjemmeside: www.bbbo.dk 
 

6 - Holmstrup

genbrugsen i holmstrup

mødested for at aflevere, hente og bytte tøj

Tekst af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Træder man ind i Genbrugsen i 
Holmstrup, falder tanken straks på 
en velassorteret manufakturhandel. 
Meget tøj af alle slags hænger 
velsorteret på bøjler eller ligger på 
hylder. Og her er altid liv. Mødre med 
børn går på opdagelse, og Susanne 
prøver sko.
”Hvad nummer bruger du?” bliver 
der spurgt. 
Bagefter er hun overrasket over, at det 
blev til to store poser, hun skal have 
med hjem.

rent og brugbart tøj
”Rent, brugbart tøj modtages med 
glæde,” siger Inge Harmann, der 
passede butikken, da Skræppebladet 
kom på besøg. ”Alle” fra Holmstrup 
Mark, Thorsbjerg, Odinsgården, 
Bronzealdervænget og De beskyttede 
Boliger kommer og afleverer tøj, 
bytter det med noget andet eller 
henter måske bare noget.
 ”Vi har usædvanligt meget tøj for 
øjeblikket, så alle fra Holmstrup Mark 
kan finde noget,” siger Inge. 

Når noget tøj har hængt længe, bliver 
det kørt til Allan Fisker i Gellerup, der 
sender det til udlandet. Alt arbejde i 
butikken er frivilligt. Den frivillige 
arbejdsgruppe på otte medlemmer 
er især glade for, at Michael Stoltze 

kører poserne ned til Allan Fisker, så 
andre kan få glæde af det.
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen

arrangementer marts  2014

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

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

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

Husk aktivitetsdage 
hver onsdag fra kl. 14.00-17.00

Fællesspisning 
onsdag den 19. marts kl. 18.00
Menu: Stegt kylling med hvide 
kartofler og agurkesalat 
            Citronfromage          
            Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

optimist-caféen fylder 22 år

Tirsdag den 1. april 2014
Kl. 9.45 - 11.00 serveres der 
kakao og boller.
Pris: 15,- kr. 

Alle er velkomne
 
Med venlig hilsen Caféudvalget.

10 - Rødlundparken

damefrokost i lokalcenter næshøj

Fredag den. 7. marts kl. 12.00 i Optimist Caféen 

Menu: • Madpandekager med laks • Marineret skinke med kartoffelbåde og sommersalat med 
melon • Bulgursalat med kylling • Brød og smør. • Frisk frugt i bæger • Kaffe med æbletærte.
 
Alt dette for kun 60,- kr.
Tilmelding i caféen senest tirsdag den 4. marts

danseaften

Husorkesteret spiller op til dans
fredag den 28. marts kl. 18.00.
Kom og få en svingom.

Optimist Caféen serverer:
Stegt laks på salatbund med brød.
Honningmarineret skinkesteg med 
bagt kartoffel, salat og kryddersmør.
Kransekage og kaffe.
Tilmelding senest den 21. marts i caféen.
Pris 95,- kr., som betales ved tilmelding.
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4 - Gellerupparken

gellerupparken siger nej til videokameraer

toveshøj indfører videoovervågning til foråret, 
men gellerupparken vil hindre hærværk på andre måder

Af  Birger Agergaard, foto Birger Agergaard og Ulrik Ricco Hansen

Mens Toveshøj om et par måneder 
har videokameraer i gang med at 
overvåge indgange, kældre mv., så 
stemte et klart flertal af fremmødte 
beboere nej til, at der skal indføres 
videoovervågning i Gelleruparken. 
Argumenterne var ellers de samme på 
hver sin side af Edwin Rahrs Vej: Der 
er alt for meget hærværk og svineri, 
og videoovervågning vil kunne øge 
beboernes tryghed. 

modstand mod kameraer
Men et klart flertal blandt de 
fremmødte beboere var modstandere. 
Der var to forslag, et til 41 kroner 
ekstra om måneden for de største 
lejligheder, og et andet, som dækkes 
ind af den fysiske helhedsplan, men 
begge forslag faldt med et brag.
Modstanderne var i det hele taget 
imod kameraer. Dels af principiel 
modstand mod dem, og dels sagde 
flere, at kameraer ikke vil hindre 
hærværk, griseri og tis i elevatorerne. 
De forsøg, der har kørt udvalgte 
steder i Gellerupparken, har ikke 
hjulpet på de ting, sagde de. 
Flere nævnte også, at hvis man skal 
spare penge i afdelingen, vil det være 
bedre at tætne de utætte skydedøre og 
altanpartier, som koster alt for meget 
på varmekontoen.

foreløbig skrinlagt
Afdelingsformand Helle Hansen, 
der sammen med et flertal i 
afdelingsbestyrelsen blev underkendt, 
siger efter beboermødet:
”Det betyder, at tanken om 
videoovervågning er skrinlagt. Vi 
vil ikke umiddelbart bringe forslaget 
op igen, men nu må vi jo se, hvilke 
erfaringer Toveshøj gør sig. Hvis 
deres erfaringer bliver rigtig gode, 
kan sagen jo bringes op på et nyt 
beboermøde engang.”
Afdelingsbestyrelsen vil nu se 
på nogle af de andre forslag til at 

nedbringe hærværk, som var fremme 
på beboermødet. Det blev nævnt, 
at foreningerne i samlet flok skal 
løse opgaven, og forældre skal være 
bedre til at tage vare på deres børn. 
Det kan også blive aktuelt at se på 

overvågning af containergårdene – 
men det kommer til at vente, til de 
bliver renoveret i forbindelse med 
Helhedsplanen. 

Aftenens ordstyrer, Khaled Mansour, offentliggør det første afstemningsresultat, 
assisteret af Peter Iversen, stemmeudvalget, og observatør Abu Bilal.
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nyt fra beboerrådgiverne

sommerferietilbud til børnefamilier

Er I en børnefamilie – har I lyst til 
at holde en uges ferie sammen – og 
kniber det med selv at få råd til det, 
så er dette tilbud måske noget for 
jer? Tilbuddet henvender sig til alle 
forældre – også til dem, som ikke bor 
med barnet/børnene til daglig.
Efter at Folketingets partier i 
forbindelse med finansloven tog over 
300 millioner i Arbejdsmarkedets 
Feriefond (AFF), har vi med spænding 
ventet på besked fra Feriefonden om, 
hvorvidt de i år kunne give støtte 
til ferieformål. I starten af februar 
modtog vi heldigvis en positiv besked 
om støtte. 
Vi kan derfor igen i år tilbyde et 
antal børnefamilier muligheden for 
et betalt ferieophold i Danmark samt 
i et vist omfang hjælp til betaling 
af transportudgifter efter nærmere 
fastsatte retningslinjer.

hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, 
samt børnefamilier, der bor på 
Toveshøj, har mulighed for at ansøge.
At det kun er beboere fra disse 
afdelinger, der kan komme i 
betragtning, skyldes, at beboerne i 
disse afdelinger har valgt at bruge 
huslejekroner på finansiering af 
beboerrådgivere, og det derfor 
er disse beboere, der kan bruge 
beboerrådgivernes forskellige tilbud.
For at komme i betragtning skal 
man opfylde Fondens økonomiske 

retningslinjer. Det handler primært 
om det rådighedsbeløb, som familien 
har tilbage, når de faste udgifter er 
betalt. Retningslinjerne er rummelige, 
og ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå 
en bred kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere 
ferieønskerne sammen med børnene, 
så kontakt os i rådgivningen for at 
ansøge/få foretaget en vurdering 
af mulighederne for at få bevilget et 
betalt ferieophold.

hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, 
Toveshøj, skal henvende sig hos 
beboerrådgiver Maryam Fereidanian 
i beboerhuset Laden. Maryam kan 
træffes tirsdag 10-12 samt torsdag 15-
17. Der er lukket om fredagen.
Familier fra de andre nævnte 
afdelinger skal henvende sig hos 
beboerrådgiver Jens Høgh og Abelone 
Asingh i Beboerrådgivningen, 
Gudrunsvej 16, 1. th., i tidsrummene 
tirsdag 10-12 samt torsdag 15-18.
For beboere på Holmstrup Mark er der 
også mulighed for at søge i tirsdags-
rådgivningen 15-17 i Værestedets 
lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6. 
Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
møde-tidspunkt.

hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 

dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgningerne 
behandles løbende, dog vil ansøgere, 
der har været af sted indenfor de 
seneste to år, først få svar efter udløb 
af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen beboerrådgiverne
Jens Høgh tlf. 61 28 21 26
Abelone Asingh  tlt. 61 28 21 50 
Maryam Fereidanian tlf. 20 18 54 24
 

        

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

 Ansøgningsperiode: Fra 1. marts 2014 til 10. april 2014.  
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Dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder skal medbringes til brug for 
udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

 Ansøgningsperiode: Fra 1. marts 2014 til 10. april 2014.  

gellerup kirke

sogneindsamling, koncerter og andet i kirken

international aften
28. februar kl. 18.00.
Fastelavnsfest med dejlig fastemad, 
sjove lege og tøndeslagning for børn 
og voksne.
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding inden kl. 13 dagen før 
festen hos sognemedhjælper Bit Boel 
Buhl på telefon 86250800 eller mail 
bbb@gellerupkirke.dk
 
international gudstjeneste
2. marts kl. 10.00.
 
café-aften
4. marts kl 19.30.
Hvad er en salme? Hvordan kan man 
forny en så gammel genre, og er det 
overhovedet muligt og nødvendigt at 
skrive salmer i dag? 
Med udgangspunkt i sine egne 
salmer fortæller Lisbeth Smedegaard 
Andersen om at skrive salmer i 

dag og redegør for tanker bag det 
billedsprog, en ændret omverden må 
kalde på.
Herudover skal vi synge en masse 
af hendes salmer akkompagneret af 
Gellerup Kirkes eget husorkester.
Entré kr. 30,-
 
sogneindsamling
9. marts kl 12.00.
Indsamlingen støtter Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af 
sult blandt verdens fattigste.
Bliv indsamler i Gellerup Kirke d. 9. 
marts, og vær med til at støtte kampen 
mod sult.
 
værestedsaften
20. marts kl. 17.00.
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften 
i kirkens underetage. Kl. 17 er der 
kaffe/te og småkager og tid til en 

snak. Kl. 18 serveres der varm mad. 
Derefter synger vi sammen og hygger 
os til omkring kl. 19.30. Du behøver 
ikke melde dig til – du kan bare møde 
op.
 
koncert med dissing, kleive og 
reiersrud
29. marts kl. 16.00.
Orgelbrus, bluesguitar og en 
blændende dansk fortællerstemme – 
det er, hvad man kan opleve, når disse 
tre unikke musikere indtager kirken. 
Med afsæt i den nyudgivne CD “Som 
den gyldne sol” nyfortolker de en 
perlerække af danske kernesalmer 
af Grundtvig, Brorson, Kingo og 
Ingemann. Med så stærkt et trekløver 
er der lagt op til en koncertoplevelse 
af de helt store.
Billetter af 150,- kan købes på 
kirkekontoret i åbningstiden eller ved 
døren fra kl. 15.00. 

caféen 
lokalcenter gellerup

Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand, tlf. 8713 5525

Åbningstider:  
Mandag kl. 9.00 - 13.00
Tirsdag kl. 9.00 - 13.30
Onsdag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag kl. 9.00 - 13.30
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lukket weekend og helligdage.

Vi serverer :
Dagens ret: kr. 38/53,-
Små lune retter: kr. 25,-
Salatbar: kr. 18/25,-
Kage: kr. 8,-
Øl/vand/vin.
Mulighed for bestilling af smørrebrød og kage.
30 forskellige muligheder for at blande en dejlig salat.

Transport: Bus nr. 4A kører lige til døren.
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Beboerhus • Edvwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN marts 2014
Madplan marts 2014
Mandag 3. Hjemmebagt pizza m/ á la carte fyld
Onsdag 5.   Forloren hare med kartofler
Torsdag 6. Lasagne m. oksekøds- og grøntsagsfyld
Fredag 7.  Fiskerulle m/ æg og pasta

Mandag 10.   Kæmpefrikadeller m. råstegte kartofler
Onsdag 12.   Æbleflæsk m. hjemmebagt rugbrød
Torsdag 13.   Bulgarsk Gullasch
Fredag  14. Rødbedebøf m. ris og gulerodssovs

Mandag 17. Fyldt kylling m. ris
Onsdag 19. Månedens overraskelse
Torsdag 20. Hamburger-koteletter m. sauce estragon
Fredag 21.  Kartoffelsuppe m. bacon og nanbrød

Mandag 24. Kefta m. oksekød
Onsdag 26. Hamburgerryg m. kartofler, blomkål og gulerødder
Torsdag 27. Biksemad med spejlæg
Fredag 28. Fiskekrebinetter m. pasta

Mandag 31.  Karrysuppe m. kylling og ris
    
Maden bliver serveret fra kl. 17-18, mandag først fra kl. 17.30.
Ændringer i menuen kan forekomme.
Tilmelding senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158.
 
Priser:
Voksne 30 kr.     Børn 12 kr.       Rabatkort, 10 gange: 250 kr.

Arrangementer i marts 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 
 

Frivillig til madlavning
Ladens Folkekøkken søger frivillige til hjælp 
med madlavning i beboerhuset Tousgårdsladens 
Folkekøkken.
Der fremstilles dagligt aftensmad til servering 
mellem kl. 17 og 18. Lidt afhængig af dig, menuer 
og antal personer tilmeldt spisning startes 
madlavningen omkring kl. 13.30 til 14.00.
Der er ikke noget krav til, hvor ofte du kan, men 
fra to gange (men gerne mere) om måneden er ofte 
passende til en start.
Du får det officielle kursus i køkkenhygiejne m.v., 
som levnedsmiddelkontrollen kræver. Det er gratis 
og kan bruges andre steder også.
Det er muligt at starte som sidemand til de mere 
erfarne hjælpere.
Som medhjælper spiser du gratis de dage, du er på 
køkkenhold.
Du får også mulighed for at komme med forslag til 
menuen, og vi er meget interesseret i ny inspiration 
og nye retter.
Folkekøkkenet er åbent for alle beboere i 
lokalområdet, og madplanen offentliggøres hver 
måned i Skræppebladet.

Er I flere, der gerne vil starte sammen som et hold, 
er det også muligt.

Ring på tlf. 86 25 91 58, eller mail til 
info@tousgaardsladen.dk  
Kig forbi, og se huset 

lokalcenter brabrand

Klokkeblomstduoen spiller 
sømands-potpuorrier og evergreens

tirsdag den 18. marts kl. 14.00.

lørdagsklubben 

Afholder generalforsamling 
Søndag den 6. april 2014 kl. 13.00 
i Tousgårdsladen.
Vel mødt fra bestyrelsen  
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

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.
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.  
 
Priser: 
Voksne 45,-                     
Børn/pensionister 25,-
Voksne 12-turskort 450,-
Børn/pensionister 12-turskort 250,-
Voksne månedskort  400,-
Børn/pensionister månedskort  200,-
Voksne tremånedskort 1100,-
Børn/pensionister tremånedskort  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

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 – uden entre.
Besøg for grupper kan bestilles efter aftale. 
Det koster 300 kroner for grupper under 12 perso-
ner og 500 kroner for grupper over 12 personer.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

OBS - Museets Venner holder generalforsamling 
søndag den 9. marts kl. 14

@
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 17.00-19.00


