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lederen

Af Helle Hansen

farvel til den trælse beboer

Hvis du sidder og læser disse linjer, er du højst sandsynligt 
beboer i Brabrand Boligforening. Og hvis du ikke lige ved, 
om du er det, så bor du altså i en af Brabrand Boligforenings 
25 afdelinger, hvis du har hentet Skræppebladet ude i din 
postkasse.

I alt er vi omkring 15.000 mennesker, der af den ene 
eller anden grund har valgt at flytte ind og bo i en af 
boligforeningens afdelinger. Nogle beboere har boet her i 
flere år, måske hele livet, mens andre kun er på gennemrejse, 
på vej videre, når noget bedre viser sig.

For nogle beboere er det ikke så vigtigt, hvor man flytter 
ind med seng, sofa og fladskærm for at bo i en kortere eller 
længere periode. Mens lejligheden for andre beboere er 
vores hjem og det sted, hvor vi har valgt at bo og leve. Det 
sted, hvor vi forsøger at skabe et godt hjem for os selv - 
dør om dør med vores naboer. Det sidste gælder formentlig 
for rigtig mange beboere i alle boligforeningens afdelinger. 
Og formentlig er de fleste beboere rigtig glade for at bo lige 
præcis der, hvor de bor - ellers ville de vel flytte et andet 
sted hen. 

Desværre findes der i mange afdelinger også beboere, for 
hvem det ikke betyder noget, hvor de bor. Og det går ud 
over alle de andre beboere. Den slags trælse beboere findes 
der tilsyneladende i rigtig mange afdelinger – som det 
blandt andet kan læses i flere af dette nummers læserbreve.
Og jeg kan afsløre, at det også gælder i Gellerupparken, 
hvor rigtig mange gode beboere er godt trætte af de trælse 
beboere, der ødelægger det for alle os andre.

Trælse beboere er en udfordring for os alle, hvad enten vi bor 
i Gellerupparken, Hans Broges Parken, Skovgårdsparken 
eller en af de andre afdelinger. Nogle gange kan det 
desværre opleves, som om det er de få trælse beboere, der 
får lov til at ødelægge afdelingerne for alle os andre. 

Udfordringen må være at komme den trælse beboer til 
livs, enten ved at tale beboeren til fornuft eller ved at bede 
ham eller hende om at flytte til et andet sted. Kræv dit 
boligområde tilbage, og sig fra over for den trælse beboer. 
Fortæl, hvordan du vil have, at det skal være at leve, der 
hvor du bor -– og hvis lugten i bageriet ikke passer den 
trælse beboer; så kan han eller hun flytte hen, hvor peberet 
gror.
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bliv guidet rundt i gellerup

gellerup MuseuM er i gang Med at uddanne guider, der kan vise rundt i gellerup og toveshøj. 
projektet ’bag oM blokken’ fra festugen var et forsøg, soM nu skal være perManent

Af Elsebeth Frederiksen, foto Danielle Guldmann Sekwati

Er du klar over, at City Vest faktisk 
skulle have heddet Nordgårdcenteret? 
Eller at Bazar Vest er en gammel 
varmekedelfabrik? 
Dette og andre interessante fakta kan 
du snart høre om, hvis du tager på en 
guidet rundtur i Gellerup. En gruppe 
lokale beboere er i fuld gang med at 

blive uddannet til at guide århusianere 
og andre nysgerrige rundt i Gellerup. 
De gennemgår et kursus, der både 
indeholder workshops, foredrag 
samt besøg i Den Gamle By og på 
det lokalhistoriske arkiv, og som skal 
ende med at  klæde dem alle sammen 
på som Gellerup-Toveshøj-guider, der 

er klar til at fortælle og svare på alle 
mulige spørgsmål.

viser en andet gellerup
Det kommende guidekorps består 
af alle slags beboere fra Gellerup og 
Toveshøj. Der er nogle, som er vokset 
op i området og har levet her hele deres 

liv; andre er voksne, som er tilflyttere. 
Alle beboerne har hver deres egen 
historie at fortælle om Gellerup, og 
der er mange interessante anekdoter 
at dele med folk, som vil høre.
Det er Gellerup Museums Venner, 
der i samarbejde med Den Gamle By 
står for uddannelsen af guiderne, og 

derfor involverer kurset også et besøg 
i Den Gamle By, hvor guiderne skal 
møde en professionel guide, der viser 
rundt i Århus. Efter kurset er guiderne 
klædt på til at vise rundt i Gellerup og 
Toveshøj for alle folk,  som gerne vil 
lære Gellerup at kende.

hvad får folk at se?
Turene med guider tager 
udgangspunkt i Gellerup Museum, 
hvorfra de bevæger sig rundt i 
Gellerup og Toveshøj, mens de 
fortæller historier og personlige 
anekdoter. Som gæst på turene bliver 
du introduceret for Gellerups historie, 
hører om helhedsplanen og om 
fremtiden, og der er også et besøg i 
Fredens Moske,  som nok er fremmed 
territorium for de fleste gæster.  Måske 
har guiden også lige en fætter med 
en butik i bazaren, som kan fortælle, 
at der engang var torvemarked på 
Lottesvej, før der var noget, der hed 
Bazar Vest . 
Hvis du er blevet nysgerrig og har 
lyst til at komme på en guidet tur, har 
du en mulighed for det i påskeferien, 
hvor der bliver arrangeret tre 
rundvisninger.
Hold øje med Gellerup Museums 
hjemmeside, hvor der er mere info 
om, hvornår og hvor du skal møde 
op. Se www.gellerupmuseum.dk

De kommende guider har været på besøg på Det Lokalhistoriske Arkiv 
for at høre om Gellerups historie.
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tegneglæde
Marianne stenberg, journalist i  boligforeningen, kan både tegne og fortælle

Af Kirsten Hermansen, foto Martin Krabbe

For nogle er det en kendt sag, at 
Marianne Stenberg, ansat som 
journalist i boligforeningen, er en 
god tegner. Når man besøger hende 
i hendes atelier, bliver man forundret 
over de detaljerige tegninger, som 
hun viser frem. Tegninger, som det 
må have taget evigheder at lave.
Det gælder alle hendes tegninger, 
både dem med dyr, mennesker og 
landskaber. Alle er de fyldt med så 
mange fine små detaljer. Motiver 
med fugle har hendes helt særlige 
interesse, og her viser hun sine evner 
som illustrator.  Selv om der mangler 
33 tegninger i dag, som er udstillet på 
hovedkontoret i Arla, så får man et 
rigtig godt indtryk af hendes alsidige 
tegnetalent.

en stor produktion  
Marianne fortæller, at hun har 
tegnet, siden hun var lille, og er 
fortsat med det som voksen.  Selv om 
hun har fuldtidsarbejde i Brabrand 
Boligforening, har hun gennem årene 
produceret et hav af tegninger og haft 
adskillige udstillinger.
Hun har som journalistuddannet 
kunnet formidle  sine tegninger 
digitalt,  både med en hjemmeside, en 
blog og på Facebook.
Kendskabet til hendes mange 
tegninger er derfor lige så stille taget 
til , og efterhånden har flere gallerier 
budt sig ind. Det har været en 
anerkendelse, når de har bedt hende 
udstille.

tegneprojekt for lego
På den måde havde direktøren for 
Legofonden set hendes billeder og 
købt et af dem. I forbindelse med et 

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.
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projekt, hvor Billund skulle være 
børns hovedstad , skulle der laves 
en stor ’fælles-kæmpe-tegning’ af 80 
børn. Her blev Marianne bedt om 
at være med som projektleder og 
kunstner.
En anerkendelse, som hun er stolt af. 
I dag er tegningen på 3 x 3 meter fast 
udstillet i Kirkbi i Billund.
Marianne Stenberg har blandt andet 

også tegnet en fodbold for Hummel, 
som i dag indgår i Christian Stadils 
kunstsamling. Hun har også tegnet 
en fodbold til fodboldturnering for 
asylkvinder på Roskildefestival. Flere 
af hendes tegninger er også købt af 
forskellige firmaer.

stigende interesse hos købere
Det er tegning og kun tegning, der har 
hendes interesse. Hun tegner med en 
tuschpen, bruger flydende tusch og 
farvelægger tegninger med gouache-
maling og vandfarver.
Hun har som så mange andre også 
prøvet med oliemaling, men stregen 
med en tuschpen er hendes favorit. 
Selv om interessen for klassiske 
oliemalerier hidtil har været størst 
hos publikum, så er tegninger nu 
også blevet en kunstart, som mange 
gerne køber.

kunstudstillinger som fritidsjob
Bortset fra glæden ved at udstille er 
det et rigtigt stort arbejde at bruge sin 
fritid på. Tegninger skal indrammes, 
transporteres og ophænges på en 
fordelagtig måde. Der går oceaner af 
tid med det.
I sådanne travle stunder har hun en 

gang imellem tænkt på, om det var 
muligt at leve af tegneriet, så der 
blev mere tid til kunsten. Men hun 
er dog glad for at have et spændende 
job, så hun ikke bare ”tøffer rundt 
derhjemme som kunstner”, så hver 
gang har hun afvist tanken.  Det vil 
ikke være hendes stil, for hun er nødt 
til at have den tryghed, et fastlønnet 
job giver, erkender hun. 

Hun er klar over, at hendes 
kunstneriske udvikling ville 
forstærkes uden et krævende job ved 
siden af, men sådan har hun valgt: En 
privilegeret tilværelse med et godt 
arbejde, og med en dejlig hobby ved 
siden af.
 
hverdag med job og weekend 
med hobby
Adskillige job i dag er krævende 
med fuld opmærksomhed hele 
dagen. Efter arbejde er det svært at 
få tømt hovedet helt, og derfor bliver 

hobbyen gemt væk til den mere rolige 
weekend.
Marianne Stenberg har fundet ud af, 
at hun tegner bedst, når hovedet er 
helt renset fra dagligdagens mange 
opgaver.  Den bedste tegnetid har 
hun derfor i weekenderne, hvor tiden 
forsvinder, når hun kaster sig over 
sine tegninger.

sin helt egen stil
Hun har ikke lagt skjul på, at hendes 
tegninger blandt andet er beskrevet 
således:
”En streg, der løber løbsk i et 
gennemtænkt univers uden 
begrænsninger”.
Det er nok den mærkat, man bedst 
kan sætte på hendes kunst – det er 
smukt, lyser af tegneglæde, og så har 
hun sin helt egen stil.  

Se mere om hendes kunst på 
www.mariannestenberg.dk

Info om Marianne:
Hun har udstillet på blandt 
andet:
• Galleri Lyrum
• Galleri ArtUnika
• Hos danske firmaer, blandt 
andet Hummel og Danske Bank
• Skoler i Århus 
• Børneinstitutioner
Har deltaget i tegne-
workshopper hos blandt andet 
Horsens Kunstmuseum
Privat:
Single med hunden Oskar 
Ikke-hjemmeboende søn på 24 
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øllet blev oles skæbne

skræppebladets udsendte fik en på opleveren ved håndbryggerlaugets arrangeMent 
Med en gaMMelkendt øl-entusiast og tidligere skræppebladsredaktør 

Af Sean Bjerremand, foto Martin Krabbe

”Temaet er øl, ost og chokolade. Vi 
smager forskellige øl sammen med ost 
og chokolade, så vi kan blive klogere 
på de øltyper, som passer sammen 
med klassiske desserter.”
Sådan lød en rundskrivelse fra 
Haandbryggerlauget af 1970 
ved Tousgaardsladen til lavets 
medlemmer, en invitation, som 
også var kommet Skræppebladets 
redaktion for øre.

udsendt reporter med forbehold
Ølsmagning i håndbryggerlavet! 
Om det var noget for mig 
at lave en historie fra? 
Jeg er afholdsmand og dispenserer 
kun meget sjældent fra ikke at 
drikke, så jeg må indrømme, at jeg 
til at begynde med følte mig i et 
noget forkert lag. Og det blev ikke 

nemmere af , at der var en meget stor 
rund mand, der begejstret fortalte om 
diverse øl. 
Den store mand er Ole Madsen, 
tidligere redaktør på Skræppebladet 
og medstifter af Danske Ølentusiaster, 
hvor han er chefredaktør på bladet 
ØLentusiasteN, der er Danske 
Ølentusiasters medlemsblad.
Desuden er Ole klummeskribent om 
øl på Ekstra Bladet, håndsvende-
brygger og underhåndsbrygmester 
i Nordisk Haandbryggerakademi 
– og ikke mindst æresmedlem i 
Haandbryggerlauget af 1970.

Charmeret med smagsoplevelser
Det skal her indrømmes, at Ole Madsen 
faktisk er yderst charmerende – og at 
det nok bare var mine fordomme, der 
spillede mig et lille puds. 

Ole havde på forhånd som erklæret 
målsætning at guide aftenens 
deltagerne igennem mindst otte øl, 
fire oste og fire chokolader. Derudover 
var der masser af markante meninger, 
saftige røverhistorier og opløftende 
anekdoter fra øllets forunderlige 
verden.

Moralske kvaler kvalt
Come on, Bjerremand – du kan bruge 
din tid bedre! Hvorfor lade en hel 
aften gå med at drikke af ni forskellige 
øl. Og du skal på arbejde i morgen….
Den moralske overdommer var på 
arbejde. Men blev noget formildet, 
da den første Altbier blev tappet fra 
tønden. Den smagte fantastisk! Jeg 
er som sagt afholdsmand, derfor 
nøjedes jeg med at nippe. Men det var 
som dråber fra paradis! 
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Godt så. Ni øl var på tapetet. Og vi 
skulle samtidig spise af diverse oste, 
som lå på tallerkenen, og så starte fra 
”klokken seks” og bevæge os med 
uret. 
Ni øl. Jeg fyldte pænt nogle dråber i 
glasset, når de andre fyldte deres glas 
helt op. Men min begejstring var trods 
mindre indtagen ikke mindre end 
deres, og smagen var fantastisk. Med 
oste og øl af forskellige aromaer nøje 
tilpasset smagsløgene. Vi startede 
med kombinationen af en New York 
Lager og en mild øl og endte med en 
stærk østrigsk øl og en lige så stærk 
Gorgonzola ost.

drikker med måde
Der er 25 deltagere til stede, og 
Skræppebladet taler lidt med et par 
stykker.
”Søren, hvad er din yndlingsøl?”

”Det er helt klart Indian Pale Ale. 
Det var en øl, som englænderne ikke 
kunne brygge i Indien, fordi det var 
for varmt dernede. Så for at det kunne 
holde, smed de en ordentlig omgang 
humle i, så den blev ret stærk.”
Søren fortæller ligeledes, at det er 
meget sjældent, at nogen går beruset 
hjem. Måske lidt rødmossede i 
kinderne, men heller ikke mere.
Kenneth Zyceh arbejder til daglig 
som ufaglært pædagog på en 
døgninstitution. Han er glad for at 

komme i håndbryggerlavet, fordi øl 
er meget mere, end hvad man kan 
købe i et supermarked. Han forklarer, 
at det fantastiske ved ølbrygning 
er, at folk, der brygger, kan blande 
ingredienser ud fra deres myriader af 
viden omkring smag, og at man altid 
kan få en overraskelse. Han viser mig 
begejstret en øl med en lidt bitter smag 
og spørger mig, om jeg fik smagt den? 
Ja, det gjorde jeg– og ja, øllene på 
bordet den aften var meget varierende 
i smag.

en fordomsfri oplevelse
Det blev ikke til en hel aften i 
Haandbryggerlauget. Skribent og 
fotograf skulle hjem og op på arbejde 
næste dag. Alligevel blev det til en 
herlig aften, hvor en afholdsmand fra 
Gellerup blev mindet om, at der er 
liv på den anden side af broen af ens 
holdninger og fordomme.

Haandbryggerlauget af 1970
mødes en gang om ugen i 
sidefløjen til Tousgårdsladen på 
Toveshøj - og der er åbent for 
flere medlemmer fra Brabrand 
Boligforening. Der er offentlig 
transport næsten lige til døren.

prøv også at klikke ind på skraeppebladet.dk/blog/
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et slag for freMtiden
brabrand boligforening var saMlet i horsens 

for at koMMe Med bud på, hvordan freMtiden skal se ud

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Pernille Benzon

Lørdag den 15. marts var 
repræsentantskabet og medarbejdere 
i Brabrand Boligforening samlet 
for at diskutere den nye Brabrand 
Boligforening. Det kom der mange 
gode ideer og lange diskussioner ud af.
Deltagerne, som var samlet på Hotel 
Opus i Horsens, havde i forvejen ikke 
fået et program for dagen. Det eneste, 

der var fastlagt, var faktisk kun spise- 
og kaffetiderne. Det var selvfølgelig 
også vigtigt, men deltagerne glædede 
sig alligevel til at høre, hvad resten af 
dagen gik ud på. 
Repræsentanter fra Muusmann, som 
har lavet organisationsanalysen for 
Brabrand Boligforening, skulle stå for 
dagen, som blandt andet viste sig at 
bestå af workshops om visioner og 
missioner.  
Direktør Keld Laursen lagde ud med 
at forklare, hvordan man mener, BB 
skal køres i fremtiden, og sagde, at 
han ikke i forvejen vidste ret meget 
om den almene sektor, men at han 
vil gå til opgaven med en passende 
balance mellem ydmyghed og at 
udfordre og udvikle.  
Hans tale blev ledsaget af klapsalver, 
både før og efter talen – noget, som 
han vist blev lidt betuttet over. 
Bagefter var det tid til at komme ud i 
grupper. I forvejen var deltagerne delt 

op på tværs af afdelinger, beboere og 
ansatte, og det viste sig at være en god 
blanding. 

gode diskussioner om alting
Grupperne fik til opgave at 
gennemgå ti strategiske pejlemærker, 
som Muusmann havde skrevet 
op. Det handlede blandt andet om 

beboerdemokrati, samspil mellem 
ansatte og beboere, dialog og 
nybyggerier. Deltagerne havde samlet 
fået at vide, at de skulle glemme 
fortiden og kun kigge fremad, men 
det var svært for nogle af grupperne, 
fordi de følte, de også var nødt til at se 
på fortiden for at kunne se, hvad der 
skulle gøres bedre i fremtiden. 
De emner, der gik igen, var 
manglende kommunikation mellem 
boligforeningen og beboerne. Ofte 
føler beboerne, at deres klager ikke 
bliver taget seriøst, eller at man 
ikke vidste, hvor klagen havnede, 
når man sendte den.  Der var en del 
frustration hos folk, men også håb om 
et bedre forhold til den nye ledelse i 
boligforeningen.  

lang, men også vigtig dag
Der var workshops i fem timer med 
indlagte pauser, så folk var godt trætte, 
da dagen var ovre. Nogle efterlyste 

en anden måde at lave workshops på, 
da det var hårdt at sidde stille hele 
dagen, mens andre gerne ville have 
haft lidt mere hjælp i grupperne til at 
få begyndt diskussionerne.
Alligevel var folk enige om, at det 
havde været spændende at være med. 
Især at møde folk fra andre afdelinger, 
som man kunne udveksle erfaringer 
med. Der var forslag på bordet om 
at mødes en gang hver anden måned 
for at udveksle erfaring, som man kan 
bruge i sin afdeling. Selvom man er 
beboer i samme boligforening, møder 
man aldrig hinanden, undtagen til det 
årlige repræsentantskabsmøde, hvor 
man mest snakker med folk i sin egen 
bestyrelse. 
Nu tager Muusmann alle skriblerierne 
fra grupperne med og ser, om de kan 
få inspiration til den nye Brabrand 
Boligforening. Nu kan alle bare vente, 
til resultaterne kommer, og det bliver 
spændende at se, om der er blevet 
lyttet til folk, og om deres ønsker og 
ideer er taget til efterretning.

Beboere var koncentrerede om gruppearbejde.

Repræsentant fra Muusmann 
introducerer deltagerne for dagens tema.
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ny rådMand har fokus på helhedsplanen

kristian Würtz lover lys, tryghed og busruter til gellerup og toveshøj

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Kristian Würtz (S) er ny rådmand for 
Teknik og Miljø. Han har tidligere 
været rådmand for Børn og Unge, 
men det nye job ser han også som en 
udfordring
Selvom 34-årige Kristian Würtz ikke 
har boet alment, har han alligevel 
tilknytning til et område med almene 
boliger, nemlig Gellerupparken. Han 
er vokset op i Aabyhøj og Brabrand 
og mindes en barndom med mange 
ture til Gellerupbadet.
”Vi gik over Silkeborgvej til 
Gellerupbadet, hvor vi havde det 
sjovt, hvorefter vi gik hjem igen og 
spiste hyldebærsuppe,” fortæller 
Kristian Würtz om et af de rareste 
minder fra sin barndom. 

helhedsplanen er hans 
hovedfokus
Selvom Kristian Würtz har gode 
minder fra Brabrand og Gellerup, er 
han selvfølgelig rådmand for hele 
Århus. Helhedsplanen for Gellerup 
og Toveshøj er imidlertid en stor en 
del af hans arbejdsområde, og derfor 
har han selvfølgelig meget fokus 
netop på det område. 
Han ved, at der er utilfredshed blandt 
beboerne med dele af helhedsplanen, 
og at folk føler sig utrygge. Han vil 
derfor gerne lægge en indstilling ind 
i byrådet om at få mere lys i området, 
hvis beboerne tror, at det giver mere 
tryghed.  

tryg i egen by
Noget af det, han altid har gået op i 

som politiker, er netop tryghed for 
indbyggerne. Folk skal være trygge 
i deres egen by, lige meget hvor de 
bor.  Han er også den ansvarlige for 
offentlig transport. Der har siden 
omlægningen af busnettet i Århus 
været utilfredshed med de manglende 
ruter fra Toveshøj til City Vest. Lige nu 
er der ingen busser, og det forhindrer 
ældre og gangbesværede i at tage ned 
og handle i City Vest. 

”Jeg er bevidst om, at der ligger et 
ønske om at omlægge busruterne på 
Edwin Rahrs Vej, og de forslag, der er, 
er gode og gennemarbejdede,” siger 
Kristian Würtz.
Han oplyser, at forslagene lige nu 
ligger på hans bord, og at han snart 
vil se på dem.

Miljø og teknik flytter til 
gellerup
En af planerne med Helhedsplanen er, 
at nogle kommunale arbejdspladser 
skal flyttes til Gellerup. Det gælder 
blandt andre Miljø og Teknik-
magistraten, som skal flyttes til Edwin 
Rahrs Vej.  Det bliver måske ikke, 
mens Kristian Würtz er rådmand, 
men han glæder sig alligevel til, at 
nogle af kommunens bygninger 
flytter til området. Kristian Würtz 
er også fokuseret på den kommende 
letbane i Århus. 
”Den er meget vigtig at få etableret, 
blandt andet i Gellerup, både som 
en bedre trafikal løsning og af 
miljøhensyn,” vurderer han.

er i dag flyttet ind til byen 
I dag bor Kristian Würtz på 
Frederiksbjerg med sin kone og to 
børn, men kommer stadig ofte i 
Gellerupbadet med familien.  Han 
var sidst i Gellerup, da han uddelte 
diplomer til de nyuddannede 
miljøambassadører, som også er en 
del af hans ansvarsområde.

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

Kristian Würtz er ny  i dette job, men 
erfaren som rådmand.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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skiMMelsvaMpe-probleMer i søvangen 
bliver grundigt undersøgt 

boligforeningen er i gang Med tekniske undersøgelser, 
og iMens skal beboere genhuses  

Af Kirsten Hermansen

Det er almindelig kendt, at der i flere 
lejligheder og huse i Søvangen er 
fugtproblemer. Det er også derfor, 
afdelingen gerne skulle  i gang med 
en renovering af bebyggelsen. Mens 
vi venter, må en familie på Brabrand 
Skovvej konstatere, at problemerne 
med fugt  i deres hjem er blevet meget 
akut.
Beboerne har til Skræppebladet 
fortalt, at de ikke har boet så længe 
i huset. De observerede ret hurtigt 
efter indflytningen,  at der var 
fugtproblemer i huset.  På et tidspunkt 
var det så slemt, at der var stående 
vand på gulvet i husets entré.

fugten kommer nedefra
Beboerne mener, at fugtproblemerne 
kan stamme fra manglende eller 
dårligt dræn af husets grund og måske 
skyldes en høj grundvandsstand. 
Boligforeningen blev derfor hurtigt 
draget ind i billedet. Det har været 
en lang proces, hvor der har været 
tekniske undersøgelser af gulve og 
mure, og hvor der blev konstateret 
skimmelsvamp i murene.  En 
undersøgelse af et gulv viste, at 
husets underlag på prøvestedet  
ikke opfylder de krav, der blev sat 
til datidens byggeri i form af en 
betondybde under gulvene på otte cm. 
Beboerne oplyser, at boligforeningen 
ikke på nuværende tidspunkt vil love 
at  ændre på husets fundament. 

fugtproblemer skal grundigt 
undersøges
Hvor kommer fugten fra ? Er den 
udefrakommende? 
Boligforeningen er nu i gang 
med at undersøge drænrør og 
grundvandsstand. 
På nuværende tidspunkt er der 
foretaget boreprøver på grunden, 
og de viser ikke, at der skulle være 
en højere grundvandsstand end 
normalt. Det tyder ikke på, at der er 
problemer med de drænrør, der er 
lagt ned ved huset, og der er heller 
ingen indikering af vandpåvirkninger 

af husets fundament.
Der vil blive foretaget mange flere 
gulvprøver, så man kan få et samlet 
overblik over husets terrændæk. 
Der kan være udsving på grund af 
afretninger af gulvunderlag, der 
gør, at der måske ikke er samme 
terrændæk-tykkelse i hele huset. 
Det er en proces, hvor man grundigt 
vil lave test og tekniske prøver over 
et halvt år. Der skal undersøges til 
bunds, således at de løsninger, man 
finder, bliver de rigtige. 

der skal tænkes i helhedsbilleder
Fugtproblemer behøver ikke 
nødvendigvis at komme fra gulvet. 
Der kan være et samspil mellem 
kuldebroer og manglende isolering, 
der påvirker gulv og vægge, så 
fugtproblemer opstår og måske 
accelererer. 
En lejlighed i Søvangen er også ramt 
af skimmelsvampe. Her er beboerne 
flyttet væk, og inden den bebos igen, 
renoveres lejemålet på lignende måde.

tilbageflytning
Beboerne på Brabrand Skovvej skal 

genhuses i en lejlighed i Søvangen, og 
inden tilbageflytning er det vigtigt, 
at skimmelsvampeforekomster 
bliver fjernet, og efterfølgende skal 
lejemålene testes for de skadelige 
stoffer i luften, som skimmelsvampe 
udsender.

Den nederste del af Brabrand Skovvej.
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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
Et lille barn og en sulten ged er på for-
siden – og hvorfor nu det? Den pæ-

dagogisk ledede legeplads Troldhøj, 
som har dyrehold, er en af de lege-
pladser, der måske bliver ubemandet, 
og hvis det sker, så vil der heller ikke 
være nogen dyr at finde. Vi har en re-
portage fra legepladsen.

I søndags var det den officielle take 
off-dag for helhedsplanen. Der kom-
mer et indstik i næste nummer om 
helhedsplanen, men vi nåede dog at 
få et par billeder og lidt tekst med fra 
den festlige dag, som sluttede med, 
at 1500 helium-fyldte balloner blev 
sendt til vejrs.

Restaurant Hamdan i Bazar Vest fik 
et vigtigt brev forleden fra Michelin-
guiden. Restauranten kan vente be-
søg, idet Michelin er i gang med at 
forberede en nordisk spiseguide, der 
også går uden for København. 

Vi bringer et interview med rapperen 
Marwan, som har et godt råd til hans 
gamle hood i Vestbyen: ”Hold hove-
det højt!” Marwan er aktuel med en 
ny og mere afdæmpet CD. 

Reklamerne hober sig op, hvor de 
ikke burde være. I alt for mange op-
gange flyder reklamerne på gulvene 
og i de små skraldespande. Men be-
boerne kan nemt undgå at få de man-
ge reklamer!

Og så er Gellerupparken og Toveshøj 
så småt gået i gang med at forberede 
en gennemgribende renovering af de 
to bebyggelser. Det handler både om 
nye facader og vinduer, og om at læg-
ge lejligheder sammen til størrelser, 
som der er stort behov for. 

Gellerup.nu og her
det fortæller vi oM i Magasinet, soM beboerne i gellerupparken og toveshøj 

får saMMen Med skræppebladet

Af Birger Agergaard

35 vil gerne holde styr på 
boligforeningens adMinistration
sidst Chefpost i boligforeningens nye ledelse forventes besat 

inden udgangen af Marts

Af Helle Hansen

Der har været pæn interesse for at 
komme til at administrere Brabrand 
Boligforening. 
I alt 35 personer har søgt stillingen 
som administrationschef i det nye 
chefteam, oplyser direktør Keld 
Laursen.
”Vi har haft fem kandidater indkaldt 
til første samtale, og efterfølgende 
indkaldt to kandidater til 
andensamtalen, men vi forventer 
ikke, at navnet kan offentliggøres før 
udgangen af marts,” siger Keld 
Laursen, der har haft hjælp af 
konsulentfirmaet Muusmann til at 
finde den nye leder.

forventet start 1. maj
Præcis hvornår den nye 
administrationschef begynder på 
kontoret, er heller ikke afklaret. 
”Vi regner med, at det bliver omkring 
1. maj, men det kan jo først afgøres, 
når vi kender den pågældendes 
opsigelsesvilkår,” forklarer Keld 
Laursen.
Den nye administrationschef 
skal aktivt medvirke i den 
forandringsproces, der er sat i gang 
med den nye organisationsstruktur 
i boligforeningen. Her lægges 
der vægt på det overordnede 
og tværgående arbejde og den 

konkrete implementering i 
både økonomiafdelingen og 
administrationen. 

Teknisk chef tyvstartet
Boligforeningens nye tekniske 
chef er begyndt på arbejdet 
tidligere end først annonceret.
Niels Hosie mødte allerede ind 
den 1. marts. Læs mere om den 
nye driftschef i næste nummer 
af Skræppebladet.
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Ole Bech Jensen er 61 år og havde, 
allerede inden han startede i jobbet 
hos Brabrand Boligforening, stor 
erfaring med Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj. Det er nemlig 

ham, der har siddet som projektleder 
for Helhedsplanen hos Rambøll. 
Rambøll har fungeret som generel 
bygherrerådgiver for boligforeningen 
omkring Helhedsplanen og er 
også i dag tilknyttet arbejdet med 
det, der kaldes for landets største 
byudviklingsplan. 
At være projektchef betyder, at Ole 
Bech Jensen er chef for alle de projekter, 
der foregår i Brabrand Boligforenings 
regi, men han indrømmer, at 
Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj lige nu fylder meget, fordi 
der er så mange aktiviteter i planen, 
der i de her måneder rent konkret går 
i gang. Vejprojektet starter op til april, 
projektering af beboerhuse går i gang 
nu, der bygges et nyt væksthus, hvor 

Nordgårdskolen lå, og så er der travlt 
med planlægningsarbejdet for alle de 
pluszoner, som gerne skal være med 
til at gøre Gellerup til en attraktiv og 
dynamisk bydel: En ungdomsbydel, 

en sports- og kulturcampus med 
ny fodboldbane, udvikling af 
erhvervsareal og detailhandelskile.
Helhedsplanen Gellerup er et stort og 
prestigefyldt projekt. Stadsdirektøren 
for Århus, Niels Højberg, har 
fremhævet Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj samt De 
bynære Havnearealer som de mest 
spændende udviklingsprojekter i 
byen. 
Men som projektchef har Ole 
også ansvaret for sammen med 
afdelingsbestyrelser og beboere at 
styre øvrige renoveringsplaner i 
boligforeningen. Det gælder især 
for de to ældre afdelinger Hans 
Broges Parken og Søvangen, der 
står overfor tiltrængt renovering, 

så man kan komme indeklima-
problemerne til livs. Ole skal også 
følge boligforeningens nybyggerier, 
herunder vores nye boliger 
Havnehusene, som der bygges 
på netop nu. Renoveringssager 
og nybyggeri, som er lige så 
prestigefyldte for Brabrand 
Boligforening som Helhedsplanen i 
Gellerup, og som Ole glæder sig lige 
så meget til at komme i gang med.

hvorfor han søgte stillingen
Grunden til, at Ole Bech Jensen fik lyst 
til søge stillingen som projektchef, 
var først og fremmest, at han gerne 
ville videreføre det arbejde, han 
havde lavet hos Rambøll, men også, 
fordi nu afdøde Hans Esmann, en 
tidligere arbejdskollega, som også 
var medlem af foreningsbestyrelsen, 
var engageret i projektet, og de derfor 
diskuterede emnet en del.  Ole ser 
dette job som en ny start med et nyt 
lederteam, og han har mulighed for 
at præge arbejdspladsen med sine 
ideer og gøre en forskel, som for ham 
er et af de vigtigste mål. 

fordel at kende arbejdet i 
forvejen
Det var ikke så svært at komme i 
gang, da han satte sig i stolen den 1. 
marts, for han var allerede inde i det 
meste stof. 
”Det var nærmest en flydende 
overgang fra Rambøll til dette arbejde, 
så det har været nemt bare at arbejde 
videre,” siger han.

den nye projektChef i brabrand boligforening 
brænder for helheden

i sidste nuMMer snakkede vi Med adMinistrerende direktør keld laursen, og i dette nuM-
Mer er vi koMMet til projektChef ole beCh jensen, soM er begyndt sit job den 1. Marts

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe

Info om Ole Bech Jensen 
• 61 år
• Bor i Laven ved Ry
• Gift og har en datter og et   
    barnebarn
• Uddannet civilingeniør
• Har været projekt- og mar-
 kedsdirektør for Rambøll  
    Danmark
• Cykler i sin fritid

Som projektchef har Ole Bech mange bolde, som skal holdes i luften - her tegner og 
fortæller han for Skræppebladets udsendte.
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Ole Bech Jensen kender allerede den 
nye administrerende direktør, Keld 
Laursen. De har kendt hinanden i 20 
år og har tidligere samarbejdet om 
andre projekter. 
Ole glæder sig til, at det endelig 
går i gang med Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj. Det er ikke bare 
den fysiske plan, han har øje for. Det 
handler ikke bare om bygninger, men 
også om det sociale: At børn og unge 
får gode uddannelsesmuligheder, 
gode beskæftigelsesmuligheder samt 
et stærkt fritids- og kulturliv.
Det, han ønsker, er, at Gellerup og 
Toveshøj med tiden bliver et attraktivt 
område at flytte til. Han ved godt, at 
det ikke ændrer sig på 1-2 år, men 
at det er en meget lang proces, som 
måske endda kan tage op til 20 år. 
Branding af området er meget vigtigt. 
At få skabt et bedre omdømme. 
Og så skal man også arbejde med 
løbende at vurdere effekten af de 

forandringer, som foregår i området. 
Det kan blandt andet gøres ved 
spørgeskemaundersøgelser og 
rundspørge blandt borgerne.  Derefter 
kan man så justere på udviklingen, alt 
efter hvad svarene er. 

sikkerhed er vitalt
Ole Bech Jensen synes, det er vigtigt, 
at de mange projekter i forbindelse 
med Helhedsplanen også udmønter 
sig i jobs hos de lokale beboere. Han 
håber, at boligforening og kommune 
kan få folk i jobtræning i forbindelse 
med blandt andet vejprojekterne. Han 
ønsker også, at der kan blive ansat 
folk i skånejob og fleksjob til blandt 
andet at passe på ting som f.eks. 
maskiner, der står rundt omkring i 
området. Han er også meget obs på, 
at sikkerheden skal være ekstra god, 
fordi kvarteret har så mange børn. 
”Børn er jo nysgerrige, derfor skal vi 
have ekstra fokus på sikkerheden.”

take off for gellerup og toveshøjs helhedsplan

heldagsarrangeMent for beboerne Markerede starten 
på de fysiske forandringer de næste fire-feM år

Af Helle Hansen, foto Martin Krabbe

Opsendelsen af hundredvis af 
farverige balloner foran GLOBUS1 
symboliserede Take Off for 
Helhedsplanen, da der søndag den 23. 
marts blev holdt et stort arrangement, 
som begyndte om morgenen i Laden 
med morgenmad, forsatte med Info-
Bazar i Foreningerne Hus og sluttede 
med kæmpe folkefest med aktivitet 
og underholdning og fællesspisning i 
GLOBUS1.
Rigtig mange beboere, både børn 
og voksne, kiggede forbi i løbet af 
dagen og deltog i nogle af de mange 
aktiviteter og hørte om planen, som nu 
tager hul på de fysiske forandringer. 
I første omgang med anlæg af en ny 
nordlig vejstrækning på Gudrunsvej.
I næste måneds Skræppeblad 
kommer et indstik med en større 
reportage fra dagen og med masser 
af ny information om, hvordan det 
går med de forskellige indsatser i den 
store plan.

Cirkus Tværs hjalp med at fylde gas i hundredvis af balloner, som blev 
sendt til vejrs af en masse glade børn.
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kig også forbi på

www.bbbo.dk

nuMerolog skal finde brabrand 
boligforenings nye navn

det er nye tider i boligforeningen. derfor skal navnet på foreningen også fornyes 
Med hjælp fra kendt talMagiker, der skal være til at sikre freMtiden

Af Lars Rapin

Tiden er løbet fra Brabrand 
Boligforening, som i dag har 
afdelingerne spredt bredt ud over hele 
Aarhus Kommune. Snart på Aarhus 
Ø, hvor Havnehusene med høj hast 
er på vej op af jorden, og helt ud til 
den yderste kommunegrænse ved 
Solbjerg, hvor afd. 30, Pilevangen, har 
ligget i et par år.
Så bindingen til Brabrand, der 
er foreningens vugge, er knap så 
åbenlys, som for bare få år tilbage. 
Og udsigten til at få nye byggekvoter 
i Brabrandområdet i de næste mange 
år er meget urealistisk, efter der på 
rådhuset er givet politisk håndslag 
på, at den almene sektor i Brabrand er 
stor nok, som den er i dag.
”Det faktum, at vi fremover vil 
vokse ud af bydelen, og fordi vi lige 
nu også er i gang med en kæmpe 
forandringsproces i hele foreningen, 
i ledelsen, i administrationen og i det 
politiske system i boligforeningen, 
så har vi valgt at gå all in og give 
boligforeningen et nyt navn,” afslører 
Jesper Pedersen under en snak 
med Skræppebladet på Brabrand 
Boligforenings Fremtidsdag, der blev 
afholdt på Hotel Opus i Horsens 
lørdag den 15. marts med deltagelse 
af 150 beboerdemokrater og 
medarbejdere. 

ingen konkurrence
Skræppebladet så straks en 
konkurrence for sig med bud fra 
beboerne på et spændende nyt og 

dækkende navn. Men Jesper Pedersen 
kunne med det samme slå fast, at det 
nye navn ikke bliver fundet på den 
måde.
Der bliver nemlig ikke tale om et 
tilfældigt nyt navn, som trækkes op af 
en hat. Dertil er navngivningen et alt 
for følsomt område. 
Foreningsbestyrelsen og den 
nye ledelse har derfor tilkaldt 
bistand fra en af Nordeuropas 
mest anerkendte og benyttede 
numerologer inden for navngivning 
af erhvervsvirksomheder, store fonde 
og organisationer.

en kapacitet ser udfordringer
Det drejer sig om erhvervsnumerolog 
Oluf Herregot, der står bag 
navngivning af blandt andet Bjarne 
Riis’ cykelhold CSC Saxo Bank, 
mobilselskabet OiSTER og take away-
firmaet Just Eat.
For Oluf Herregot er det første gang, 
at han skal hjælpe en almennyttig 
boligforening med at finde et nyt navn. 
Men han kan sagtens se, at foreningen 
kan drage fordele af at benytte sig af 
de numerologiske kræfters hjælp på 
dagens boligmarked.
”For mig bliver det en udfordring at 
komme med lige præcis det navn, 
som kan være med til at bringe 
boligforeningen ind i fremtiden med 
størst mulig styrke. Og jeg er nu 
ved at sætte mig godt og grundigt 
ind i foreningens dna og historie, 
som skal danne udgangspunkt for 

forandringen til det nye stadie, som 
der allerede er taget hul på,” fortæller 
Oluf Herregot til Skræppebladet og 
afslører, at han bruger en oldgammelt 
sindrigt talsystem, når det nye navn 
skal formes.
Offentliggørelsen af boligforeningens 
nye navn vil finde sted tirsdag den 1. 
april.
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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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fra slot til skrot
Jeg kan læse i Skræppebladet, at det 
skrider fremad i Skovgårdsparken, 
og at den storstilede renovering af 
Skovgårdsparken snart er slut.
   Ja, på Karensvej er alt perfekt, men 
hvad med Sigridsvej? Det føles, som om 
vi herovre er glemt. Det ser forfærdeligt 
ud; mudder og affald flyder neden for 
altanerne. Det er ikke til at se, at vi skal 
have gravet og lavet grønt område. Er 
det så, fordi bestyrelsen kun bor på 
Karensvej? – man tænker sit…
   Vi skal i gang med renovering igen. Både 
på altansiden og også ud til AABs blokke, 
som også skal renoveres. Så om tre år kan 
vi nyde det uden maskiner, stilladser og 
alt det affald, de smider. Der mangler en 
pladsmand ved Højgård, som skal sørge 
for, at arbejdspladsen er i orden og ryddet 
op. Altså træ, pap, Rockwool m.m. skal 
væk. Vi har et Skræppeblad, som kun 
skriver om fastelavn, julefest. Og så den 
artikel, der var december 2013 angående 
Karensvej – ”færdig renovering” – hurra 
for det!
   Hvorfor kan det ikke lade sig gøre at 
skrive om, hvad der sker i Skræppebladet? 
Giv os et praj om, hvad der sker – hvornår 
der bliver sået græs f.eks.
   I glemmer os, fordi vi er splittet mellem 
AAB og afd. III Skovgårdsparken. Når 
vi træder ud af hoveddøren mod AAB, 
tilhører området AAB. Vi kunne lige så 
godt blive solgt til AAB. Det kan kun 
blive bedre i forhold til det, vi bliver 
udsat for nu. Sloganet ”Det er godt at 
bo godt” lyder falsk og utroværdigt. 
Vi stemte alle på Nadia Øvang som 
Skræppeansvarlig. Så giv hende da frihed 
til at skrive i bladet. Så vi ved, hvad der 
sker, indtil renoveringen er slut. Hvorfor 
er der så megen modstand mod at bruge 
Skræppen? Lad os spare pengene på 
Skræppebladet. Mange vil stemme NEJ 
til bladet. 

Margit Fohlmann, Sigridsvej 47, st.tv.

Svar på ”Fra slot til skrot”
Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse har 
ingen kommentarer til læserbrevet overfor.
I forhold til omtalen af Skræppebladet så 
er alle de beboervalgte skribenter frivillige, 
og de bestemmer selv, om de overhovedet 
vil skrive om den afdeling, de kommer 
fra.  På redaktionen forsøger vi at skrive 
om alle boligforeningens 25 afdelinger i den 
udstrækning, at der er noget at berette, eller 

hvis vi bliver bedt om det.
Hvorvidt en afdeling benytter Skræppebladet 
til at kommunikere til afdelingens beboere, det 
kan redaktionen ikke bestemme.

Redaktørteamet

hurra for
Mangfoldigheden?
Eller hvad? - for pudsigt nok så er der stadig 
en del beboere på Udsigten, der tror, at 
”mangfoldigheden” også gælder for den 
knap så politisk korrekte blanding og 
mængde af storskrald og genbrugsskrald 
og husholdningsskrald, som ofte fyldes 
i en af afdelingens skraldespande i en 
højde, så låget står halvt åbent og dermed 
skaber fri adgang for en mangfoldighed 
af rotter.
Og skulle nogen have glemt det, så 
er rotter både sygdomsbefængte og 
ondskabsfulde; også selv om visse naive 
sjæle finder dem venlige, og tror, at de 
kan tæmmes til at spise af hånden.

God påske.

Af Erling Jarsbo

angående læserbrev
i MartsnuMMeret fra 
erling jarsbo
Lige pludselig er det blevet en anden 
opgave for afdelingsbestyrelsen i afdeling 
1, Hans Broges Parken, at kommentere på 
læserbrevet fra Erling Jarsbo, fordi Keld 
Albrechtsen nu også er kommet på banen 
med nogle synspunkter. Først skal der 
siges, at vi i afdelingsbestyrelsen ikke kan 

nå at svare på et læserbrev med så kort 
varsel, da de fleste af os er på arbejde 
i dagtimerne og også har forskellige 
gøremål, når vi kommer hjem, ud over 
arbejdet i Brabrand Boligforening.
Ang. Erling Jarsbos synspunkter må 
vi sige, at vi i store træk er enige med 
ham, men at vi dog ikke vil støtte hans 
bemærkning om ”Beirut-tilstande”. 
Mange af vores etniske beboere hernede 
er faldet vældig godt til, mange af 
dem er flyttet herned, netop fordi de 
vil til et roligere område. Vi har haft og 
har problemer med både danskere og 
nydanskere, så du rammer forkert ved 
kun at fokusere på denne ene gruppe. 
Ang. Kelds indlæg så kan det ikke 
være rigtigt, at man pålægger en lille 
gruppe i vores samfund, at vi skal løse 
samfundsmæssige sociale problemer, 
som i virkeligheden er hele samfundets 
problem. Det er ligesom om, at man 
for at løse problemerne i de såkaldte 
ghettoer har fundet os frem. En lille 
gruppe mennesker, der mere eller 
mindre forgæves har forsøgt at løse vores 
bygningsmæssige problemer i mange år, 
nu skal vi så have yderligere opgaver 
pålagt. Vi er en lille afdeling med 119 
lejemål, der for en stor del er beboet af 
55+ mennesker, og det kan vi simpelthen 
ikke klare.
Vi har igennem Brabrand Boligforening 
flere gange henvendt os til kommunen 
om de fordelsregler, vi har haft, men da 
vi er en lille afdeling og derfor kun er 
et lille problem for kommunen, kan vi 
nok ikke forvente, den gider interessere 
sig for os, set i lyset af de mange store 
renoveringsopgaver, de er indblandet i, i 
hele Århus. 
Ang. renoveringen af vores afdeling må 
man nok se på den igen med nye øjne, 
for som økonomien ser ud nu, med 
huslejeforhøjelse på 2000 kr., vil vi løbe 
ind i store problemer med fraflytning 
af velfungerende beboere, og så er vi 
pludselig tættere på det problem, som 
beskrives af Erling Jarsbo. Fraflytningen 
er allerede begyndt. Vi har kendskab til 
to flytninger på dette grundlag og måske 
snart tre.
Til Kelds synspunkt:  ”at man skal sikre 
en alsidig beboersammensætning” det 
har vi haft i mange år MEN ? 

Hilsen afdelingsbestyrelsen afdeling 1, Hans 
Broges Parken.  
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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.

udviklingen i 
hans broges parken
Foranlediget af Erling Melgaard Jarsbos 
læserbrev på side 17 i Skræppebladets 
marts-nummer – og Keld Albrechtsens 
svar herpå – føler jeg trang til at fare i 
blækhuset!
I brevet nævnes nogle uheldige episoder, 
som er forekommet. Den slags episoder 
medfører, at der skabes utryghed blandt 
beboerne. Jeg støtter Erling i, at det er 
bedre at råbe ”vagt i gevær”, inden 
problemerne eskalerer, end det er blot 
at være passiv tilskuer til, at en uønsket 
udvikling går i gang.
Hans Broges Parken er stadig et rart sted 
at bo – og et sted, hvor man bliver boende 
i mange år. Nogle af vore beboere er selv 
vokset op her i afdelingen og har som 
voksne stiftet familie og fået bolig i et hus 
på Udsigten eller i en lejlighed.
Jeg selv flyttede hertil for næsten 30 år 
siden; jeg kom fra Gellerupparken, hvor 
jeg havde boet i 13 år sammen med mine 
børn.
Afdelingen er den ældste i Brabrand 
Boligforening – et efterhånden noget slidt 
byggeri med knirkende gulve og tynde 
vægge. Trods det kan man finde sig i 
meget, når man bor i et dejligt område, 
hvor bygningerne har en smuk arkitektur, 
og med udsigt til søerne til den ene side 
og med skoven oppe bagved.
Der er ingen speciel grund til at 
ændre beboersammensætningen; her 
bor unge under uddannelse, enlige 
mødre, børnefamilier, midaldrende 
par, hvor børnene er flyttet hjemmefra, 
og pensionister – i øjeblikket med en 
overvægt af ældre, men det vil jo udjævne 
sig på naturlig vis. Som jeg ser det, svarer 
sammensætningen til det, man forventer i 
en almennyttig boligforening. 
Vi har da nogle socialt ramte familier her, 
men området er ikke robust – og der er 
grænser for, hvor mange problemer, vi 
kan håndtere.
Jeg blev glad, da jeg i Keld Albrechtsens 
svar læste, at foreningsbestyrelsen over 
for kommunen påpeger, at vi ønsker 

fleksibel udlejning – den blev jo desværre 
afskaffet i vores afdeling i november. 
Jeg er enig med Keld i, at dialogen er 
vigtig, og at vi skal tale sammen om 
problemerne. MEN i nogle tilfælde 
kan det – trods ihærdige forsøg – være 
umuligt at skabe en dialog, og hvad gør 
man så?
Keld skriver også i sit svar, at 
foreningsbestyrelsen arbejder for 
helhedsplaner i de to ældste afdelinger – 
som om det kan være en mulig løsning på 
de problemer, Erling nævner – eller har 
jeg misforstået det?
Der er vist ingen her i afdelingen, der 
ønsker en ”stor, forkromet helhedsplan” 
– jeg tror nærmere, at de fleste beboere 
ønsker en renovering, der fører frem til 
boliger i rimelig og holdbar kvalitet og til 
en husleje, de fortsat kan betale!

Af Inger Bloch

prøv også at klikke ind på www.gellerup.nu
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fastelavn

søvangen

Fastelavn blev fejret i 
afdelingen efter alle de 
gamle traditioner, og der 
blev kåret 4 konger og 
4 dronninger i hver sin 
kategori.  

voldbækhave

fastelavn
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thorsbjerg

glade beboere slog katten af tønden 
Fastelavnssøndag løb den traditionelle fastelavnsfest af stablen. Som sædvanlig var der ophængt tønder i de 
udspændte tove i garagegården. Omkring 90 personer deltog, og mange af børnene var klædt fint ud.
Da den sidste tønde var slået ned, blev der delt præmier ud til kattekonger og kattedronninger.
Efter tøndeslagningen vandrede forsamlingen over til blok B’s kælder og selskabslokalet, hvor der var hygge 
med kakao, fastelavnsboller, slikposer og en lille en til kolde næser.
 
Af Inger Bloch

hans broges parken

gellerupparken
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6 - Holmstrup

jubilæuM i fuldt vigør

holMstrup beboerforening fejrer sit 20-års-jubilæuM

Tekst Jens Skriver, fotos Martin Krabbe

Først i april holder Holmstrup 
Beboerforening jubilæumsfest 
for foreningens medlemmer og 
Holmstrups beboere. Kurt Aabo 
Møller, der har været med siden 
starten, kan fortælle meget om 
baggrunden for aktiviteten. 

I tidernes morgen var der i de 
lokaler, Pensionistklubben nu har, 
en forgænger, der startede med at 
hedde ”Endestationen”, så blev det 
til ”Linie 14” og til sidst ” Holmstrup 
billardklub” med to store billardborde. 
Det gik i sig selv igen, men 
omkring 1990 startede ”Holmstrup 
Akvarieklub” i beboerforeningens 
nuværende lokale. 
En bardisk erstattede hurtigt fugle 
og akvarier, men der manglede et 
toilet. Der var kun en håndvask og et 
forhæng. Da det udviklede sig til et 
privat foretagende, gik det i sig selv 
igen i 1993.

beboerforeningens start
En midlertidig bestyrelse for en 
beboerforening startede op i 1993 og 

fik lokalet. Manglen på et toilet var 
åbenbar i lokalområdet, hvilket fik 
beboerrådet til lynhurtigt at bevillige 
40.000 kroner til indretning af et 
sådant. Foreningens første ordinære 
generalforsamling afholdtes i april 
1994, hvor der blev vedtaget et sæt 

vedtægter, som tog højde for tidligere 
tiders synder og fastlagde klare 
retningslinjer for bestyrelsen. 

flere lokaler
Bestyrelsen er på fem medlemmer. 
FAS skaffede et lån på 10.000 til 
opstart. Senere fik man fotoklubbens 
lokaler bagved, så der blev mulighed 
for at følge med i trafikken på 
Jernaldervej, og hvad der foregår på 
parkeringspladsen foran Brugsen.
Et yderligere lokale er kommet til, 
hvor der er indrettet en internetcafé. 
Der er mulighed for at holde lokalerne 
pænt ved lige, og overskud skal gå 
tilbage til medlemmerne i form af 
fælles arrangementer.

til daglig
Den dag, jeg kiggede forbi for at tale 
med kassereren Rikke Birkholm, nød 
nogle en øl, mens andre læste avis 
eller var på internettet. Der må ryges i 
lokalerne. Rikke kan fortælle, at der er 
gratis kaffe, avis og internet, mens der 
kan købes øl, sodavand, vin og toast. 

Der er to PC’er, fjernsyn, projektor 
og storskærm til landskampe. Sidste 
lørdag i måneden er der gratis 
frokost, og køleskabet tømmes sidste 
dag før skoleferien, hvor der holdes 
lukket, så lokalerne kan sættes i 
stand. Aktiviteten er en social klub 
og samlingssted for Holmstrup på 
foreningsbasis , så man skal være 
medlem for at komme der. 

enkelte medlemmer kommer 
udefra
Mange er meget glade for klubben. 
Der holdes fest tre gange om året, og 
tit går nogle sammen og laver mad 
i weekenden. Man arrangerer også 
fødselsdage. 
”Aktiviteten har godt 100 medlemmer, 
og der kommer nok ca. 10-15 stykker 
dagligt. Nogle af de gamle er faldet 
fra, men gennemsnitsalderen i dag 
er nok omkring 40,” slutter Rikke og 
Kurt.

Fredag eftermiddag er et af foreningens mest travle tidspunkter.
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beboerhuset søvangen

arrangeMenter april 2014

Søndagscafé 
den 13. april kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til
fællesspisningen den 23. april. 

Fællesspisning 
Onsdag den 23. april kl. 18.00: 
Menu:  Hamburgerryg, kartofler og 
 grøntsager
 Æblekage           
             Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

Husk aktivitetsdage hver onsdag fra 
kl. 14.00-17.00

Hilsen Birthe Wisén, 
Beboerhusudvalget

Optimist-Caféen 
fylder 22 år 

Tirsdag den 1. april 2014

Kl. 945 - 1100 serveres der 
kakao og boller.
Pris: 15,- kr. 

Alle er velkomne.
 
Med venlig hilsen

Caféudvalget

Sommerferie på Aarhuskolonien?
Sommerferien nærmer sig, og igen i år er det muligt at 
ansøge om et gratis ferieophold på Aarhuskolonien for 
børn i aldersgruppen 3. – 6. klasse.

Siden 1931 har Aarhuskolonien hver sommer åbnet sine døre 
for århusianske børn. Kolonien ligger midt i en plantage ved 
Ebeltoft. Der er mindre end 200 meter til stranden og få km til 
Ebeltoft.
I sommeren 2014 tilbydes fem hold:
Hold 1: Mandag 1. juni til fredag 13. juni.
Hold 2: Mandag 16. juni til fredag 27. juni.
Hold 3: Mandag 30. juni til fredag 11. juli.
Hold 4: Mandag 14. juli til fredag 25. juli.
Hold 5: Mandag 28. juli til fredag 8. august.

Der kan læses meget mere om Aarhuskolonien på: 
www.aarhuskolonien.dk

Ansøgningsskemaet får man hos sin klasselærer eller på skolens 
kontor. Ansøgningsskemaerne er på skolen efter påskeferien - og så 
har man 14 dages ansøgningsfrist. Ansøgningsskemaet skal man 
blot aflevere til klasselæreren, så sørger han/hun for, at det bliver 
afleveret.
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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 kr. 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.

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.  

generalforsaMling i tousgaardens venner

ordinær generalforsaMling torsdag d. 10. april 2014  kl. 19.00

DAGSORDEN:

1.  Valg af dirigent
2.  Foreningens regnskab til 
 godkendelse
4.  Tousgårdsladen i Helheds- 
 planen - oplæg ved boligsocial 
 leder Henning Winter
5.  Eventuelt
Huset giver kaffe, te, øl og vand.
Regnskab fås fra d. 3. april i 
Tousgårdsladen eller på www.
tousgaardladen.dk

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 en stemme.
Mail: info@tousgaardladen.dk
Tlf.: 86259158

BLIV MEDLEM, STØT DIT LOKALE 
BEBOERHUS, OG MØD OP TIL 
GENERALFORSAMLINGEN.

Med venlig hilsen Esben Trige, 
Formand, Tousgårdens Venner

gellerup MuseuM fylder fire år 
og fejrer det Med fotoudstilling oM gellerup
Danmarks højest beliggende museum på sjette sal på Gudrunsvej har fødselsdag i påsken og fejrer det med en udstilling, der 
kommer til at bestå af fotos fra gulv til loft af livet i Gellerupparken og Toveshøj gennem de sidste 40 år. 
Temaerne for billederne er: Mad og måltidet - Foreningsliv og fritid – Bygninger  - Hjemmet -Højtider og fester – Hverdagsliv 
- Børneliv.
Gellerup Museum holder åbent i påskeferien torsdag-fredag og søndag kl. 14-16.
Der er også rundvisninger med Gellerups nye guider i påskeferien – der er afgang fra museet.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

ny MuseuMsinspektør 
på gellerup MuseuM
Der er kommet ny leder på Gellerup Museum. Det er Anne Katrine 
Graah Rasmussen, der er vokset op i Brabrand, men som i dag bor i 
Åbyhøj med mand og to piger på syv og tre år.
Anne er uddannet lærer, men har også gået på Århus Kunstakademi, 
og som billedkunstner arbejder hun med grafisk tryk, foto og film. 
Hun har netop haft en udstilling på Århus Havn i kranførernes 
gamle baderum og kaffestue. Det var en foto- og grafikudstilling, der 
hylder kjolen: ’It’s all about the dress’. Derudover er Anne Katrine 
Graah Rasmussen også formand for Kunstnernes Påskeudstilling 
2012-2014.
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gellerup kirke

det sker i kirken i april Måned

International Aften
4. april kl. 18.00
Påskefest med dejlig mad og 
påskeaktiviteter for hele familien. I år 
laver vi påskedekorationer.
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
13. april kl. 10.00
 
Café-aften med besøg fra Cameroun
8. april kl. 19.30
Kirkerne i Cameroun vokser. Livet 
og kreativiteten blomstrer, trods 
svære vilkår. Den afrikanske musik er 
livsglæde i koncentreret form. Denne 

aften får vi besøg af 5 fremtrædende 
skikkelser i det camerounske kirkeliv, 
som vil fortælle om kirkens arbejde og 
rolle i samfundet samt spille og synge 
den musik, som står helt centralt i 
dette arbejde.
Fri entré.
 
Værestedsaften
10. april 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.

inforMation fra beboerrådgivningen

husk at tilMelde dig digitalpost

Af Beboerrådgiverne

Frem til 1. november 2014 er det 
frivilligt at tilmelde sig til digitalpost, 
men derefter skal alle have en 
digitalpost. Det vil sige, at man 
ikke længere modtager brevpost fra 
offentlige myndigheder. 

Du har mulighed for at søge om 
fritagelse for digitalpost, hvis:
• du er permanent udrejst af Danmark
• du ikke længere er registeret med fast 
bopæl eller opholdssted i Danmark
• du har praktiske vanskeligheder ved at 
skaffe NemID
• du har en fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der hindrer dig i at bruge 
digitalpost
• du behersker ikke dansk, hvilket gør det 
svært at anvende digitalpost
• du bor et sted, hvor der ikke er mulighed 
for at etablere internetforbindelse

• du ikke har adgang til computer i dit 
hjem eller opholdssted.
Du kan søge om fritagelse ved at 
møde personligt op i Borgerservice på 
Aarhus Rådhus.  Du skal medbringe 
dit sundhedskort eller en anden 
legitimation.
Hvis du ikke selv møder op i 
Borgerservice, kan du give fuldmagt 
til en anden person, feks. din familie, 
plejepersonale, osv.
Blanket til anmodning om fritagelse 
fra digitalpost og anmodning 
om fritagelse ved fuldmagt kan 
downloades på aarhus.dk. Du skal 
skrive fritagelse for post i søgefeltet.
Hvis du ikke har en fritagelsesgrund, 
opfordres du til at lære at anvende 
digitalposten inden 1. november 2014.
Vil du lære at bruge digitalpost? – så 
henvend dig til beboerrådgivningen i 
dit område.

Bor du i Toveshøj, kan du kontakte:
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24, 
Edwin Rahrsvej 6 B, 1.sal. 
tirsdag mellem 10-12 og torsdag 
mellem 15-17.
Beboerne i Skovgårdsparken, 
Gellerupparken, Holmstrup, Odins-
gård og Thorsbjerg kan henvende sig 
hos beboerrådgiver:
Jens Høgh, tlf. 61 28 21 26 eller 
Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50 
i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 
16, 1. th. i tidsrummene tirsdag 10 -12 
samt torsdag 15 -18.

Med venlig hilsen
 Maryam Fereidanian, Jens Høgh 

og Abelone Asingh  
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lokalCenter brabrand 

tirsdag den 22. april kl. 13.00 underholder århus ældrekor

Koret  er et firestemmigt blandet 
kor bestående af omkring 
35 glade pensionister under 
ledelse af korleder Ulla Brahms. 
Koret præsenterer et repertoire af lyse 
sange, som passer til foråret. F.eks. Kaj 
Munks ”Den blå anemone”, svenske 
viser samt enkelte engelske og tyske 
sange.
Nogle har måske oplevet korets 
jubilæumskoncert i Brabrand Kirke 
sidste forår. Nu er der så mulighed for 
at høre – eller genhøre koret til denne 
forårskoncert.
Underholdning, kaffe/te og kringle 
kr. 40.

ta´selv bord

Kom og spis alt, hvad du kan.
Torsdag d. 1/5 kl. 11.30

Spinatroulade m. rejer
Kalvecuvette  
Forårssalat 
Marineret kartoffelsalat
Flutes og smør
Fragilite-lagkage med flødeskum og frugt.
Alt dette for kun 
60.00 kr.

suppeaften

For alle – børn, unge og ældre.
Mandag d. 7/4 2014 kl. 17.00-19.00
I ”Søcaféen” 
på lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92.
Mild karrysuppe m. kylling

Voksne 35 kr.
Børn u/12 år 25 kr.

Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Ingen tilmelding.
Obs: Vi tager desværre ikke dankort. 
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN april 2014

Onsdag 2.   Medisterpølse med kartofler og rødkål
Torsdag 3. Mørbrad stegt som vildt
Fredag 4.  Spidskålsdolmere

Mandag 7.   Fyldt squash med oksekød
Onsdag 9.   Dansk bøf med kartofler og bløde løg
Torsdag 10.   Skinkeschnitzler med brasekartofler
Fredag  11. Brændende kærlighed

Mandag 14. Pastasalat med kylling, …… og tun
Onsdag 16. Påskeoverraskelse

Onsdag 23. Stegt flæsk med persillesovs
Torsdag 24. Bix bearnaise
Fredag 25. Varm kartoffelsalat med tilbehør

Mandag 28.  Wok med kylling i karry
Onsdag 30. Frikadeller med kartofler og rødkål  
 
    
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 
 

på Lokalcenter Næshøj,  
den 10. april kl. 12.00 

 
Kom og få en hyggelig stund sammen  

med gode venner.  
Husorkesteret levere hyggemusikken. 

Menu: 
 

 Ørredmousse med rejer  
 og flutes 
 

 Skinke med flødekartofler  
 og stegte bønner 
 

 Chokolademousse med pynt 
 

 Kaffe og småkager 
 
 

Alt dette får du for 100,00 kr. 
 
 
 
 
Tilmelding og betaling senest  
den 1. april. 
 
Beboere på Lokalcenter Næshøj  
på fuld forplejning, 
skal ikke betale. 

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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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



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

SKRÆPPEBLADET HOLDER 

VISIONSDAG 
OM FREMTIDENS BEBOERBLAD

Vil du være med til at komme med input til, 
hvordan Skræppebladet skal se ud i fremti-
den, så meld dig

Har du lyst til at være med til at kigge nærmere på 
Skræppebladet. Eller har du en ide til, hvordan for-
eningens beboerblad skal se ud i fremtiden? Så kom 
og giv dit besyv med, når vi holder Skræppebladets 
Visionsdag lørdag den 5. april kl. 13-16 i Livsværk-
stederne i City Vest over Føtex.
Dagens program består blandt andet af en diskus-
sion om en brugeranalyse af Skræppebladet, der 
skal være med til at vise, hvilket blad der ønskes af 
beboerne, foreningen og administrationen.

Liv på redaktionen 
Det er lysten, der driver værket, men på Skræp-
pebladets redaktion må vi konstatere, at måden, vi 
rekrutterer medlemmer til redaktionen, er forældet. 
I dag er Skræppeskribenten blot et trist punkt sidst 
på dagsordnen på mange beboermøder. Kan vi væl-
ge medlemmer til redaktionen på en anden måde, 
eller kan vi reklamere efter 
redaktionsmedlemmer?

Det håber redaktionen …. 
Skræppebladets redaktion håber, at mange interes-
serede møder op og er med til at diskutere fremti-
dens beboerblad. Ønsket er, at der bliver taget hul 
på snakken om fremtidens struktur og økonomi for 
Skræppebladet og arbejdet med, hvordan der kan 
skabes engagement, rekrutteres skribenter og ske 
udvikling af bladet.
Tilmelding senest onsdag den 2. april kl. 18.00 til 
redaktion@skraeppebladet.dk

GELLERUP MUSEUM
Museet på 6. sal, Gudrunsvej 16

Gellerup Museum holder åbent med fri entré 
1. søndag i hver måned fra kl. 14-16.
Tirsdag eftermiddag kl. 15-17 holdes åbent for 
gæster – 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

 


