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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

skal vi nu læse om Gellerup iGen?

Nu sidder du med Skræppebladet i hånden og skal i 
gang med at læse.  Og så er der igen en masse i bladet om 
helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. ”Suk,” tænker du, 
der måske bor i Hasselager eller Harlev. ”Hvorfor skal jeg 
nu læse om den helhedsplan igen?” 
Jeg bor selv i Gellerupparken og finder derfor 
Helhedsplanen meget spændende. Men kan også forstå, 
at ikke alle synes det. Det er bare ikke noget, vi kan gøre 
noget ved. Helhedsplanen er en så stor del af Brabrand 
Boligforening, at det er umuligt ikke at have så meget fokus 
på den.  Skræppebladet er der, hvor man skal læse om 
det, fordi bladet kommer ud til alle mennesker i Brabrand 
Boligforening.

I dette nummer er der endda mere end normalt, da vi også 
har artikler om Take Off-dagen, som markerede starten på 
Helhedsplanen. Nu går de snart i gang med vejprojektet, 
træerne på Gudrunsvej er blevet fældet og venter på, at 
nogen vil købe grunden, så der kan blive bygget, og noget 
af helhedsplanen kan blive finansieret på den måde. Hvor 
lederen i sidste nummer gik ud på den trælse beboer, er 
dette måske den trælse afdeling, det handler om. Den 
afdeling, der får al opmærksomheden, fordi den har mest 
brug for det og er den, der også har mest fokus i medierne. 

Vi er fælles om denne boligforening, og derfor kommer du 
altid til at læse om ting, som ikke umiddelbart appellerer 
til dig. Men så gider jeg måske heller ikke læse om ting, 
der sker langt væk fra mit kvarter. Eller jeg kan sætte 
mig ned og læse hele bladet igennem for at opleve, hvem 
de mennesker, som bor i dette fællesskab, som hedder 
Brabrand Boligforening, er. 
Selvom vi kun har det til fælles, at vi bor i samme 
boligforening, kan man jo altid lære noget nyt om hinanden. 

Så læs om Helhedsplanen og de andre artikler, som ikke 
omhandler dit område. Måske finder du ud af, at vi har 
flere ting til fælles, end vi troede- ud over at vi bor i samme 
boligforening.
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bruGsen lukker

mørke skyer over Holmstrup

Af Jens Skriver, foto Ulrik Ricco Hansen

For nogle kommer det som lidt af en 
overraskelse, andre har nok vidst, hvor 
det bar hen. Men kendsgerningen er, 
at Lokalbrugsen i Holmstrup lukker 
30. juni.
Det blev for eksempel ikke 
nævnt på beboermødet, og et 
afdelingsbestyrelsesmedlem oplyser,  
at afdelingsbestyrelsen først fik 

besked i uge 15, da der kom en mail 
fra udlejningen med besked om, at 
lokalerne var sagt op.
Brugsen og Butiksrådet har imidlertid 
forsøgt at redde situationen ved at 
husstandsomdele løbesedler med 
tilbud til beboerne, men måtte 
konstatere, at der ikke var opbakning 
blandt beboerne. Efter at andre 

butikker i området begyndte at holde 
åbent om søndagen, havde Brugsen 
ikke en chance.
Brugsen var Holmstrups livsnerve, og 
alle beklager, at den må lukke. Især 
fremhæves det, at det var en meget 
stor fordel, at man kunne afhente 
medicin i Brugsen.
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når dampen er oppe
anders rosenlund nielsen er bidt af toG

Af  Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Da jeg i sin tid spurgte Anders, der 
bor i Holmstrup: ”Er du en nørd?”, 
svarede han nej. 
”Er du så en tognørd?”
 ”Ja. Det er jeg,” kom svaret prompte. 
Anders Rosenlund Nielsen kunne 
fortælle i timevis om IC4-tog, men det 
synes han ikke, vi skal skrive om.
I stedet for begynder vi ved 
begyndelsen.
”Jeg har altid været fascineret af 
damp og kulrøg, og det er lidt af en 

familiesvaghed. Min onkel kørte 
med damprangerlokomotiver på 
banegården, hvor vognene blev kørt 
fra personvognsristen til perron, og 
andre blev taget med tilbage.”
Onklen mente, at Anders skulle 
have haft en læreplads på 
centralværkstedet, men det blev ikke 
til noget. Til gengæld kom Anders i 
slutningen af 1960’erne til at arbejde 
på havnen. Der kom stadig skibe, der 
blev fyret med kul fra Polen. Anders 

mødte klokken 7, og så var skibene 
kommet om natten og lå klar til at 
blive losset. 
”Det var fascinerende,” siger Anders.
Han siger også: ”Jeg er ikke tekniker,” 
men det er tydeligt, at tog er hans 
livsindhold.

ture med tog
Anders er nu folkepensionist, så 
pengene er små, og det er ikke muligt 
at deltage i så mange tog-aktiviteter. 

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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Der er heller ingen i Århus, men 
Anders får magasiner fra Dansk 
Jernbane-klub. 
”Her kan man få noget at vide om alt, 
der foregår inden for DSB,” siger han. 
Anders abonnerer også på blade 
fra Jernbanemuseet i Odense, og 
dets udflugter har han været glad 

for.   Han har kørt med damptog 
mellem Odense og Nyborg, men han 
synes efterhånden, det er blevet lidt 
dyrt.  Tidligere har han været med 
på ture, museet havde arrangeret 
til  Rheinland-Pfalz. Turen derned 
foregik med nattog. Dem er der 
ikke længere nogen af  i Danmark. I 

Tyskland så han Plandamp. Det er 
kæmpestore damplokomotiver,  der 
kører 120 til 130 kilometer i timen.
”Så skulle der godt nok fyres på,” 
siger han.
”Virksomhederne er imidlertid holdt 
op med at støtte den slags, så mange 
jernbaneaktiviteter falder desværre 
væk, og DSB har brugt alt for mange 
penge på IC4.”

museumstog
Under Jernbanemuseet hører DSB´s 
køreklare damplokomotiver i 
Randers. De har deres egen remise,  
mens aktiviteterne især forgår i 
Odense. Her kan frivillige også få 
lov til at hjælpe til i gamle uniformer, 
men det deltager Anders ikke i. 
Han kan ikke lade være med endnu 
en gang at ærgre sig over IC4-togene 
og konstaterer til slut:  ”Vi har et 
tog bygget i 1899. Det kører stadig 
upåklageligt.”
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den nye tekniske CHef er speCialist 
- men Har mere øJe for HelHeden i boliGforeninGen  

nu er CHef nummer to i direktørens trio tiltrådt, oG Her brinGer 
skræppebladet det lovede interview 

Af Kirsten Hermansen, foto Martin Krabbe

Alene navnet,  Niels Mclean 
Hosie, giver straks anledning til 
nysgerrighed.
Han fortæller beredvilligt, at hans far 
er skotte, og hans mor er dansk, og at 
han er opvokset i Danmark. 
Med baggrund i først en 
elektrikeruddannelse, og derefter en 
uddannelse som stærkstrømsingeniør, 
har Niels Hosie arbejdet inden 

for mange forskellige felter:  Som 
rådgivende ingeniør med forskellige 
el-projekter, med hangaranlæg ved 
forsvaret og i forbindelse med DSB´s 
udflytning i  Århus.
De seneste 12 år  var det som teknisk 
chef for drift og vedligehold på 
Regionshospitalet i Randers, hvor et 
særligt projekt var bygningen af den 
fælles akutmodtagelse.

fra teknisk chef  i regionerne til 
almen boligforening
Servicechef, driftschef, der er mange 
navne for hans ansvarsområde, men 
selv foretrækker han vist betegnelsen 
teknisk chef, som han har været i 
mange år.

Grunden til, at han søgte stillingen,  var 
udsigten til at arbejde sammen med 
det nye lederteam og en fascination af 
de spændende renoveringer, der lå og 
ventede i fremtiden.
Desuden lå der en udfordrende  
opgave i at få optimeret hele den store 
organisation, som boligforeningen 
udgør.
”På den måde er en boligforenings 

verden ikke så forskellig fra den 
verden, jeg kommer fra,” siger han.
Da vi bemærker, at den nye ledelse 
nu helt er præget af ingeniører af flere 
slags, får vi at vide, at man er glad 
for, at ledelsesteamets sidste ansatte - 
administrationschef Susanne Witting 
- har en helt anden uddannelse, 
heldigvis, for ellers bliver det vist for 
ensidigt for en god og bred ledelse.

omorganisering og nytænkning
At skulle optimere drift og service, 
det skal ses på den måde, at det er 
muligt at analysere sig frem til, om 
man nu gør det rigtige, om man har 
de rette arbejdsmetoder, og om man 
kan forbedre arbejdsgange?

Det hele er til gavn for medarbejderne 
og er i sidste ende med til at give en 
bedre service til beboerne, så tingene 
bliver så tilgængelige for alle som 
muligt.
Der ligger en kæmpeopgave i at 
koordinere den eksterne drift i en ny 
og forbedret form.
”Jeg er positiv i forhold til den almene 
boligsektor. Der er spændende 
mennesker, der  medvirker i 
beboerdemokratiet, og de er også 
med til at skabe de gode resultater,” 
er Niels Hosies kommentar til 
spørgsmålet om hans holdning til 
den almene boligforeningstanke og 
beboerdemokratiet.

en ny og åben kultur
Niels Hosie lægger meget vægt på de 
værdier, som er i en kultur af åbenhed 
og dialog. Hvor vigtigt det er at få 
italesat tingene og at kunne snakke 
sammen. Det gælder både mellem 
ledelse og medarbejdere,  men også 
helt ud i beboerdemokratiet.
”Det er vigtigt at få nedbrudt 
fordomme som: Dem oppe i 
administrationen. Altså dem og os-
billedet,” understreger han.
En bedre kultur er også at 
acceptere forskellighed, og her 
er god kommunikation det  
omdrejningspunkt, det handler om. 

Helhedsplanen og  alternative 
energiformer 
Der er positive ord i forhold til 
Helhedsplanen, og lige på det område 

Info om Niels Mclean Hosie
•Alder: 52 år
•Uddannet stærkstrøms-ingeniør
•Bor i Randers  
•Gift og har søn på 16 og en
  bonussøn på 17 år
•Fritidsinteresser : Jagt, fiskeri 
   og også fodbold
•Løber 

Det er en udfordrende opgave at få optimeret hele den store organisation, 
som boligforeningen udgør, mener den nye tekniske chef.
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er han allerede dybt involveret. Det 
fylder allerede meget, og for eksempel 
at koordinere de eksisterende 
installationer med det nye vejprojekt 
er et noget større arbejde, end man 
først havde regnet med.
Vi spørger ham, der formentlig er 
en af eksperterne, om, hvad han kan 
fortælle om nye energiformer som 
solceller og jordvarme.
Her giver han klart udtryk for, at 
der er sket udvikling inden for disse 
områder, og at der hele tiden sker 
teknologiske spring, der gør dem 
bedre.
Der er opnået meget erfaring, og der 
videreudvikles hele tiden på dette 
område.

store forventninger til fremtiden
”Jeg glæder mig til de udfordringer, 
der ligger og venter på mig. Jeg er 
blevet taget godt imod. Selvfølgelig 
skal den nye ledelse lige finde et 
ståsted, men så bliver der tid til at 
undersøge og observere. Tage det 
med, der virker godt, og optimere på 
det”.
Samtidig er det meget vigtigt at skabe 
den tillid, der gør, at folk tør have en 
mening, og skabe de rammer, der gør, 
at folk kan tage ansvar.
”En stor organisation som denne 
boligforening kan, hvis den viser et 
drive, være forud på mange områder, 
og så kan der laves rigtig mange 
spændende ting,” slutter Niels Hosie.

“Jeg glæder mig til de udfordringer, der ligger og venter på mig,” udtaler Niels Hosie

susanne wittinG er fra 1. maJ ny administrationsCHef 
for brabrand boliGforeninG

Officielt begynder Susanne Witting fra 1. maj 2014 som 
administrationschef i Brabrand Boligforening, men hun 
tyvstartede allerede lidt i april og deltog blandt andet i flere af 
afdelingsmøderne.

Med Susanne Witting får boligforeningen en kompetent og meget 
erfaren administrationschef med et indgående kendskab til den 
almene boligsektor og en mangeårig ledererfaring.

Hvad hun i øvrigt er for en størrelse, kan du læse om i næste 
nummer af Skræppebladet, hvor vi bringer et interview med den 
nye administrationschef.

ny administrationsCHef
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det virtuelle kildeaGerveJ 

faCebook funGerer for kildeaGerveJ

Af Cindy Berzanth

I starten af november oprettede jeg 
en gruppe på Facebook til beboerne i 
afd. 26 på Kildeagervej i Hasselager. 
Formålet var at give os en mulighed 
for at kommunikere sammen. Vi var 
alle sammen nye tilflyttere, kun få af 
os kendte hinanden, vi havde endnu 
ikke en bestyrelse, og afdelingen 
havde store driftsproblemer med 
manglende varme og varmt vand. 
Vi havde brug for at kunne samle 
eventuel information et sted. Vi 

er ca. halvdelen af husstandene 
repræsenteret i gruppen nu. De 
fleste af os ved, hvem der bor hvor, 
og hvilke børn der hører til. Det har 
givet et sammenhold og begyndende 
venskaber på kryds og tværs. 

luft, legeaftaler og samarbejde
I gruppen har vi fået luft 
for frustrationer angående 
driftsproblemer, der bliver lagt 
et opslag, hvis nogen finder tabte 

ting, har noget, andre måske kunne 
få glæde af, og der informeres om 
diverse tiltag såsom fastelavnsfest.
Jeg og en af naboerne fra Århus og 
Omegns afdeling, der ligger lige ved 
siden af og også er nybyggeri, har 
startet en gruppe for forældre på 
hele Kildeagervej. Målet med den er 
at formidle legeaftaler for områdets 
rigtig mange børn – og det virker.

prøv også at klikke ind på skraeppebladet.dk/blog/
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familier skal tale dansk i HJemmet

43-åriGe bünyamin simsek fra venstre er ny rådmand for børn oG unGe. Han Har 
markante meninGer om indvandrerfamilier oG deres børn

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Ved folketingsvalget i 2011 kom 
Bünyamin Simsek lige præcis ikke 
ind i folketinget, den plads gik til 
hans kone Fatma Øktem, som fik et 
par personlige stemmer mere end 
ham. I stedet gik han efter at blive 
borgmester i Århus, hvilket han ikke 
opnåede ved valget i 2013. Da Venstre 
var førstevælger til rådmandsposter, 
valgte han børn og unge-området, 
som han overtog fra socialdemokraten 
Kristian Würtz.
Bünyamin Simsek er vokset op i 
Gellerupparken og flyttede først fra 
området i 2003. I dag bor han i Tilst.
Han har derfor fulgt med i 
udviklingen i området og er ikke så 
tilfreds med, hvad han har set.  Han 
mener, at forældre skal tage større 
ansvar for deres børn og især lære 
dem dansk. 
”Vi talte altid tyrkisk i hjemmet, 
men fik at vide, at når vi var udenfor 
hjemmet, skulle vi tale dansk,” 
forklarer han. 
Det betyder også, at han i dag 
har klaret sig godt, både med 
hensyn til uddannelse og arbejde. 

taknemmelig for de råd, hans 
far gav ham
Hans far var ufaglært, og da Bünyamin 
var ung, skaffede faren ham et job 
på den fabrik, han arbejdede på. 
Bünyamin var der et par år, hvorefter 
hans far sagde:
”Nu har du set, hvor hårdt det er at 
være ufaglært, nu skal du ud og have 
en uddannelse.”
Det var inspirationen til at læse 
videre. Han uddannede sig derfor til 
bygningskonstruktør, men i dag lever 
han af at være politiker. 
Bünyamin Simsek er meget glad 
for sin barndom i Gelleruparken 
og de råd, hans forældre gav ham. 
Han tilskriver forældrene en stor 
del af den succes, han har i dag, 
fordi de inspirerede ham til at få 
en uddannelse. Han mener selv, at 
han er meget åben som politiker, og 
svarer selv på de henvendelser, som 

kommer til ham. Han synes også, det 
er vigtigt at have tid til folk og mødes 
med dem, så alle kan bestille en tid, 
hvis de vil mødes med ham.

Gellerup er sit eget samfund
Da han selv har boet i Gellerup, 
kan han også se, om området har 
forandret sig, siden han selv boede 
der. Det største problem i Gellerup 
er, ifølge Simsek, at der mangler et 
naturligt møde mellem Gellerup 
og omverdenen, og at der er store 
forskelle på det område og resten 
af byen.   Det burde Helhedsplanen 
kunne lave om på, men han mener, at 
det kan tage 15-20 år, før man for alvor 
ser en forandring. Den forandring kan 
ikke ske, medmindre der bliver en 
anden befolkningssammensætning i 
området. 
Hvis man ikke tiltrækker nogle 
resursestærke, vil man fortsætte med 
at have de samme problemer som 
nu. Hvis de ting ændrer sig, bør der 
også bygges en ny skole i Gellerup, 

fordi børnene efter Nordgårdsskolens 
lukning tager busser til skoler rundt 
om i hele Aarhus Kommune.

det handler om at have 
ambitioner
Hvis et samfund som Gellerup skal 
lykkes, er det vigtigt, at der er nogle 
rollemodeller. Nogle, der kan vise 
andre, at det godt kan lade sig gøre at 
blive til noget. 
”Man skal sætte sig et mål og 
gennemføre det,” pointerer Simsek. 
Derfor vil han gerne arbejde for at 
hjælpe frivillige foreninger og skoler 
med at finde rollemodeller.  
”Det kunne være unge, der klarer sig 
godt, og hvor folk ser på dem og siger: 
Det vil jeg også,” forklarer Simsek.
Det er vigtigt, at foreningerne bliver 
støttet af kommunen, men de skal 
kunne klare sig selv.  De lokale kræfter 
kender området, kan meget og ved 
ofte bedst, hvordan deres område 
fungerer. 
”Folk ved bedst om deres egen 
virkelighed.” 

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

Det kan tage 15-20 år, inden man for 
alvor ser en forandring i Gellerupparken. 
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fremtidens fritidsforeninG oG fas til debat 

Har boliGforeninGens Gamle aktivitetsforeninGer overlevet siG selv? spørGer de to bestyrelser 

Tekst og foto af Helle Hansen

Søndag den 6. april holdt 
Fritidsforeningen og FAS´ bestyrelser 
en fælles arbejdsdag for at diskutere 
fremtiden for de to foreninger, 
som gennem mere end 40 år på 
hver deres måde har støttet op om 
beboeraktiviteter og foreninger i 
boligforeningens afdelinger.
Langt de fleste beboere i Brabrand 
Boligforening er i dag medlem af 
Fritidsforeningen. Og de betaler hver 
måned et medlemskontingent på ti 
kroner, som fordeles med 7,5 kroner 
til Fritidsforeningen og 2,5 kroner til 
FAS, som står for Fritidsforeningens 
Aktivitetsstøtte.

måske overlevet sig selv
Fungerende formand for 
Fritidsforeningen Youssef Abdul 
Kader og formand for FAS Poul Erik 
Nielsen fortæller til Skræppebladet, at 
det på arbejdsdagen blev diskuteret, 

om konstruktionen med både en 
Fritidsforening og et FAS, som vi 
kender det i dag, måske har overlevet 
sig selv.
”Oprindelig var fritidsforeningen jo 
kun for beboerne i Gellerupparken, 
men med tiden kom naboafdelingerne 
i Brabrand også med. Men i 
dag har Brabrand Boligforening 
afdelinger over hele kommunen, og 
både i størrelse og i aldersmæssig 
sammenhæng er afdelingerne meget 
mere forskellige end tidligere,” siger 
Poul Erik Nielsen.
”Og det er ofte også forskellige 
aktiviteter og fester, som afdelingerne 

ønsker at lave. Og det kan være svært 
med de ensartede regler, som findes i 
dag,” siger Youssef Abdul Kader.

nye tanker
De to formænd er enige om, at der 

er behov for, at der bliver tænkt nye 
tanker om andre måder at støtte 
aktiviteterne i afdelingerne.
”Der skal være rimelighed i 
reglerne, og alene afstanden mellem 
Brabrand og Hasselager gør det til 
en udfordring. Det bedste vil være, 
hvis de penge, som afdelingerne kan 
få til deres aktiviteter, kan bruges 
på den måde, som det bedst passer 
den enkelte afdeling,” siger Youssef 
Abdul Kader.
”I dag gør reglerne det for eksempel 
meget svært for nogle af vores 
+55-afdelinger at bruge pengene, 
fordi de ikke må bruge dem på mad, 
men kun på at købe duge, servietter 
og lys. Og det er da tudetosset,” siger 
Poul Erik Nielsen.

afventer foreningsbestyrelsen
På arbejdsdagen deltog 
boligforeningens næstformand, Keld 
Albrechtsen, som dirigent. Og mødet 
endte med, at Keld Albrechtsen tog 
essensen fra dagens diskussioner med 
tilbage til foreningsbestyrelsen, som 
inden for ganske kort tid forventes 
at indkalde de to bestyrelser til et 
opfølgende møde. 
Her forventer de to formænd at 
skulle diskutere muligheden for at 
lave en ny konstruktion med flere 
områdeopdelte fritidsforeninger. 
Og måske også en ny styreform 
i stedet for den nuværende, hvor 
Fritidsforeningens bestyrelse vælges 
på en årlig generalforsamling, 
mens FAS´s bestyrelse består af en 
beboerrepræsentant fra hver afdeling, 
der vælges på afdelingernes ordinære 
beboermøder.

Fungerende formand for Fritidsforeningen Youssef Abdul Kader (th.) og formand for 
FAS Poul Erik Nielsen spørger, om Fritidsforeningen og FAS har overlevet sig selv.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

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

Gellerup får fra næste år og fremad en 
af landets mest ambitiøse park-pro-
jekter. Hele 100 mio. kr. anvendes til 
at ændre Gellerupparkens og Toves-
højs grønne stisystem til et fremsynet 
parksystem med logiske stiforløb, 
gode lege- og sportsarealer, tryghed 
og masser af spiselige ting. Lige nu 
kæmper tre konsortier om at blive 
den endelige vinder af konkurrencen 
– det sker til september.

Vi har været med skolebussen til 
Holme Skole – som er en af de skoler, 
der modtager Gellerups elever med 
behov for sprogstøtte. Busning af sko-
lebørn er meget omdiskuteret, for selv 
om børnene generelt forbedrer deres 
dansk i modtageskolen, så er der også 
mange ulemper ved ordningen, som 
også koster skolevæsenet 13 mio. kr. 

om året. De børn, vi talte med på tu-
ren til Holme, er i øvrigt glade for at 
gå der.

Gellerup har Verdenshaverne, som er 
to fælles haver, men der er også nyt-
tehaver imellem blokkene, som man 
kan leje for en meget billig penge. I 
påsken fik Toveshøj også de første 10 
nyttehaver, da beboere og foreninger 
gik sammen om at banke pæle ned og 
sætte hegn op. 

Og endelig annoncerer vi årets Gel-
leraps, den store festival for unge fra 
hele Århus, som i år foregår fredag 
den 23. maj i Globus1.

Gellerup.nu og her
det fortæller vi om i maGasinet, som beboerne i Gellerupparken oG tovesHøJ 

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

allan fisker flytter stadiG kasser med tøJ

klunserens støtteforeninG Holder GeneralforsamlinG oG efterlyser støttemedlemmer

Af Helle Hansen

Efter at have været i gang med at flytte 
banankasser gennem snart et helt år 
kan klunser Allan Fisker efterhånden 
begynde at se enden på det stykke 
arbejde, når han er oppe i sin gamle 
kælder på Bentesvej. Samtidig er han 
også ved at få styr på indretningen af 
det nye lagerlokale, som ligger under 
blokken på Gudrunsvej 76. Det er nu 
her, hvor alt arbejdet med at få tøjet 
og skoene pakket i kasser foregår.

Generalforsamling
Torsdag den 8. maj kl. 15.00 holder 
støtteforeningen Allan Fiskers 
Nødhjælp generalforsamling hos 
formand Gunhild Weisbjerg på 
Udsigten 17.

Støtteforeningens formål er at yde 
økonomisk hjælp til transporten 
af det indsamlede tøj, sko og alle 
legesagerne, så de kan sendes til 
børnehjemmet i Riga i Letland. Det 
indebærer blandt andet at hjælpe 
med at afholde de udgifter, der er til 
forsendelsen af tøjet, som normalt 
foregår i en stor 40-fods container, 
som sejles fra Århus til Riga.

en container pr. år
I det forløbne år er der i oktober blevet 
sendt en fuldt pakket container af 
sted til Riga. De 16 tons banankasser 
blev på blot seks timer båret op 
fra kælderen på Bentesvej af seks 
frivillige mænd og en kvinde, der alle 

gav en hjælpende hånd til Allan, der 
som sædvanlig selv havde været i 
gang fra morgenstunden med at flytte 
kasser.

vil du hjælpe med at slæbe?
Der er brug for alle hænder, når alle 
banankasserne med tøj skal bæres op 
fra kælderen og pakkes i containeren. 
Hvis du er interesseret i at hjælpe, 
så send dit telefonnummer til Allan, 
mobil 51 25 52 51, så får du en sms, når 
der er en container på vej. Du kan læse 
mere om Allans nødhjælpsarbejde på 
www.allanfisker.dk – og om at blive 
medlem af støtteforeningen.
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Gellerup festede for HelHedsplanen

Det var et Kinder-æg med hele tre 
slags fyld, der åbnede sig til ”Take 
Off”-dagen. Den foregik tre steder 
i Gellerup, som gav hver sit fyld til 
festen, der skulle markere de næste 
skridt i Helhedsplanen. 
Omkring 70 beboere styrkede sig ved 
morgenbordet i Tousgårdsladen, og 
de hørte taler af Rabih Azad-Ahmad, 
Anett Sällsäter Christiansen, Helle 
Hansen og Keld Albrechtsen. 
Temaet i talerne var: ”Nu er det slut 
med at snakke – nu kommer Helheds-
planen med nye veje, bypark, beboer-
huse, kommunale arbejdspladser og 
en række boligsociale aktiviteter.” 
I Foreningernes Hus kunne man få 
(næsten) alt at vide om de enkelte 
elementer i Helhedsplanen. Mellem 

200 og 300 kiggede ind, gik rundt ved 
boderne og hørte om det, der optager 
dem: Hvad skal byparken indeholde, 
bliver farten dæmpet på vejene, hvad 
skal der være i beboerhusene, kom-
mer moskeen snart? - og så videre. 

Folkefest i Globus1
Sidste del af Kinder-ægget var en ren 
folkefest i Globus1. En fodbold-cup 
blev hurtigt sat i gang af ACFC, soma-
liske piger dansede i de hvide dragter, 
og der var masser af andre aktiviteter 
for Gellerups børn og unge. Måske 
500 beboere deltog i festen. 
Mange deltog også i håb om at vinde 
den store præmie: en huslejefri må-
ned. De glade vindere blev tre unge 
beboere på Gudrunsvej 50, 2. th.: 

take off var et kinder-æG med Hele tre slaGs fyld

Af Birger Agergaard
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Theis Palm og Hjalte Stein. Den tredje 
beboer i lejligheden, Kaare Rømer 
Claesson, var ikke til stede, da Ra-
bih Azad-Ahmad overrakte den fede 
check på knap 6000 kr. 

Balloner til Århus
Gennem hele dagen blev der sendt 
balloner til vejrs – og de fløj helt efter 
planen ind mod Århus, hvor nogle af 
dem forhåbentlig dalede ned og vakte 
lidt nysgerrighed og interesse. 
For det er netop en af tankerne med 
Helhedsplanen, at århusianerne får 
lyst til at trille en lille tur til Gellerup 
for at se forandringerne og de nye 
muligheder. 

To af beboerne på Gudrunsvej  50,  der vandt en måneds husleje: Theis Palm (tv.) og 
Hjalte Stein flankerer dagens vært, Rabih Azad-Ahmad.
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’starten på en spændende reJse’

”Der har været en negativ udvikling 
i Gellerup. Men i dag er den positiv, 
både med uddannelse, arbejde, tryg-
hed og så videre. Men udviklingen 
skal speedes op, og hvordan gør vi 
det?” 
Dette var udgangspunktet for Gelle-
rup-beboer og kulturrådmand Rabih 
Azad-Ahmad (R), da han holdt tale 
for de ca. 70 fremmødte til Take Off-
dagens morgenmad i Tousgårdsla-
den. 
Han havde også svaret på sit eget 
spørgsmål: Ved at beboerne står sam-
men, er med til at gøre området at-
traktivt og til et godt sted at bo. Han 
talte om Helhedsplanens muligheder 
for, at der laves flere butikker, om at 
give plads til kreative mennesker, at 
give gæster en eksotisk oplevelse og 
så videre.  

Da snakken startede i 2005
I sin tale gik afdelingsformand Helle 
Hansen også lidt tilbage i tiden og 
fortalte blandt andet, at hele snakken 
om ”forandringer” startede i 2005, i 
2007 blev det mere konkret, og mange 
formulerede deres drømme i Globus1 
i 2008. I 2010 blev det til en politisk af-
tale, og beboerne stemte ja i både 2010 
og 2011. 

Helle Hansen brugte alle årstallene 
for at markere, at nu er det snart slut 
med kun at snakke. Når gravemaski-
nerne går i gang med vejforløbet fra 
Ringvejen/Globus1 og op ad Gud-
runsvej, så starter forandringerne.
”Det er en spændende rejse, vi som 
beboere i Gellerupparken og Toveshøj 
tager af sted på,” sagde hun. 

kiosk, ældreboliger og et køkken 
Toveshøjs afdelingsformand, Anett 
Sällsäter Christiansen, talte mest om 

fremtiden, ikke mindst de konkrete 
forbedringer, som den fysiske og den 
sociale helhedsplan vil give området. 
”Om nogle år vil der være ca. 60 pleje-
boliger, der vil ligge et sundhedshus/
beboerhus fyldt med tilbud som læge, 
tandlæge, fysioterapeut, et apotek, et 
fitness-center, en lille cafe og mulig-
heder for beboeraktiviteter. Ud over 
det ønsker nogle beboere sig også en 
kiosk, og vi taler også om at placere et 
fællesvaskeri i forbindelse med bebo-
erhuset.” 
Hun nævnte en række andre konkrete 
ting, blandt andet planen om at lade 
Janesvej fortsætte forbi bazaren og til 
Edwin Rahrs Vej - det giver nemlig 
mulighed for, at der igen kan komme 
busser. 
Endelig varslede hun en af de bo-
ligsociale aktiviteter i Tousgårdsladen 
- folkekøkkenet. 
”Så er der ikke andet end at sige ’Vel-
bekomme’!”

talere i tousGårdsladen: når beboerne står sammen, 
bliver Gellerup attraktivt oG til et Godt sted at bo

Af Birger Agergaard, foto Martin Krabbe

Næstformand Keld Albrechtsen er boligforeningens ansvarlige for Helhedsplanen, og 
han slog fast, at vi sammen kan være med til at gøre Gellerup til et endnu bedre sted 
at bo og leve.

De to afdelingsformænd,  Helle Hansen 
(tv) og Anett Sällsäter Christiansen, var 
på hjemmebane, da de fortalte beboerne om 
deres ønsker for Helhedsplanen.
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de nye veJe starter ved Globus1

Så starter det! Snart er det gravema-
skinerne, der regerer i Gellerup, så 
der kan komme nye veje rundt i bybil-
ledet og gøres plads til Bygaden med 
busbane og senere letbane. 
Starten går nede ved Globus1 og vil 
bevæge sig op ad Gudrunsvej til Ed-
win Rahrs Vej. Derefter laves den nye 
vejforbindelse mellem Gudrunsvej 
og Bygaden - altså Lottesvejs forlæn-
gelse, og første etape slutter med den 
øverste del af den nye bygade. 
Retssagen, som Brabrand Boligfor-
ening har rejst mod tre tilbageværen-
de beboere på Bentesvej, vil i øvrigt 
ikke påvirke vejbyggeriet på Lottes-
vej. 

Anlægges i tre etaper
Gitte Frøkjær fra Grontmij, som pro-
jekterer vejene, forklarer, at første 
etape vil være færdig til sommer næ-
ste år, Etape 2 varer også et års tid 
og handler om Bygaden og Tinesvej, 
altså helt ned til Silkeborgvej. 
Tredje og sidste etape varer også et års 
tid og foregår flere steder:
• En nyanlagt Edwin Rahrs Vej på 
kun to spor og bred midterrabat, så 
der bliver plads til letbanen.
• Sløjfen rundt om Toveshøj, dvs. Lenes- 
vej og Janesvej plus forlængelse hen 
til Bazaren. 
• Ny vej fra Globus1 til Bygaden, 
kaldet ”sydlig tværforbindelse”. Det 

er den, der skal gå igennem blokken 
Gudrunsvej 38-46, men lige nøjagtig 
hvilken opgang den rammer, er ikke 
besluttet endnu. Vejen går også igen-
nem den nuværende fodboldbane, 
men den vil inden da være flyttet op 
nord for klubberne.
• Og endelig Gudrunsvej Syd - stræk-
ningen fra Globus1 ned til City Vest. 

Busser får omkørsel
Buslinje 15, som kører på Gudrunsvej 
i dag, bliver nødt til at lægge ruten 
om, så den kører på Ringvejen. 

Beboerne får breve
På det seneste møde i Gellerups Sam-
virke forklarede Per Frølund, leder 
af Gellerupsekretariatet, at der bli-
ver sendt breve rundt til beboerne 
i de blokke, der ligger tæt på de en-
kelte arbejder. Brevene kommer rundt  
blokvis, efterhånden som arbejdet 
skrider frem. 
”Vi fortæller helt målrettet, hvad der 
kommer til at ske, hvad det betyder 
for den enkelte, hvornår det larmer og 
så videre. Arbejdet får også betydning 
for parkeringspladserne,” sagde Per 
Frølund. 

veJene anlæGGes i tre etaper oG varer i alt tre år at anlæGGe

Af Birger Agergaard

Projektchef Ole Bech Jensen forklarer 
vejsystemet i Gellerup.

Den grønne farve er 1. etape, den blå farve er 2. etape, 
mens den orange farve er 3. etape. 

TAKE OFF
 

HELHEDSPLANEN
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trafikken bliver dæmpet på de nye veJe
”takkede” veJforløb, Hævede veJflader oG lyskryds er noGle 

af de foranstaltninGer, der skal få biler oG knallerter ned i fart

Af Birger Agergaard, foto Martin Krabbe

Mange beboere i Gellerupparken og 
Toveshøj har været bekymrede for, 
om de nye veje gennem Gellerup be-
tyder fræsende knallerter og for hur-
tig bilkørsel. 
Den bekymring bliver taget alvorligt 
i Aarhus Kommune, som vil gøre me-
get for, at trafikken bliver dæmpet. 
Det fortæller Gitte Frøkjær fra Gront-
mij, som projekterer vejene.
Fartgrænser, hævede flader og ”tak-
kede” vejforløb er nogle af de tiltag, 
der skal få biler og knallerter ned i 
fart.
Gudrunsvej bliver ”takket” på den 
lange strækning ned til svinget. 
For hver 70-80 meter kommer der hæ-
vede vejflader - lange nok til, at bus-
ser kan passere dem uden besvær.

Seks lysanlæg
Seks lysanlæg placeres på Bygaden, 
blandt andet hvor den krydses af Lot-
tesvej, Dortesvej og Tinesvejs forlæn-
gelse. Signalanlæggene kommer dog 
ikke op fra starten, men når alle ve-
jene er anlagt.

Fartgrænserne på alle interne veje i 
Gellerup sættes ned fra 50 til enten 30 
eller 40 km. i timen. Om det bliver 30 
eller 40, skal politiet afgøre.
Edwin Rahrs Vej ændres fra to spor 
i begge retninger til kun et spor, og 
med bred midterrabat, som er en for-
beredelse til en kommende letbane. 

Kom let over vejen
Der vil komme særlige fartdæmpnin-
ger på Edwin Rahrs Vej, hvor den pas-
serer Bazar Vest. De skal sikre, at fod-
gængere let kan komme over vejen. 
Der bliver også et letbane-stop netop 
på dette sted.
”Vi tror på, at disse foranstaltninger 
vil sænke farten,” siger Gitte Frøkjær. 
Hun stod på mål for mange gode 
spørgsmål om vejene på Take Off-da-
gen. Vejbyggeriet vil fylde meget i be-
boernes dagligdag, og beboerne øn-
sker, at når vejene er en realitet, skal 
det stadig være trygt at lade børnene 
færdes rundt i Gellerup. 

To busbaner på Bygaden
Bygaden skal anlægges i to etaper, 
først den nordlige del og siden den 
sydlige del. Den vil dermed stå fær-
dig om cirka to år. Den får to busba-
ner i højre side af vejen nedad (vest), 
mens der bliver to kørebaner i den 
østlige side af vejen. 
Det er meningen, at den bustrafik, 
som i dag kører på Hejredalsvej/Sig-
ridsvej og Gudrunsvej, flyttes til By-
gaden.
Busbanerne vil senere blive afløst af 
letbanen, hvis det som ventet er Vest-
byen, som får glæde af næste letbane-
etape.

Små hænder har også ret til at kommentere 
Helhedsplanen.

Beboerne ønsker,  at  når  vejene  er  en  realitet, skal det stadig være trygt at lade 
børnene færdes rundt i Gellerup. 
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skal vi ikke snart få byGGet den moské?

”Take-off”-dag. Sådan lyder sønda-
gens tema i Gellerup. Ivrige diskus-
sioner, forslag og afklaringer fylder 
det store rum i Foreningernes Hus. 
Alt, hvad man vil vide om Helheds-
planen, er sat frem, kameraer, journa-
lister og hele molevitten. 
Længere inde i Foreningernes Hus, i 
mødelokalet, står Sami Saïdana. Han 

repræsenterer Forbundet af Islamiske 
Foreninger og herunder Moské-pro-
jektet i Gellerup. 
12 foreninger i Gellerup har slået sig 
sammen og kæmpet for denne sag i 
13 år.
Mange står omkring boden og spør-
ger ivrigt, mens Sami forklarer med 
en klar påpasselighed om moskéens 
mulige placering: 
 ”Vi har fået tilbudt mange placerin-
ger, men jeg tør ikke offentliggøre en 
bestemt placering.” 

Meget tæt på
Sami bliver spurgt om, hvor tæt på de 
er på at få bygget moskéen. Spørgs-
målet bliver hængende i luften, lige 
nok til at øge spændingen. 
 ”Vi er meget tæt på, men det er øko-
nomien, der står i vejen.” 

Det viser sig nemlig, at placeringen 
helt klart afhænger af økonomien. 
Så snart man har pengene, kan man 
købe jorden og dermed gå i gang med 
at bygge moskéen. 
”Problemet er, at mange ikke støtter 
økonomisk, før de har fået et bevis 
med underskrift på, at man har købt 
grunden,” fortæller Sami. 

Moskéen finansieres af beboerne selv 
og andre interesserede, da den ikke er 
en del af Helhedsplanen. Og jo flere 
der støtter projektet økonomisk, jo 
hurtigere går det med at bygge mo-
skéen. 

Etager for kvinder og mænd
Moskéen koster ca. 50 mio. kroner, og 
man forestiller sig, at moskéen skal 
kunne rumme 1500 mennesker. Den 
bliver bygget i to etager. En etage til 
kvinder og en anden til mænd.   
Sami mener, at mange beboere i om-
rådet er skeptiske over for helheds-
planen, men når der bliver fortalt om 
moskéen, så bliver de positive. De 
kan pludselig godt leve med nogle af 
de forandringer, som sker i området. 
Sami håber på, at folk vil støtte op 
omkring projektet, og han afslutter 
med at sige: ”Jeg ser frem til jeres op-
bakning.”  
Lidt humor er der også plads til, da 
en anden tilføjer: ”Vi ser frem til jeres 
opsparing!”

moskéen er ikke en del af HelHedsplanen 
– men den er til GenGæld viGtiG for manGe beboere

Af Israa Maarouf, borgerjournalist

Sami Saïdana forklarede en hel del gange under Take Off, hvordan det nu ligger med 
den moské. (foto: Israa Maarouf)

TAKE OFF
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En moske i Gellerup vil være vigtig for mange beboere. (foto: Martin Krabbe)
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Gellerup-Guider vandt stor pris

tirsdaG den 8. april vandt ni Guider fra Gellerup den kriminalpræventive pris. overrækkelsen 
skete ved den kriminalpræventive daG i købenHavn.

Af Elsebeth Frederiksen, foto Stine Christiansen, Skovdal & Skovdal

Jeg sad på mit arbejde torsdag den 3. 
april og tjekkede min mail. Pludselig 
kom der en mail, som var overraskende 
og glædelig: Vi var nomineret til Den 
Kriminalpræventive Pris! Det var 
projektet ”Bag Om Blokken”, som var 
nomineret.  Der kom hurtigt en masse 
lykønskninger og held og lykke ind 
på mail samt mails frem og tilbage 
og telefonopringninger, hvor jeg blev 
opfordret til at tage til København til 
prisuddelingen. 
Vi var ni guider, som startede dette 
projekt op. Nogle af os havde været 
guider i forvejen, da vi indimellem 
viser for eksempel skoleelever rundt 
i området, men under Festugen blev 
det organiseret med bookingsystem 
og uddannelse af guider. Det var det 
antropologiske firma Gemeinschaft, 
som var primus motor bag projektet. 
Vi fik fine T-shirts og gode stunder 
med de andre guider. 
Men at dette projekt skulle udmunde 
i en pris, havde ingen af os vist regnet 
med. Vi syntes bare, det var sjovt at 
vise folk rundt i området. Især var 
det sjovt med de kommentarer og 
spørgsmål, som folk ofte kom med. 
Men også at man kunne mærke, at 
folk ændrede mening om området, og 
nogle af de fordomme, de havde, blev 
aflivet. Vi gjorde det gratis, og vores 
motivation var at vise folk udefra 
rundt i vores område og vise dem den 
anden side af bydelen – den man ikke 
ser i medierne.

vi er bare almindelige 
mennesker fra Gellerup
Der var en kæmpe kø ved indgangen 
til Tivoli Congress Center, så jeg 
stillede mig op i den for at få mit 
navneskilt. ”Bag Blokken” stod der på 
mit skilt, mens alle andre var ansatte 
på vigtige poster og politikere, følte 
jeg.

Jeg mødte hurtigt nogle af folkene 
fra Gemeinschaft, som alle var mødt 
op for at støtte os og sige hej.  Israa 
og Fatina Maarouf, Afaf Zeid, Engin 
Erkus kom lidt senere. De tre piger 
var kommet med toget om morgenen, 
så de havde været oppe kl. 5. 
Jeg rejste til København dagen før 
sammen med Engin Erkus, som under 
turen havde travlt med medierne. 
De kimede ham ned, og han svarede 
nogenlunde det samme hver gang: At 
det er en stor ære at blive nomineret, 
og at vi har nedbrudt fordomme.  
 
trykkede hånd med en masse 
vigtige mennesker
Prisen skulle uddeles klokken 11.45, 
og ca. en halv time før kom en af 

arrangørerne og hentede os for at 
forklare, hvad vi skulle.
”Bare tag det roligt,” forklarede hun, 
men jeg måtte lige sluge en klump 
i halsen, da jeg stod ved væggen i 
lokalet og ventede.
Så kom vores video på. Den var 
blevet optaget i forbindelse med 
Take Off-dagen i Gellerup og viste 
Israa og Engin som rundvisere, mens 
jeg var deltager på turen. Under 
klapsalver fra 800 mennesker i salen 
gik vi op på scenen og trykkede os 
helt op ad bagtæppet. Jeg havde 
mest lyst til at gemme mig bag det, 
men justitsminister Karen Hækkerup 
sagde, at vi skulle gå frem på scenen. 
Efter en kort introduktion af 
projekterne, den anden nominerede 
var et projekt fra Grønland, som 
handlede om opfølgende besøg 
efter husspektakler, skulle vinderen 
afsløres. Et sug gik gennem min 
mave, og jeg krammede de to guider, 
som stod ved siden af mig, og så vist 
lidt forfjamsket ud. 
Vi fik alle et håndtryk af Karen 
Hækkerup, og Engin Erkus kunne 
endelig få lov til at holde sin meget 
forberedte tale. Så klappede folk igen, 
og vi gik af scenen, hvor blandt andet 
selveste Københavns overborgmester 
Frank Jensen kom og trykkede vores 
hånd og ønskede tillykke.
”Hils hjemme i Gellerup, der bor 
nogle gode mennesker,” sagde han.
Så blev der taget fotos og interviews 
med alverdens aviser og endelig 
frokost. Jeg ville blive længere til 
konferencen, men de yngre ville på 
Nørrebro. Men da jeg gik rundt ved 
boderne udenfor konferenceområdet, 
blev jeg alligevel genkendt og fik 
lykønskninger. Jeg blev alligevel træt 
af det store opbud af mennesker, så jeg 
tog toget hjem til Århus kl. 15. Med en 
stor oplevelse i bagagen og stolthed i 
hjertet. Dette har givet mig mere lyst 
til at være guide og nedbryde endnu 
flere fordomme om Gellerup.

På rad og række, mens vi venter på prisen.

Justitsminister Karen Hækkerup holder
tale, inden afsløringen af vinderen.
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at skrive er at leve 

en opfordrinG til at overveJe at kaste siG ud som skribent for skræppebladet 
oG komme på en spændende opdaGelsesreJse

Af Sean Ryan Bjerremand

Lørdag den 5. april var der Visionsdag 
i Skræppebladets redaktion. Formålet 
var, at vi skulle brainstorme om 
bladets fremtid, og uden at røbe for 
meget – processen er slet ikke slut 
– kan jeg sige, at der kom en god 
diskussion ud af mødet. Blandt andet 
er der bred enighed om, at måden, 
der rekrutteres medlemmer på – som 
det sidste punkt på dagsordenen 
på beboermødet – er forældet. Det 
skal være lysten, der driver værket! 

Lad os få det hele op i et 
fugleperspektiv - se på borger- 
journalistikken som en personlig 
opdagelsesrejse i de omgivelser, 
som man måske blot bevæger 
sig rutinepræget igennem.  Det 
kan være foreninger, musik- eller 
teaterevents, samtale med etniske 
palæstinensere i forbindelse med 
politiske problemstillinger, en tur i 
Bazar Vest, møde med spændende 
personligheder, altså kort sagt: Hvad 
fantasien tillader én - så bliver det 
hele måske lidt mere interessant.  
 
Jeg vil her tage udgangspunkt i mine 
egne oplevelser:
I 2011 havde jeg købt en computer 
og fået internet. Nu fik jeg lyst til at 
komme i gang som borgerjournalist 
igen og opleve omverdenen på den 
oplevende og fortællende måde. Ud 
og opleve noget og derefter fortælle 

andre om det. Alle mennesker har 
noget spændende at fortælle – og nogle 
gange kan de spændende beretninger 
give lyst til at opleve og fortælle 
endnu mere. I april 2011 blev jeg 
valgt som suppleant, og i september 
2011 kom jeg med i redaktionen for 
Gellerupparken, og det har jeg så 
været frem til beboermødet nu i april, 
da jeg har valgt at tage en pause. 
 
Men lad mig fortælle om nogle 
oplevelser:

maj 2012
Jeg står ved en fodboldkamp. Solen 
er høj, og en tidligere kollega i Bilka 
og jeg sludrer lidt om, hvad hun har 
lavet af frivillige projekter i Gellerup. 
Vi får spontant den idé at tage over i 
bazaren og anmelde restauranterne. 
Det gjorde vi så i et års tid, hvilket kom 
læserne af indstikket for Gellerup til 
gode. På Gellerup Fællesråds regning!

april 2013
Til foredrag i Café Perlen og en 
forrygende fortælling ved Lars 
Nikolaisen, lokalarkivet for Brabrand 
og Årslev. Tiden flyver afsted, og 
resultatet bliver et par dage med 
en intens opdagelsesrejse rundt i 
Gellerup og ind i midtbyen og ned 
på Brabrand Kirkegård for at se de 
beskrevne lokaliteter og prøve at se 
tingene for mig, inden artiklen blev 

skrevet. Vi fik her den idé at lave et 
historisk tema, og jeg har, efter at 
have brugt to feriedage sidste år på 
at skrive om købmanden Hans Broge, 
moret mig noget så gevaldigt, når 
jeg har besøgt min kammerat, der 
bor i DK4´s medarbejderlejlighed i 
Mindegade – tænk sig at sidde i hvad 
der engang var Hans Broges køkken.
Ovenstående er ment som eksempler 
på, at det kan være som en mindre 
rejse at være frivillig journalist på 
Skræppebladet.
Her oplever man på en alternativ 
måde, at H.C. Andersen havde ret, 
da han skrev: ”At rejse er at leve.”  
 
De knap tre år som borgerjournalist er 
en tid, jeg uanset hvad aldrig kommer 
til at fortryde. Det er interessant at 
opleve samfundet på en anderledes 
måde, og borgerjournalistgerningen 
kan på denne måde blive en lille 
opdagelsesrejse i sig selv.
Så kan du lide at fortælle – så overvej 
dine muligheder. Du kommer ikke til at 
fortryde det, selv hvis du kun skriver én 
artikel.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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kig også forbi på

www.bbbo.dk

 HavneHusene taGer form

fra efteråret 2014 kan du skrive diG op til en HavneboliG

Af Pernille Benzon

Der har siden offentliggørelse af 
planerne for Havnehusene været 
stor interesse for det nye byggeri 
på havnen. Byggeriet overholder 
tidsplanerne, og det forventes, at 
der åbnes for opskrivningerne til 
boligerne i efteråret 2014, og at 
indflytning kan begynde foråret 2015.

Havnehusene sætter nye 
standarder på havnen
Havnehusene betegnes af mange som 
et af de mest spændende boligprojekter 
i Århus Ø. Boligerne er fordelt med 83 

boliger til familier og seniorer (+55), 
samt 179 ungdomsboligenheder.  
Det samlede boligareal er 13.310 m2, 
hvortil kommer væksthuse oppe 
på tagene samt P-kælder under 
byggeriet. Projektet adskiller sig fra 
traditionelle almene byggerier, ved 
at det udformes som en ”by i byen” 
med udsigt over Århus havn fra alle 
lejligheder og et stort grønt fælles 
gårdrum,  ligesom det opfylder 
”fremtidens energikrav” - både i 2020 
og 2025.   
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Administrationen holder flyttedag
Den 25. april flyttes der rundt på etagerne på Rymarken 2. Det sker, i forbindelse med at driftsafdelingen 
og økonomiafdelingen bytter lokaler. Driftsafdelingen kommer fremadrettet til at holde til på 1. sal, og 
økonomiafdelingen flytter ned i stuen overfor udlejningen. På denne måde samles de to afdelinger, 
som hører under den nye administrationschef, Susanne Witting, på samme etage.  1. sal er også 
fremadrettet stedet, hvor den nye projektafdeling, under ledelse af Ole Bech Jensen, holder til. 

send os dit bedste foto 

vis os, Hvad du Holder af i din afdelinG

Af Pernille Benzon

Der er mange gode fotomotiver ude i 
boligforeningens afdelinger. Dem vil 
vi gerne se og bruge på hjemmesiden, 
i Skræppebladet, brochurer m.m. 
Derfor vil vi gerne invitere alle til 
at gribe kamera eller telefon og tage 
nogle smukke, levende og autentiske 
billeder af livet i og omkring din 
afdeling.

Billederne sendes med angivelse af 
afdelingens navn og dit navn via 
e-mail til: pebe@bbbo.dk
- senest d. 23/05/2014.

praktisk
For at vi må bruge dine billeder 
offentligt, kræver det, at vi har fået 
skriftlig tilladelse fra den person, 
der har taget billedet. Hvis der 

er mennesker på billedet, kræves 
samtykke fra de personer (eller deres 
forældre, hvis der optræder børn/
unge under 18 år), der optræder på 
billedet med synligt ansigt. Samtykket 
gives ved at udfylde en formular, som 
fremsendes, hvis dit billede bliver 
brugt.
Vi glæder os til at modtage mange 
sjove og flotte billeder.    
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GHetto-liGHt ?
neJ tak !
 
Dejligt med de overvejende positive 
kommentarer i Skræppebladet til min 
kritik af ghettoudviklingen i Brabrand 
Boligforening.
Ikke desto mindre er den overhængende 
risiko for, at Hans Broges Parken skrider 
ned i pløret  i en ghetto-light-udgave 
stadig meget reel og ikke noget, som 
beboerne umiddelbart er herrer over, lige 
så lidt som de er herrer over den store 
”joker”, Gellerup.
Det er udelukkende et politisk anliggende, 
desværre, hvor det handler om at 
”fortynde” problemerne ved så at sige 
at tvære dem ud over hele den almene 
boligsektor. Blandt andet ved såkaldt 
kombineret udlejning, og med Aarhus-
borgmesteren og boligministerens 
seneste fælles påhit om at mikse ”fattige 
Mohammed” med ”rige Jens” i visse 
ghetto-light-boligkvarterer rundt om 

i Aarhus, og i det øvrige Danmark.
Men med de vanvittige idéer skimtes 
der sjovt nok også et håb forude, endda fra 
en helt uventet kant.
Hans Broges Parkens redning kan 
således sagtens komme fra integrations-
problemernes enorme omfang og 
ressource-knapheden selv: Bortset 
fra hærværk, vold og lediggang så 
er eksempelvis fængslerne fyldt til 
bristepunktet, og politi, brandvæsen og 
buschauffører osv. er udmattede, og alle 
vegne skal der spares; fordi vort samfund 
er på hælene.
Integrationen, og især den fejlslagne 
del, koster kassen, og måske bliver det 
vores redning for Hans Broges Parken, 
at der ikke er råd til flere ødelæggelser 
og fejltagelser og ghetto-eksperimenter 
i Danmark. Desuden er danskernes 
goodwill ved at være brugt op; tror jeg 
da, nok, måske?

Erling Jarsbo
beboer i afdeling 1

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.

Gellerup toG skraldet
Mere end 200 børn var søndag 
formiddag sammen med Foreningen 
Rent Ansvar med til at samle skidt 
og affald i Gellerup og på Toveshøj, 
som sammen med Gellerup 
Fællesråd deltog i Danmarks 
Naturfredningsforenings årlige 

affaldsindsamling. Da de mange store 
sække var blevet fyldt med skrald, 
ventede der alle en lille slikpose og 
en is, som blev nydt i det skønne 
forårsvejr.

Tekst og foto af Helle Hansen
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bruG enerGien riGtiGt

spild ikke din enerGi på unødiGe bekymrinGer for fremtiden

Af Inger Bloch

Min søster, som er udviklingshæmmet, 
kunne ikke længere klare at bo i sin 
egen lejlighed; hun skulle derfor 
flytte til institutionen Sølund ved 
Skanderborg, hvor der ville være 
personale døgnet rundt.
Jeg spekulerede en del over, om hun 
kunne trives der, og var faktisk meget 
bekymret! Jeg betroede mig nu til 
min datter, og hun sagde disse kloge 
ord, som jeg hermed giver videre: 
”Lad være med at spekulere så meget 
over, hvad der kan ske i fremtiden. 
Spar på kræfterne, til du ved, hvor 
slemt det bliver, så kan du meget 
bedre håndtere problemerne, hvis der 
overhovedet bliver nogle problemer. 
Måske går det slet ikke så galt.”
Jeg tænkte over, hvad hun havde sagt, 
og slappede lidt af. Min datter fik ret 

– der blev ikke grund til bekymring 
med hensyn til min søsters flytning. 
Hun har nu boet i Sølund i to år og 
føler sig både hjemme og tryg der.
Egentlig tror jeg, at mange af os tager 
sorgerne på forskud og fokuserer alt 
for meget på, hvad der eventuelt kan 
ske - i stedet for at leve her og nu!

at leve med eller at løse 
problemer
Når alt dette er sagt, betyder det 
selvfølgelig ikke, at vi skal tage 
skyklapper på og være ligeglade 
med, hvad der foregår omkring os – 
og jeg mener da også, at vi skal rette 
op på fejl og uretfærdigheder, når vi 
overhovedet kan.  
Jeg citerer lige nogle gode ord - (hvem 
der oprindelig er fremkommet med 

dem, er lidt uklart – der er forskellige 
bud på forfatteren; det ældste, jeg har 
fundet, er, at det er et citat af kejser og 
filosof Marcus Aurelius, som levede i 
årene 121 – 180):

”Giv mig styrke til at udholde og leve 
med de ting i livet, jeg ikke kan ændre, 
mod til at ændre de ting, jeg kan 
ændre, og visdom til at se forskellen.”
Altså - noget kan vi gøre noget ved – 
og noget må vi leve med!  

Til sidst får I lige et citat af den mere 
muntre slags:
”Hvis man har fat i en elefants bagben, og 
den forsøger at løbe væk, er det klogest at 
lade den løbe.”- Abraham Lincoln
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1 - Hans Broges Parken

løst oG fast fra afdelinG 1

om udendørs arealer oG petanquebanen

Af Inger Bloch

smukt og grimt
I år er foråret usædvanligt smukt med 
tidligt blomstrende buske og træer – 
og i øjeblikket kan man glæde sig over 
de knaldgrønne græsplæner med gule 
påskeliljer og de gule forsytiabuske. 
Varmemester og gårdmænd har haft 
travlt med at trimme de udendørs 
arealer.
Så meget sørgeligere er det, at nogle 
ikke kan finde ud af at anbringe deres 
skrald i de skraldebøtter, hvor der er 

plads – og ja – helt fjollet var det her i 
weekenden, hvor nogle havde anbragt 
en gammel, udtjent sofa lige foran 
containerne ved blok C i stedet for at 
sætte den over på genbrugspladsen!

petanque
Jeg vil lige gøre opmærksom på 
petanquebanen og den lille ”terrasse” 
op mod skoven mellem blok B og C. 
Det er faciliteter, som alle i afdeling 
1 må benytte – både beboerne i 

blokkene og de, der bor på Udsigten.
Når I har brugt petanquebanen, skal I 
lige rydde op efter jer og glatte ud, så 
banen er klar til de næste spillere. 
Hvis I ikke har petanquekugler, må I 
gerne låne mine.

møde i interesseGruppen 
om renoverinGsplanerne i søvanGen

nyt om renoverinGen efter møder med landsbyGGefonden

Af Kirsten Hermansen, arkivfoto

Afdelingen havde beboermøde 
om renoveringsplanerne i maj 
2013. Boligforeningen fik her 
en tilkendegivelse fra beboerne 
på, at man kunne gå videre med 
renoveringsprojekterne på den 
måde, at man kunne gå i gang 
med at søge Landsbyggefonden 
om  tilskud og midler til et samlet 
renoveringsprojekt. Beboerne 
tilkendegav ikke nogen holdning til 
projektets omfang. Beboermødet gav 
det indtryk, at beboerne senere skulle 
tage stilling til projektets omfang.
Der er gået lang tid, men den 
31. marts  blev interessegruppen 
indkaldt til et orienterende møde 
om økonomi og status vedrørende 
renoveringsprojektet. Herunder 
undersøgelser, der indtil videre 
er foretaget vedrørende alternativ 
energi.

2 - Søvangen
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2 - Søvangen

indeholdt i ansøgt projekt til 
landsbyggefonden 
Dette er de dele af projektet, som 
Landsbyggefonden støtter enten helt 
eller delvist, og det er det projekt, 
der blev fremlagt på det sidste 
beboermøde.
De arbejder, som Landsbyggefonden 
ikke kan støtte med tilskud, er fjernet, 
og det er:
• Solcelleanlæg
• Separering af afløbssystem
• Belysning i tagrum i boligblokke

Dette projekt har været udgangspunkt 
i en snak, som boligforeningen igen 
har haft med Landsbyggefonden om 
den fremtidige økonomi.

mindre huslejestigning end 
tidligere fremlagt, men kun i 
første omgang 
Landsbyggefonden ser på, hvor 
meget en bolig med den beliggenhed, 
vi har, og med de faciliteter, vi har,  
kan bære i husleje, og den model 
for huslejeniveau, der tidligere er 
fremlagt, ligger derfor fast.
Det har dog vist sig, at man i den 
tidligere beregning ikke havde taget 
hensyn til, at afdelingen stadig 
afdrager på financieringen af de 
nye badeværelser, og en del beboere 
afdrager også på egen installation af 
nyt køkken.

En ny udregning på merhusleje ser 
derefter således ud:
Huslejestigning var oprindelig   
kr. 197,-    pr. kvadratmeter pr. måned

Ikke indregnet huslejestigning på 
grund af badeværelsesrenoveringen 
- minus kr. 32,-

Frivillig ordning ved udskiftning af 
køkken - minus kr. 68,-

Ny beregning på huslejestigning 
(foreløbig) kr. 97,- pr. kvadratmeter  
pr. måned

De, der har udskiftet køkken, har selv 
betalt det, ved at de i de fleste tilfælde  
afdrager kr. 500,- pr. måned i 10 år. 
De, der ikke har udskiftet køkken, har 
ikke pligt til udskiftning. Først ved 
fraflytning  af en bolig med gammelt 
køkken er der pligt til udskiftning, 
således at ny lejer får en forhøjet 
husleje over 10 år i lighed med de 
lejere, der har udskiftet køkken.

yderligere huslejestigning 
Denne huslejestigningen vil 
kun være midlertidig, altså i de 
første 4-5 år. Når et tilskud fra 
Landsbyggefonden falder væk, skal 
der optages nye lån, og en yderligere 
huslejestigning vil være i vente. En 
fremtidig finansieringsskitse kan ikke 
fastlægges, før alle dele i projektet er 
arbejdet ind.

undersøgelser om alternativ 
energi
For at imødegå  fremtidige 
huslejestigninger, udover det 
anførte, og for at holde huslejen på 
et rimeligt niveau, havde Kirsten 
Weigelt fra DAI og administrationen 

i Brabrand Boligforening set 
på Søvangens muligheder for 
etablering af  et energiprojekt med 
jordvarmeinstallation.  Et projekt, 
der tager udgangspunkt  i, at 
renoveringen gennemføres. 

Hvad der måske er muligt, og 
hvilke udfordringer vi står over 
for
Søvangen ligger lige på kanten af et 
vandindvindingsområde, hvor man 
umiddelbart ikke har tilladelse til 
at lave jordvarmeboringer.  På den 
anden side kan der  måske søges 
dispensation.
Det optimale ville være, at man 
med velisolerede boliger kunne 
være selvforsynende med varme 
og have solcelleenergi til at 
drive varmepumper, og dermed 
kunne kobles af den offentlige 
varmeforsyning.
I afdelingen i Skovgårdsparken 
er man allerede i gang med et 
jordvarmeprojekt, og  der vil man gå 
forsøgsvis frem.
En besparelse på  energiforbruget  i 
Søvangen, som  i øjeblikket ligger 
på  et gennemsnit på 114,- kr. pr. 
kvadratmeter,  er det eneste sted, 
man kan skrue på den fremtidige 
huslejeudgift.

beboerHuset søvanGen

inGen arranGementer i maJ  2014

Der er ingen arrangementer fra maj måned, og Beboerhusudvalget ønsker alle en god sommer.

Vi ses til sommerfesten lørdag den 16. august.

Birthe Wisén, Beboerhusudvalget
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4 - Gellerupparken

unGe valGt ind i Gellerupparkens afdelinGsbestyrelse

livliG debat på forårets beboermøde i Gellerupparken, Hvor der blev stillet store forventninGer 
til, at bestyrelsens medlemmer laver et seriøst stykke arbeJde for afdelinGen

Af Helle Hansen, foto Ahmed Mansoura

Beboermødet i Gellerupparken 
torsdag den 10. april var et af de mest 
velbesøgte i mange år. 122 lejemål var 
mødt frem, og derudover deltog en 
masse nysgerrige gæster fra blandt 
andet Toveshøj.
Foreningsbestyrelsesmedlem Peter 
Iversen blev valgt til mødets dirigent, 
og han førte sikkert forsamlingen 
gennem aftenens dagsorden, som både 
indeholdt beretning, regnskab og valg.
Afdelingsbestyrelsen havde forud for 
mødet udsendt en skriftlig beretning 
udover den mundtlige beretning, som 
blev fremført af afdelingsformand 
Helle Hansen og bestyrelsesmedlem 
Jamal Mohamed.

tryghedsgaranti 
for blå blokke
Beretningen begyndte 
med nyheden om, at 
tryghedsgarantien vil 
træde i kraft den 1. juni 
for beboerne i de såkaldte 
blå blokke, Lottesvej 10-
16 og Bentesvej 1-11. De 
blokke skal i forbindelse 
med Helhedsplanen 
omdannes til 
ungdomsboliger. Og 
så skal beboerne hen 
over sommeren forholde 
sig til den igangværende 
byrumskonkurrence, som skal 
skabe det nye grønne parkområde i 
Gellerups hjerte.
Derudover blev der fortalt om 
en kommende energirenovering, 
istandsættelse af kælderaktivitetsrum, 
den boligsociale helhedsplan, 
som er sat i gang, udfordringer i 
Fritidsforeningen og planer om flere 
åbne beboermøder for at skabe mere 
debat og involvering.

debat med ris og ros 
Efterfølgende blev beretningen 
sendt til debat. Efter en lidt stille 

start meldte rigtig mange beboere 
sig med spørgsmål og ris og ros. Der 
blev stillet mange kritiske spørgsmål 
til langsommeligheden med at få 
gennemført en energirenovering 
af afdelingen, som mange beboere 
mente var blevet nedprioriteret i 
forhold til den fysiske helhedsplan. 
Der lød også kritik af standarden 
på genhusningslejlighederne og af 
den igangsatte malning af blokkenes 
vinduespartier, og den megen svineri 
og hærværk. 
Flere beboere var dog også oppe for at 
opfordre til, at afdelingen skulle blive 
mere positiv over for Helhedsplanen, 
og at Gellerupparken er et godt sted 
at bo, men at det skal gøres endnu 
bedre.

knap tre millioner i overskud
Afdelingens regnskab for 2013 viste et 
pænt overskud på knap 2,8 millioner 
kroner, som kan bruges til at være 
med til at holde huslejen i ro i de 
næste par år. 
Punktet gav anledning til enkelte 
spørgsmål og kommentarer fra salen, 
hvor flere opfordrede til at arbejde 
på at spare på hærværk og energi for 
at beholde billig husleje. Regnskabet 
blev vedtaget med to stemmer imod.

livlig valgkamp 
Valget til bestyrelsen blev livligt. Flere 

gange i løbet af aftenens debat havde 
der været indlæg fra beboere om, at 
det kræver en arbejdsindsats at være 
afdelingsbestyrelsesmedlem. Det 
er ikke nok kun at snakke og spise 
shawarma. 
Der skulle vælges otte medlemmer til 
den 15 mand store afdelingsbestyrelse. 
Syv siddende medlemmer 
genopstillede, heraf blev tre genvalgt 
til bestyrelsen. Hidtidig næstformand 
Ali Khalil blev stemmesluger med 168 
stemmer, Jamal Mohamed fik 141 og 
Dega Jama Mohamed 107 stemmer. 

tre unge og to gammelkendte
Og så var der nyvalg til tre nye unge 
kandidater: Adnan Fayez (156) og 
Engin Erkus (162) og Naji Matter 

(158). De to sidstnævnte 
fortalte, at de begge 
i løbet af aftenen var 
blevet så interesseret i 
arbejdet i bestyrelsen, at 
de havde fået lyst til at 
deltage.
Derudover blev der valgt 
to tidligere medlemmer 
til bestyrelsen, Nezar 
Ajjawi (133) og Youssef 
Abdul Kader (121), 
der begge også sad 

i afdelingsbestyrelsen 
for ti år siden. 

Derudover består bestyrelsen i 
Gellerupparken af Helle Hansen, 
Abdullahi Hedafoow,  Malek El-
Batran, Omar Ahmed Mohammed 
Shirwa, Khaled El Moossa, 
Mohammad Bachir Hatab og Elsebeth 
Frederiksen.

Formand og næstformand forsætter
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
har på et ekstraordinært bestyrelsemøde 
den 24. april konstitueret sig med Helle 
Hansen som formand og Ali Khalil som 
næstformand.

Gellerupparkens nye bestyrelse på valgaftenen.  Et par medlemmer mangler på fotoet.
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5 - Toveshøj

i tovesHøJ er der fokus på renoverinG oG isolerinG

den 8. april var der beboermøde på tovesHøJ

Af Elsebeth Frederiksen, foto Anett S. Christiansen

Bo Sigismund var dirigent for de ca. 
85 beboere, der var mødt op.
Formanden, Anett Sällsäter 
Christiansen, fremlagde i sin 
formandsberetning, hvad der er 
sket siden sidst. Denne gang var 
formandsberetningen understøttet 
med mange flotte billeder fra alle 
de forskellige begivenheder og 
arrangementer fra Toveshøj.
Afdelingen vil gerne gøre noget 
ved området bag Bazaren, så der 
bliver mere åbent omkring Toveshøj 
og en bedre forbindelse mellem 
Toveshøj og resten af Århus. Dette 
har Gellerupsekretariatet lovet at 
gå videre med. Der er også meget 
rodet i området bagved Bazaren, og 
vi vil bede Teknik og Miljø om at 
rydde op og tænke de arealer ind til 
noget mere attraktivt, fordi det i dag 
appellerer mere til ræs mellem skolen 
og klubben. 
Århus har fået en ny ældrerådmand, 
Jette Skive, som vi meget gerne 
vil invitere ud til en kop kaffe for 
at diskutere plejeboliger og det 
lokalcenter, som gerne skal spille 
sammen med det nye sundhedshus 
på Toveshøj.
Byrumskonkurrencen er i fuld gang, 
og de projekter, som skal kæmpe om 
sejren, er fundet. Projekterne, som er 
udstillet, skal ses som et idekatalog. 
De kommer til at stå i Laden i uge 16. 
Høringsfristen er den 30. april. Anett 
mener ikke, at Toveshøj har den store 
brug for nye stisystemer, da de, der er, 
fungerer fint. 

dialog med politi, kommune og 
inspektør om lys
Der er stadig problemer med lyset i 
Toveshøj. Der er natsænkning, hvilket 
betyder, at der er mindre lys tændt 
om natten, samt at der ikke er nok lys 
på stisystemerne. Teknik og Miljø vil 
vente, til der kommer en helhedsplan, 
men det kan hverken politiet eller 

afdelingen vente på, så derfor har 
Teknik og Miljø været på besøg, og 
man afventer nu deres rapport. 

renovering og 
videoovervågning
Rambøll er i gang med at udregne, 
hvad en omfattende facaderenovering 
vil koste, og kommer derefter med en 
rapport. I den forbindelse skal der 
tages nogle lejligheder ud, som skal 
laves om til toværelses lejligheder, 
og samtidig skal man finde ud af, 
hvordan man kan lave nogle af de 
treværelses om, så man får mere 
ud af arealet med den lange gang. 
Det var også et af de emner, som en 
del beboere stillede spørgsmål til. 
Når rapporten er klar, kommer der 
et nyt beboermøde. En beboer var 
bekymret over, at postkasserne for de 
lejligheder, der står tomme, er fyldt 
med reklamer. Der kan blive sat ild til 
dem, der ligger og flyder i opgangen. 
Her vil man undersøge, om det kan 
lade sig gøre at spærre postkassen, 
når lejligheden er ubeboet.
Toveshøj stemte for nylig ja til 
videoovervågning, og man er nu 
ved at opstille master til kameraer i 
containergårdene. Opsætning af alle 
kameraer forventes afsluttet i uge 39.

kritik af kommunen
Anett udtrykker bekymring over, 
hvorvidt kommunen har forstået og 
kan forholde sig til den kritik, som 
bestyrelsen er kommet med. Hun 
er ikke i tvivl om, at kommunen 
har gode intentioner om god dialog 
og samarbejde, men Toveshøj har 
i den seneste tid været udsat for 
meget hærværk og uro, og det er 
en af grundene til, at de har valgt 
videoovervågningen. Uroen i 
Bazaren, med knallerter, der fræser 
rundt, tyveri fra biler, og de ting, der 
bliver stjålet og smidt rundt omkring i 
området, er klart noget, som påvirker 

beboerne.

budgettet blev vedtaget
Revisoren gjorde beboerne 
opmærksom på, at afdelingen har 
et underskud på 1,8 millioner kr., 
der skyldes istandsættelse, tab 
pga. fraflytninger, hvor beboere er 
løbet fra regningen, samt en for lille 
henlæggelse fra afdelingen i 2013.  
Afdelingsbestyrelsen valgte i 2013 at 
sætte indskuddet op, og indskuddet 
for en treværelses er nu 19.080 kr. 
Dette er for at forhindre, at man taber 
penge på dem, som vælger at smutte 
fra huslejen. Hærværket i afdelingen 
for 2013 løb op til 1.493.869 kr.

valg til afdelingsbestyrelsen
Et meget vigtigt punkt var valg til 
afdelingsbestyrelsen. Her kunne 
bestyrelsen byde Emil Thaysen 
velkommen som nyt medlem. 
Bestyrelsen ser hermed således ud: 
Anett S. Christiansen (formand), 
Ilham Mohamed (næstformand), 
Abdulmalik Farah, Finn Herskind, 
Emil Thaysen, Inga Bech og Farhiyo 
Abukar Mohamed. Huda Awad er 
1.-suppleant.

Abdulmalik Farah, Ilham Mohamed, 
Emil Thaysen og Inga Bech blev valgt til 
bestyrelsen.
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6 - Holmstrup

Generalforsamling Allan Fiskers Nødhjælp
Torsdag den 8. maj kl. 15 på Udsigten 17.

Dagsorden jf. vedtægterne.

beboermøde med enGaGement

manGe interesserede mødte op på beboermødet i Holmstrup

Tekst og foto Jens Skriver

Over 50 beboere var mødt op til det 
ordinære beboermøde i Holmstrup, 
og interessen for afdelingens ve 
og vel var stor. Mødet begyndte 
dog trist, da man måtte mindes 
afdelingsbestyrelsesmedlem Johnny 
Bendiksen, der var død efter mange 
års sygdom.

beretningen
Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen 
supplerede den skriftlige beretning, 
der var blevet sendt ud, med bl.a. at 
fortælle om planer for solcelleanlæg, 
om de forestående problemer med at 
få udskiftet utætte døre og vinduer, 
problemer med store fraflytter-
regninger, forhøjelse af de fremtidige 
indskud, at varmemålerne nok 
skal skiftes ud, at affaldsøer måske 
skal omlægges til affaldshuller, 
og at Odinsgården havde opsagt 
driftssamarbejdet. Emner som 
legepladser og fældning af træer 
gik igen i den efterfølgende debat. 
Der blev også givet løfte om at se 
nærmere på den måde, rekvisitioner 
fra B-ordningen blev behandlet på. 
Beretningen blev godkendt med 
overvældende flertal.

regnskabet
Edvin Juhl kunne også forelægge et 
regnskab med et overskud på 967.000 
kr. Halvdelen var dog overført. En 
række udgifter var ikke blevet så høje 
som forventet. Afdelingens lån er ikke 
forduftet, men søges omlagt. Godt 
800.000 kr. fra overskudskontoen 
anvendes i 2014 til at holde huslejen 

nede. Afdelingen har sammen med 
Odinsgården og Thorsbjerg opsat et 
læskur til ”vore ølglade venner”, som 
de personer kaldes, der i mange år har 
holdt til i et buskads foran Brugsen. 
Beboerbladet SOFUS havde rejst 
problemet omkring varmefordeling/
korrektionsfaktor, og det medførte en 
del debat. Edvin understregede, at det 
er en meget kompliceret beregning, 
men der vil blive arbejdet med sagen. 
Regnskabet blev derefter vedtaget 
med overvældende flertal.
To beboere havde stillet forslag om, at 
træer blev beskåret sådan, at insekter 
fik de bedst mulige vilkår, og det blev 
vedtaget efter nogen debat.

valg
Valget til afdelingens bestyrelse gav 
følgende resultat:
Peter Iversen  68 stemmer
Edvin Juhl   69 stemmer 
Adam Hansen  54 stemmer
nyvalgt
Rita Bendiksen  57 stemmer   
Mogens Nielsen  46 stemmer           
1.-suppleant
Tina Møller Jensen        13 stemmer

Jens Skriver blev med akklamation 
genvalgt til Skræppebladets 
redaktion, og Niels Jensen til FAS. 
Ingen meldte sig som suppleanter.
Under eventuelt blev blandt andet 
drøftet Stofa og afdelingens snarlige 
jubilæum.

Et udsnit af den interesserede forsamling.              
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fællesråd støtter lokale initiativer

Gellerup fællesråd er med til at Holde Go´ nabodaG på GrundlovsdaGen den 5. Juni

Gellerup Fællesråd fungerer som 
et slags lokalt høringsorgan over 
for Aarhus Kommune både i sager 
om trafik og busruter, men også i 
spørgsmål om for eksempel børn 
og unge og kulturelle initiativer. 
Kommunen giver hvert år alle 
fællesrådene et mindre økonomisk 
tilskud, som de kan bruge til 
forskellige formål, for eksempel til 
at lave borgermøder eller kulturelle 
arrangementer.

nabofest på grundlovsdagen
I år er fællesrådet initiativtager 
tilsammen med områdets foreninger 
og aktive, at holde en stor Go´ 
Nabodag i Gellerup på Grundlovsdag. 

Som det efterhånden er en tradition, 
bliver festen holdt på pladsen foran 
Klubberne i Gellerup. I år er temaet 
inspireret af, at Aarhus Kommune 
har nedlagt sit integrationsråd. 
Derfor vil fællesrådet gerne være 
med til at sikre, at integrationen 
fortsætter. Og det skal gøres ved 
at invitere alle Gellerupområdets 
naboer – både naboafdelingerne 
Skovgårdsparken og Søvangen 
samt grundejerforeningerne på 
Christianshøj og Bjerringsminde - til 
en hyggelig fødselsdagfest for vores 
demokrati. 

flere kræfter efterlyses
Gellerup Fællesråd holder sin årlige 

generalforsamling torsdag den 22. 
maj kl. 17.00 i beboerhuset Yggdrasil, 
Dortesvej 35A. 
Her er alle medlemmer velkomne, 
og folk, som er interesseret i at være 
med til at lave et stykke arbejde for 
lokalområdet, er meget velkomne til 
at stille op til bestyrelsen.
Et medlemskab kan både være 
personligt, som forening, institution 
eller forretning. Det er muligt at melde 
sig ind i Fællesrådet inden mødet. 
Yderligere informationer kan findes 
på www.gellerupfaellesraad.dk

Af Helle Hansen

Gellerup kirke

konCert med den danske salmeduo - 6. maJ kl. 19.30

Den Danske Salmeduo spiller 
instrumentale nyfortolkninger af 
danske salmer på en måde, der ikke 
er hørt før. Musikken har inspiration 
fra nyere nordisk og amerikansk jazz, 
nordisk folkemusik og klassisk musik. 
Men den røde tråd er de utrolig 
smukke og livskraftige salmer, som 
den danske musiktradition er beriget 

med - med melodier og harmonier, 
enhver moderne komponist kan 
misunde.
Entré 50,-

værestedsaften
8. maj 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.

GeneralforsamlinG i tousGaardens venner

ekstraordinær GeneralforsamlinG torsdaG d. 15. maJ 2014 kl. 19.00

daGsorden:
1. Valg af dirigent
2. Foreningens regnskab til godkendelse
3. Tousgårdsladen i Helhedsplanen  
4. Eventuelt
Huset giver kaffe, te, øl og vand.
Regnskab kan fås fra den 8. maj i 
Tousgårdsladen eller på hjemmesiden
www.tousgaardladen.dk.

kun adgang for medlemmer
Kontingent skal være betalt senest tre 
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.
Ét medlemskab er lig med én stemme.

Mail: info@tousgaardladen.dk
Tlf.: 86 25 91 58

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

 Med venlig hilsen
 Esben Trige, Formand



30 - Skræppebladet maj 2014

Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN maj 2014

Madplan maj 2014

Torsdag  1. maj Kylling cordon bleu m. braskartofler
Fredag 2. maj Fiskefilet

Mandag 5. maj Spaghetti m. kødsovs
Onsdag 7. maj Stegt medisterpølse med kartofler og rødkål
Torsdag 8. maj Månedens overraskelse
Fredag  9. maj Kylling på grøntsagsbund

Mandag 12. maj Marva’s linseret
Onsdag 14. maj Oksegryde med mosede kartofler 
Torsdag 15. maj Biksemad m. spejlæg

Mandag 19. maj Grill-spyd m. bl.a. kylling og kofta
Onsdag 21. maj Farserede porrer m. nye kartofler
Torsdag 22. maj Hakkebøf med nye kartofler
Fredag 23. maj Laksepaté m. nye kartofler og persillepesto

Mandag 26. maj Sambusic m. salat 
Onsdag 28. maj Koteletter med nye kartofler og smeltet 
  persillesmør 
Fredag 30. maj Maj-biks

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 
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

 2. Beretning
       a - Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
       b - Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning 
             til orientering

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
a  Fritidsforeningen
b  Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag  
            
6.   Valg af bestyrelse og suppleanter
 På valg til bestyrelsen er:
              Jytte Lausen
              Farhiyo Abukar Mohamed
              Arthur Sletting
              Solveig Pedersen
              Jytte Nielsen
     4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, 
 1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år.
              Valg af suppleanter
              (der er ingen suppleanter i øjeblikket)
              
Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Benny Rasmussen
Vagn Eriksen
En parlamentarisk revisor vælges for 2 år, en vælges for 
1 år.

På valg som suppleant er:
(der er ingen suppleant i øjeblikket).

7. Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Brabrand, 
Aarhus Kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er 
beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel 
stemmeflerhed er afgørende. (Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 
18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig 
legitimation med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Youssef Abdul Kader- næstformand

indkaldelse til GeneralforsamlinG
i brabrand boliGforeninGs 

fritidsforeninG
torsdaG den 22. maJ 2014 kl. 19.00 

i foreningernes Hus – Gudrunsvej 10 a, 8220 brabrand
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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 varmtvands-
bassinet lukket pga. babysvømning.  
 
Se priser på hjemmesiden

Læs mere på gellerupbadet.dk

BLIV FRITAGET FOR 

DIGITAL POST 
Ældrerådet: Hjælp at hente hos borgerser-
vice til ældre, der ønsker at blive fritaget 
for en digital postkasse

”Der er nu åbnet op for at søge om fritagelse for 
en digital postkasse,” siger Ældrerådets digitali-
seringsudvalg (Kirsten Hedegaard og Carl Aksel 
Kragh Sørensen), og der er nu hjælp at hente til de 
mennesker, der ønsker fritagelse. 
1. marts lød startskuddet nemlig til at ansøge om 
at blive fritaget for at have en digital postkasse. 
Hjælpen får man hos kommunens borgerservice på 
rådhuset, og fortvivl ikke, hvis man ikke selv kan 
møde op.

Senest den 1. november 2014 skal alle borgere i 
Danmark have oprettet en digital postkasse, hvori 
de modtager post fra de offentlige myndigheder.
Ældrerådet får jævnligt henvendelser fra bekym-
rede ældre, der mener, at de ikke er i stand til at 
kunne håndtere en digital løsning.
Hos borgerservice får man en blanket, der skal ud-
fyldes (kan også udskrives fra Aarhus Kommunes 
hjemmeside), hvorefter man skriver under på, at 
man lever op til mindst et af de kriterier, der kan 
fritage for oprettelse af digital postkasse. Fritagel-
ses-kriteriet er bl.a., hvis man ingen computer har 
(kommunen kan ikke tvinge ældre til at købe en), 
eller man har mentale eller fysiske handicap, som 
gør, at man ikke kan betjene en computer.

Hvis en ældre ikke selv er i stand til at møde op i 
borgerservice, siger reglerne, at en pårørende kan 
henvende sig til borgerservice og få udleveret den 
blanket, som skal udfyldes og underskrives. Her er 
også en rubrik med en fuldmagtserklæring.
Borgerservice har også pligt til at hjælpe, hvis en æl-
dre ikke lige selv kan finde ud af at oprette den di-
gitale postkasse. Man skal blot huske at medbringe 
sit NemID-nøglekort.

Ældrerådets Digitaliseringsudvalg

GELLERuP MuSEuM
Museet på 6. sal, Gudrunsvej 16

Gellerup Museum fejrer fire års fødselsdag
Museet har holdt fire års fødselsdag, og det fejres 
indtil sommerferien med en fødselsdagsudstilling, 
der består af fotos fra gulv til loft af livet i Gellerup-
parken og Toveshøj gennem de sidste 44 år.

Temaerne for billederne er: 
Mad og måltidet - Foreningsliv og fritid – Bygnin-
ger – Hjemmet – Højtider og fester – Hverdagsliv 
– Børneliv.

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 entré.
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


