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månedens nørd- er vild med lokalhistorie
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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

nu et det snart sommer

Jeg har skrevet det før, men nu er det vist sandt. Sommeren 
er her. Sommer betyder folk på gaderne, grill i haverne og 
flere legende børn udenfor. Men det betyder også mere 
larm fra folk, som ikke respekterer, at nogle mennesker skal 
tidligt op om morgenen eller ikke er vild med den samme 
musik. Selvom det er dejligt at bo alment, kan det hele godt 
blive lidt for socialt, hvis man gerne vil passe sig selv. 

Her er meget lydt og jeg kan høre alt, hvad mine naboer 
laver. Jeg kan også lugte røg gennem væggen, når de ryger. 
Hvad kan jeg gøre ved det? Ikke ret meget, for folk er frie til 
at råde over deres egen lejlighed. Det betyder ikke, at man 
ikke skal tage hensyn til hinanden, for det er slet ikke altid, 
man gør det, men det betyder, at man selv bestemmer i sit 
eget hjem.

Hvis man ikke kan lide larm, kan man flytte ud på landet, 
væk fra civilisationen. Men så får man heller ikke fælleskabet 
og de gode oplevelser, man opnår i en boligforening.

Nu er det snart grundlovsdag, det er, som de fleste nok 
ved, den 5. Juni. Her er der tradition for, at der holdes taler 
og laves festligheder. I Gellerup har de ambitioner om at 
bringe naboerne, som bor i parcelhuse, til Gellerup. Man vil 
faktisk fragte dem i busser og give dem en guidet tur rundt 
i Gellerup. Vi skal lære hinanden bedre at kende og lære, at 
der er fordele ved at bo alment, hvis man ikke er klar over 
det. Man slipper også for at betale for en vvs-mand, hvis 
toilettet går i stykker eller afløbet bliver stoppet. Der er ting, 
man betragter som naturligt, som er lidt luksus. 

Nogle folk som bor i parcelhus ikke langt fra Gellerup er lidt 
misundelige på folk, som bor i boligforening. De synes, der 
sker meget mere i området, og at der er flere muligheder for 
børnene: Legepladser, fodboldbaner og åbne arealer, hvor 
de kan lege.  Folk er også tættere på hinanden og hilser på 
hinanden i opgangen. Derfor er det slet ikke så slemt at bo 
alment, hvis vi husker at tage hensyn til hinanden- noget 
som folk godt kan glemme. Så det er godt at bo alment, også 
om sommeren.
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GellerupborGere blIver museumsGenstande 
for en weekend I den Gamle by 

den 31. maj oG 1. junI rykker Århus v Ind I den Gamle by med levende mennesker fra Gellerup, 
som deltaGer I en ny udstIllInGsform pÅ det Gamle museum

Af Sean Ryan Bjerremand, foto Agnete Amlund Rasmussen

Helt almindelige mennesker fra 
Gellerup bliver hen over en weekend 
til levende museumsgenstande, når 
de rykker ind i den gamle by med 
kufferter fulde af personlige ting 
og genstande, der kan være med at 
fortælle om deres liv. 
Ideen er, at museets gæster kan 
komme forbi og få en snak også om 
deres egne minder og måske finde ud 
af, at mennesker fra Gellerup slet ikke 
er så anderledes.
Samme weekend vil der også være 
andre aktiviteter fra Gellerup i Den 
Gamle By. For eksempel vil der 
være udstilling af Silvio Zangarinis 
fotos fra Gellerup, trommer og dans 
i gaderne med Jafra-danserne, leg 
på Telefontorvet med Ramallah-
spejdere, og også Bydelsmødrene 
byder indenfor.  

hvad er formålet med dette? 
Museumsinspektør Agnethe Amlund 
Rasmussen fortæller, at Den Gamle 
By ofte har oplevet, at folk gerne vil 
have en dialog om udstillede ting. 
Og gerne, at det ikke kun er eksterne 
”eksperter”, der fortæller, men helt 
almindelige mennesker.
Der er mange historier, som knytter 
sig til de personlige genstande. Det 
kan være en skjorte, som var med 
en tur i USA, og som efter et hav af 
ture i vaskemaskinen på mirakuløs 
vis overlevede en brand. Eller det kan 
være Emil fra Lønneberg, der giver 

minder om barnet i én selv. For blot at 
nævne et par eksempler.

forventningsfuld stemning
Hos de frivillige i arbejdsgruppen 
på Gellerup Museum, som har 
været med til at pakke kufferter til 
udstillingen, er stemningen spændt 
på muligheden for at komme i dialog 
med Den Gamle Bys gæster, og måske 
snakke om et stykke musik eller noget 
personligt fremstillet kunst, som 
kan give deltagerne anledning til at 

fortælle om deres liv og bydel på en 
alternativ facon.
Oplægget til udstillingen går ud på at 
give deltagerne så brede muligheder 
som muligt for at fortælle om deres 
liv i Gellerup. 
”Find alle de ting frem, som du gerne 
vil udstille, og som fortæller noget 
om, hvem du er, hvad du laver, og 
hvad du interesserer dig for. Der skal 
både være de særlige historier og de 
helt almindelige historier.”

Elsebeth Frederiksen er med i Kuffertdialoger i Den Gamle By
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b for børGe, bIf oG brabrand
brabrands hIstorIe har været børGe nIelsens store Interesse I de næsten 30 År, han 

har været aktIv frIvIllIG I brabrand-Årslev lokalhIstorIske arkIv

Af Helle Hansen foto Martin Krabbe

34 trin er der op til Brabrands ældste 
bygningsværk, som Børge Nielsen 
tager os med ud til, da Skræppebladet 
mødes med ham for at skrive en 
artikel om månedens nørd. 
Trinnene fører op ad en skrænt lige på 
kanten mellem Brabrand og Årslev 
cirka 50 meter vest for UNO X-tanken 
på den nordlige side af Silkeborgvej.
Bygningsværket er en kæmpestor 
stendysse, som kaldes Årslev-dyssen. 
De fem store sten var for omkring 

5000 år siden et gravkammer for nogle 
af de allerførste Brabrand-borgere. 
Selv har Børge Nielsen været borger 
i Brabrand siden 1934, hvor han som 
femårig flyttede til byen fra Tilst 
sammen med sin far, fordi hans mor 
var død. 
Siden har den nu 86-årige Børge boet 
i Brabrand. I 1954 blev han gift med 
Gerda. Det nygifte par flyttede ind i 
en toværelses lejlighed i Søvangen. 
I 1967 rykkede familien, hvor der 

nu var kommet to børn til, ned på 
Udsigten i Hans Broges Parken, og 
her kunne Børge og Gerda den 15. maj 
fejre diamantbryllup.

spejderjubilæum tændte en 
gnist
For mange er Børge Nielsen kendt 
som et omvandrende leksikon, 
når det kommer til spørgsmål 
om Brabrands historie. Han er 
æresmedlem i Brabrand IF, hvor han 

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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spillede fodbold i mange år, og Børge 
skriver stadig den nostalgiske spalte i 
klubbladet. 
Som dreng var han spejder. Og det 
var et 25 års jubilæum hos de Grønne 
Spejdere i Brabrand, der blev starten 
på det, vi i dag kender som Brabrand-
Årslev Lokalhistoriske Arkiv på 
Gellerup Bibliotek. Det var Børge 
nemlig med til at tage initiativ til.
”I 1983 fejrede Brabrands Grønne 
Spejdere 25 års jubilæum. Det kunne 
ikke passe, mente jeg, for jeg havde 
selv været grønspejder i 1942. Men 
det viste sig, at spejderne næsten 
var lukket ned i 1949, da min årgang 
skulle ind som soldat, så 25 års 
jubilæet var for den nye udgave af 
spejderne. Men interessen for at kigge 
tilbage i tiden var vakt, og pludselig 
kunne jeg huske, at overbibliotekar 
H. Madsen nogle år forinden, da 
Brabrand Bibliotek blev indviet på 
Brabrandhus, havde nævnt, at der nu 
var mulighed for at lave et lokalarkiv 
i Brabrand,” fortæller Børge Nielsen.

starten på et arkiv
Børge og en anden lokalhistorisk 
interesseret, Bendt Christensen, blev 
enige om at annoncere efter folk, der 
ville være med til at lave et lokalt 
arkiv. 
Der dukkede 30 nysgerrige op til 
mødet den 24. september 1982 og 
flere meldte sig med det samme 
til at være aktive i Lokalhistorisk 
Samling i Brabrand-Årslev. Inden 

aktive lokalhistorikere fik et lokale 
på biblioteket, lå alle papirerne og 
billederne i poser under sengen 
hjemme i privaten hos Gerda 
og Børge. Men endelig fik de anvist 
et lokale, så den officielle åbning 
af arkivet kunne finde sted den 17. 
november 1983
I 1991 blev Brabrand Bibliotek lukket 
i forbindelse med en sparerunde i 
Århus Kommune. Og i en kort tid var 
lokalarkivet husvild, indtil det i januar 
1992 rykkede ind i dets nuværende 
lokale på Gellerup Bibliotek.

august f. schmidt
Før Børges tid fandtes også en anden 
Brabrand-borger, der var bidt af 
lokalhistorien. Det var August F. 
Schmidt, der har skrevet et værk 
på otte bind ”Brabrand og Årslev 
Sognes Historie”, som strækker sig 
fra oldtiden og frem til 1962. 
Den samling har Børge selvfølgelig 
stående hjemme i reolen, og den har 
han læst og kigget i mange gange. 
Faktisk har Børge også skrevet om 
August F. Schmidts liv og bedrifter i 
årbogen Østjysk Hjemstavn.

arvet et samlergen
”Interessen for historien stammer 
ganske givet fra, at jeg har et 
samlergen. Det havde min far også, 
han samlede alt. Fandt han et gammelt 
bræt med et søm, så hev han sømmet 
ud, og gemte begge dele. Det stammer 
nok fra krigens tid. Men det betyder, 
at jeg har søm og skruer nok til resten 
af mit liv,” griner Børge og afslører, 
at han selv har nedskrevet og gemt 
holdopstillingerne, målscoringer og 
resultater fra samtlige de kampe, han 
selv har spillet fra juniortiden, og 

indtil han sluttede på 1. holdet mange 
år senere.
”Og nu har jeg renskrevet dem. Og en 
dag skal de også op i arkivet,” lover 
han.

livshistorie på skrift
”Jeg er også gået i gang med at 
nedskrive mine egne erindringer. 
Ikke i kronologisk rækkefølge, men i 
temaer, som arbejds- og foreningsliv. 
Og så har jeg også dagbøger fra 
næsten alle vores ferierejser,” 
fortæller Børge, der i 39 år arbejdede 
på Jernkontoret i Århus, mest som 
rejsende repræsentant. Han sluttede 
af på arbejdsmarkedet med 13 år hos 
Hofman Stål på Edwin Rahrs Vej. 
Ved siden af jobbet har Børge i mange 
år også været lokalskribent for 
Brabrand blandt andet i Demokraten, 
Stiften, lokale distriktsblade og også i 
Skræppebladet

pensioneret lokalhistoriker
Det er efterhånden tre år siden, at 
Børge Nielsen lod sig pensionere 
som aktiv i Lokalarkivet på Gellerup 
Bibliotek. Men han hjælper af og til 
med at identificere gamle Brabrand-
billeder, som lokalarkivet får 
indleveret uden oplysninger bagpå 
bagsiden. Og han indsamler også 
stadig relevant arkivmateriale fra 
idrætsforeningen og fra Brabrand 
Lokalcenter. 
”Materialet bliver hvert halve år 
hentet her i hjemmet på Udsigten 
af Svend-Erik Christiansen fra 
lokalarkivet på Gellerup Bibliotek, så 
det er en meget god ordning,” siger 
Børge med et smil, der afslører, at han 
stadig er rimelig meget bidt af det 
med lokalhistorien. 
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den Gamle by I retro- oG fuGleperspektIv
skræppebladets hIstorIske skrIbent har efter 17 Års pause GenbesøGt den Gamle by oG opfordr-

er andre ÅrhusIanere tIl at læGGe vejen forbI - mÅske allerede den 31. maj eller 1. jun

Tekst og foto Sean Ryan Bjerremand

Som forberedelse til Gellerup-
udstillingen i Den Gamle By har 
jeg ønsket at sætte tingene i relief 
ved at besøge museet. Det har 
jeg gjort for bedre at kunne forstå 
tanken bag udstillingen, der skal 
visualisere dagligdagen i Gellerup 
for almindelige mennesker. 
Jeg tror, at mange med århusiansk 
bopæl i dag ikke har et stort kendskab 

til Den Gamle By. Selv kom jeg 
meget i Den Gamle By som barn, 
men i dag, 17 år efter at jeg er flyttet 
tilbage til Århus, må jeg konstatere, 
at jeg kun havde været der én gang 
siden, og det var helt tilbage i 1997. 
 
dankort i hestevogn, gåsesiesta 
og tante johannes hat
Den Gamle By er i mellemtiden også 
blevet en moderne by, og det ses 
tydeligt, at museet ønsker at give folk 
en levende oplevelse. Det var en spøjs 
oplevelse, at se en familie med far, mor 
og lille dreng, der skulle på karettur 
rundt i brostensgaderne. Desværre 

havde faren ikke kontanter, men til 
alt held – og stor forundring - kunne 
kusken hive en dankortmaskine frem. 
I en bygning vises en rekonstruktion 
af området omkring den nuværende 
Rådhusplads i Århus. Her kan man 
se bygninger i den stil, som der 
stadig kan ses levn af i Vestergade og 
Latinerkvarteret. 
En tur ind i den gamle håndværkergård 

viser livet, som det dengang var for 
unge svende. Korporlig afstraffelse 
og verbale overfald var ikke et 
særsyn. Mester vidste altid alt, og 
hvis man ikke forstod, måtte man 
ikke høre, men føle. Dørene var små 
og lave dengang, og jeg med mine 
181 centimeter må bukke mig for at 
komme ind.
På en gåtur ned ad en bakke møder 
jeg en græssende gås, der står og 
nipper i græsset. Måske er det dens 
familie, jeg tidligere mødte ved åen, 
hvor synet næsten fik mig til at tro, 
at det var modelgæs. Det blev dog 
afkræftet af blinkende øjenlåg og af 

gæssenes skræppen, da en flok børn 
kom larmende forbi. Børnene blev 
dog tysset ned af de voksne, der var 
bange for, at gæssene skulle blive 
skræmte og bide.
Ved en bygning står tante Johanne 
og venter på børnene, der skal med 
ud og gå. Hun er en glimrende 
museumsskuespiller, der tydeligt 
lever sig ind i rollen, og som dydigt 

belærer en mor til to børn om, at det 
altså ikke er passende ikke at have hat 
på om søndagen. 

snyd ikke dig selv
Dette var blot nogle få indtryk fra mit 
genbesøg i Den Gamle By:
Det korte af det lange er: Snyd ikke 
dig selv for at besøge museet og 
få en oplevelse, der ligger ud over 
dagligdagens trivielle trummerum – 
og det kunne måske allerede være i 
weekenden den 31. maj - 1. juni.

du kan også kigge forbi gellerup.nu
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fra lIbanon tIl byrÅdet

den 38-ÅrIGe radIkale polItIker rabIh azad-ahmad er et kendt ansIGt I Gellerup. fra 1. 
januar satte han sIG I stolen pÅ rÅdhuset som kulturrÅdmand.

Af Elsebeth Frederiksen, foto Karsten Schou-Hansen

Rabih er over det hele. Hver gang der 
er et kulturelt arrangement i Gellerup, 
er Rabih der for at vise sit ansigt. 
”Hvis jeg ikke bliver set, gør jeg ikke 
mit arbejde ordentligt,” mener han. 
Han bor i Gellerup med sin kone og 
tre børn og er således meget engageret 
i området. Her har han gået i skole, 
hans børn går i skole her, og han har 
en stor omgangskreds. 
Men selvom Rabih i dag er 
kommet langt i livet, har det ikke 
altid været nemt. Han er født i en 
flygtningelejr i Sydlibanon, som 
søn af palæstinensiske forældre. Da 
han havde mistet to brødre i krigen, 
besluttede hans forældre sig for at 
flygte, og derfor endte de først i 
Libanon og derefter, i 1989, kom de til 
Danmark. 

et liv dedikeret til at hjælpe andre 
Det første år boede de i Christiansfeld, 
men allerede året efter flyttede de til 
Gellerupparken, hvor han stadig bor. 
Han gik på Nordgaardskolen, Langkær 
Gymnasium og har blandt andet 
arbejdet som pædagogmedhjælper i 
en børneinstitution i Gellerupparken. 
I dag er han uddannet jurist med 
egen praksis i midtbyen, som inden 
flytningen lå i Brabrand Boligforenings 
gamle lokaler på Gudrunsvej. Men 
før det arbejde han også i Gellerup, 
hvor han var tilknyttet Gellerup 
retshjælp, hvor han hjalp borgene 
med at manøvrere rundt i jurarens 
kringelkroge. Han har længe været 
en stor del af lokalsamfundet, hvor 
han blandt andet var medstifter af 
Multikulturel Forening. Her kom han 

i kontakt med borgere, som havde 
problemer med opholdstilladelser og 
statsborgerskab. Det var faktisk det, 
som sporede ham ind på jurastudiet – 
ønsket om at hjælpe de svage.

Gellerup er et dejligt sted
”Der kommer flere og flere og siger, at 
de har hørt, at jeg flytter fra Gellerup, 
det passer altså ikke,” siger Rabih. 
Han undrer sig lidt om, hvorfor han 
bliver spurgt så meget om det, for 
han har aldrig nævnt, at han vil flytte. 
Måske er det fordi, en rådmand ikke 

bør bo i et såkaldt udsat boligområde. 
Grunden til at Rabih er blevet boende 
i Gellerup er, at han synes, det er et 
dejligt sted. Han ved selvfølgelig 
godt, at der er mange udfordringer 
i området, men han tror på, at 
helhedsplanen kan give hele området 
et løft og åbne det for resten af byen. 
Lige nu er Gellerup lidt for isoleret, og 
det gør, at folk udefra ikke kommer 
derud. Her kommer kulturrådmanden 
op i Rabih, som forklarer, at kulturen 
skal være en medvirkende faktor i, at 
Gellerup bliver et bedre sted at bo. 
Han mener, at kultur kan være med til 
at bygge bro mellem etniske og ikke 
etniske danskere, som på den måde 
kan hjælpe med at aflive fordomme. 
Rabih Azad-Ahmad vil gerne gøre 
mere for børnene i området. Det skal 
blandt andet gøres ved, at de kommer 
til at deltage i fritidsaktiviteter, så de 
møder andre børn - også fra andre 
steder i byen. Derfor er det fantastisk, 
at fritidspasordningen er blevet 
forlænget. Via ordningen kan børn 
få betalt medlemskab af foreninger, 
hvis de kommer fra mindrebemidlede 
familier. ”Alt i alt handler det om at 
give børn fra Gellerup en chance i 
livet, ”siger Rabih.

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

Rabih har brugt hele sit liv i Gellerup

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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lederGruppen I bolIGforenInGen er nu pÅ plads

susanne wIttInG er som den sIdste tIltrÅdt oG blIver leder af admInIstratIonen

Af Elsebeth Frederiksen og Kirsten Hermansen, foto: Martin Krabbe

Så vidt vides, er det ikke tidligere sket, 
at Brabrand Boligforening har haft en 
kvindelig leder af administrationen, 
og vist heller ikke af noget fagområde. 
Det har vi fået nu, og hun sidder 
tilmed i den nye ledergruppe.
Det første spørgsmål til Susanne 
Witting blev derfor, hvordan hun har 
det med at sidde som eneste kvinde i 
en ledergruppe med mænd og alene i 
sit fagområde. 
Det er slet ikke noget problem, 
fortæller hun. ”Jeg har det godt med 
at arbejde med mænd og har også i 
mit tidligere arbejdsliv arbejdet tæt 
sammen med mænd.”

karrieren er bygget op gennem 
mange år
Susanne stammer fra Grenå, hvor 
hun også er vokset op. Hun fik  en 
ganske almindelig kontoruddannelse, 
som man fik for 30 år siden.  Hun 
arbejdede mange år i et mindre alment 
boligselskab, hvor hendes fagområde 
var bredt, for hun har stået for alle de 
opgaver, der findes i en boligforening. 
Derfor har hun erfaring med den 
almene sektor, selvom afdelingerne 
slet ikke var så store som de største i 
Brabrand Boligforening.

Hen ad vejen supplerede hun 
sin uddannelse med yderligere 
uddannelser i økonomi, bolig-jura,  
organisation og IT.
For cirka 10 år siden blev hun 
”headhuntet” til et samarbejdende 
firma (Tækker Group), der 
stod for at skulle starte en 
ejendomsadministration. Det var 
en udfordring, hun ikke kunne stå 
for. Hun var med til at bygge en 
organisation op fra bunden med 
ansættelse af personale, IT-systemer, 
forretningsgange og så videre. 
Firmaet udviklede sig og fik en 
afdeling i Berlin med tyske ansatte 
- som Susanne opbyggede med den 
administrative del i Aarhus.
Der var et samarbejde med mange 
organisationer, og der var mange 
spændende udfordringer i firmaet i 
forhold til sprog og kultur i et hektisk 
og travlt miljø. Der er erfaringer fra 
både opgangstider og nedgangstider.
For fire år siden blev hun administrativ 
chef i et privat rådgivningsfirma: 
Poulsen og partnere, som nu hedder 
P og P Arkitekter. Firmaet havde 
den almene sektor som en stor del af 
sit kundesegment, så på den måde 
har hun fået et bredt kendskab til 
boligsektoren både alment og privat. 
Derudover har hun gennemført en 
2-årig lederuddannelse.

ny udfordringer
Hun sluttede jobbet ved P og P 
Arkitekter som både økonomichef og 
direktør, hvor arbejdet efterhånden 
kørte på skinner. Så var det jo, at der 
var behov for nye udfordringer. Hun 
havde lært en masse i den private 
sektor, men havde også haft et ønske 
om at komme tilbage til den almene 
sektor, der alligevel er meget forskellig 
fra den private.
”Jeg  kan godt lide den mangfoldighed, 
man oplever i en almen boligforening, 
og det at træde ind i en helt ny 
ledelsesgruppe - og være med til at 
sætte mit præg på den ”nye” Brabrand 
Boligforening - er for mig også en del 
af udfordringen i stillingen,” siger hun.

bevidst om sin styrke 
og svaghed
På det faglige område er hun ikke i 
tvivl om sin styrke, men hun ved godt, 
at hun i forhold til sine medmennesker 
kan virke kontant, og der ved hun, at 
hun skal passe på ikke at komme til at 
”overdøve”. Hun elsker at tage hul på 
sagens kerne med det samme, og gøre 
tingene hurtigere og mere effektivt. 
Hun hader sladder og mener, at alle 
på en arbejdsplads er forpligtet til at 
bidrage til et godt arbejdsklima.

susannes visioner
”Service ligger mig meget på sinde – 
og det handler om at yde en ordentlig 
service. Selvfølgelig kan man ikke 
altid honorere alles ønsker, men 
man kan altid give folk en ordentlig 
service.
Det skal være en god oplevelse, når 
man henvender sig til Brabrand 
Boligforening,” udtaler hun. Det er 
derfor åbenlyst for os, at hun ser 
beboerne, som det vigtigste i Brabrand 
Boligforening.
Effektivitet og konkurrencedygtighed 
er ikke noget, hun er bange for at 
blive målt på i forhold til andre i den 
almene sektor.
Hun fortæller, at der indtil nu har 
der været rigtig mange møder om 
alting. Gennem møderne skal hun 
blandt andet skal lære hver enkelt 
medarbejder at kende. For selvom 
hun ikke er startet fuldtid endnu 
og stadig fordeler tiden mellem sin 
gamle arbejdsplads og sit nye job, er 
hun alligevel fuldt dedikeret til sit 
nye job. Det kunne man ved selvsyn 
erfare, hvis man var til beboermøder 
i Gellerupparken og Toveshøj i april, 
hvor hun var mødt op for at lære 
afdelingerne at kende og få nogle 
input med fra møderne.
Det er vigtigt, at medarbejderne 
får en forståelse for, hvad deres 
kolleger laver, og at de kan se den 
helhed,  de indgår i. På den måde får 
de et større kendskab til hinandens 
arbejdsopgaver.
Det er vigtigt for hende, at specielt 
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administrationens IT-systemer blive 
udviklet, så medarbejderne undgår 
de lidt mere kedelige rutiner. For 
øjeblikket får medarbejderne deres 
lønsedler på papir med posten, og det 
er et af de punkter, der skal laves om. 
Hun vil også gerne se på, om nogle 
medarbejdere skal have nogle andre 
og nye opgaver. Nogle har siddet med 
de samme opgaver i mange år, og de 
har måske lyst til at udvikle sig mere 
i jobbet. 

administrationschefen sidder 
ikke kun på kontoret
Med en titel som administrationschef, 
kan det måske lyde som om, Susanne 
Witting ikke får så meget med 
beboerne at gøre, men sådan ser 
Susanne Witting det slet ikke.
”Jeg tror, at jeg får meget med 
beboerne at gøre. Jeg har allerede hilst 
på mange i de møder, jeg har deltaget 
i, og ligeledes bruger medarbejderne 
mig i den daglige ekspedition”
Hun vil gerne ud og snakke med 
afdelingsbestyrelserne. Det er en god 
måde at komme tættere på beboerne 
på, fordi afdelingsbestyrelsen 
som regel ved, hvad der foregår i 

afdelingerne.  Der har været ønsker om 
uddannelse af afdelingsbestyrelserne, 
og et sådant efteruddannelsesforløb 
vil Susanne gerne være med til at 
udvikle - Hun mener, det er vigtigt, at 
man ved, hvad man går ind til, når man 
kommer ind i en bestyrelse, og at en 
afdelingsbestyrelse skal have nogen 
at udveksle erfaringer med. Derfor 
vil det være en god ide at afholde 
kurser sammen med folk fra andre 
afdelinger for at styrke fællesskabet 
mellem de forskellige afdelinger. Man 
kan også bruge de sociale medier 
med lukkede grupper, hvor man kan 
hjælpe hinanden og komme med 
gode råd og erfaringer. Selvom man 
bor i forskellige afdelinger, kan man 
sagtens have de samme udfordringer.  

ønsker at brande 
helhedsplanen bedre
Susanne Witting ved godt, at nogle 
beboere i andre afdelinger kan være 
lidt trætte af Gellerup og Toveshøj, 
fordi de to afdelinger får al - især 
den negative - opmærksomhed i 
medierne.  Ofte virker det som om, 
at Gellerup og Toveshøj er synonymt 
med Brabrand Boligforening. Men 

hun vil gerne være med til at ændre 
den opfattelse fra omgivelserne, som 
ikke ved noget om området, men som 
kun hører dårlige ting fra medierne. 
Så der skal en ordenlig kampagne 
i gang, som handler om branding 
og positivitet overfor området. Der 
er nok at tage fat på, ikke bare for 
Gellerup og Toveshøj, men for alle i 
Brabrand Boligforening. Det ser ud 
til, at Susanne Witting er kommet 
godt i gang.

Info om Susanne Witting
•Alder  50 år
• Uddannet på kontor 
• Mange uddannelser
• 2-årig lederuddannelse
• Bor i Silkeborg
• Samboende med kæreste. 
• 2 børn
• Fritid: Styrketræning og
    flittig hundelufter
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stabIl udlejnInG I laden 
trods uro med omrÅdets unGe

næste alle weekender I År har været tousGÅrdladen været udlejet. 
reGnskabet Godkendt pÅ ekstraordInær GeneralforsamlInG

Tekst og foto Anett S. Christiansen 

På den ekstraordinære 
generalforsamling i Tousgårdens 
Venner d. 15. Maj fremlagde Esben 
Trige foreningens regnskab til 
godkendelse. Til stede var en mindre 
del af bestyrelsen for Tousgårdens 
Venner. 
Esben indledte med at fortælle, at 
regnskabet for 2013 havde været 
vanskeligt at lave for revisoren, idet 

mange personer havde været inde 
over bogføringen for indeværende 
år. Derfor tog det tid at få det hele sat 
sammen.
Siden januar i år er det gået meget 
godt med udlejningen. Nogle gange 
har alle lokaler i huset været booket, 
og nogen har allerede nu reserveret 
det store lokale til maj 2015. I år har 
der kun været tre weekender, hvor 
det ikke har været lejet ud. I dag ser 
det meget lyst ud, og vi får mange 
henvendelser på at booke lokalerne 
i Laden.
I november og december sidste år 
var der et lille dyk i leje af lokaler og 
aktiviteter, formentlig foranlediget 
af, at der var lidt ballade i Laden 
med de unge, og at mange ikke turde 
parkere udenfor på grund af frygt for 
hærværk på bilen.
Laden er i 2013 sluppet for de store 

hærværk-regninger. Der er kun nogle 
knuste ruder, og lidt chikane fra nogle 
unge som sommetider kommer og 
forstyrrer aktiviteterne.  
Tousgårdens Venner underskud 
ligger på 33.000 kroner, som skyldes 
en del mindre ekstraudgifter, såsom 
medarbejderforsikringer der også 
dækker de frivillige.  Idet det nu 
går så godt med udlejningen, ser 
situationen meget lys ud, og måske 
vil det endda være muligt at indhente 
noget af det tabte i 2014, afsluttede en 
meget fortrøstningsfuld Esben Trige.
Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt.
På dagsorden var også 
Tousgårdsladens Helhedsplan, men 
Esben havde givet Henning Winther 
fri. Punktet blev gemt til senere 
arrangement, hvor der måske ville 
komme flere til at diskutere punktet.

GrundlovsdaG er Go´nabo-daG I Gellerup

Grundlovens fødselsdaG blIver I Gellerup fejret med en ordentlIG fest, hvor naboafdelInGerne 
oG parcelhuskvarterne er InvIteret med oG blIver tIlbudt at blIve hentet I bus

Af Helle Hansen

I Gellerup og Toveshøj er der tradition 
for at fejre Grundlovens fødselsdag 
med en hyggelig fest med musik og 
underholdning. 
I år bliver naboerne i Hans 
Brogesparken, Søvangen 
og Skovgårdsparken og de 
omkringliggende parcelhuskvarter 
inviteret med. Og Ramallah-
spejdernes bus kører i løbet af dagen 
flere gange fra Louisevej, Karensvej 
og Udsigten til festpladsen midt i 
Gellerup, hvor scenen både byder på 
musik med lokalkendte navne, dans 
med flere af områdets dansegrupper 
og gøgl med Cirkus Tværs.

forsvarsminister vender tilbage
Den ene af dagens grundlovstalere er 
forsvarsminister Nicolai Wammen, 
der for en dag vender tilbage til 
Gellerup, hvor han som borgmester 
tidligere har haft stor indflydelse på 
den helhedsplan, som nu er ved at gå 
i gang området.

kagekonkurrence og guideture
Der bliver også kagepyntnings-
konkurrence med Rasha, der er kendt 
fra Kagedysten på tv. Det er cupkager, 
som skal dekoreres, og der kåres en 
vinder.
Og Gellerup Museums prisvindende 
guider laver i løbet af eftermiddagen 

flere rundvisninger i både Gellerup 
med både nye og gamle historie om 
boligområdet undervejs.

mange hænder hjælper
Det er en lang række lokale 
foreninger og klubber, der står bag 
Grundlovsfesten, som også bliver 
støtte af Gellerups Kulturmidler og 
Gellerup Sekretariatet. Alle byder de 
ind med aktiviteter og underholdning 
eller på anden måde hjælp til at få 
Go´Nabo-dagen til at blive en rigtig 
god dag for alle. 
Læs mere om spejderbussens 
køreplan - og se program for hele 
dagen på www.gellerup.nu
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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.nu udkommer i et større 
oplag denne gang, idet vi også deler 

ud til Søvangen, Hans Broges Parken, 
Skovgårdsparken samt de to parcel-
husområder Beringsminde og Chri-
stianshøj. 
Hvorfor så det? Fordi vi gerne vil 
have jer, der bor i disse områder, med 
til årets grundlovsfest 5. juni i Gelle-
rup!
Temaet er ’Go-Nabo-dag’, og Gelle-
rup vil lade spejdernes bus køre rundt 
og samle folk op til festen. Se på por-
talen www.gellerup.nu, hvordan det 
kommer til at ske.
I anledning af temaet har vi taget tem-
peraturen på Gellerups naboskaber. 
Læs om de gode naboer på Janesvej, 
som nærmest opfatter hinanden som 
familiemedlemmer.
Mens vi venter på udfaldet af bolig-
retssagen mod tre familier på Bentes-
vej, kan du læse om, at langt største-
parten af de 189 familier, der allerede 
er flyttet, føler sig tilfredse med den 

måde, som boligforeningen har hånd-
teret flytningerne på.
Nu ser det også ud til, at placerin-
gen af en moske i Gellerup falder på 
plads. Det bliver på en grund tæt på 
Nordgårdhallen, og arbejdsgruppen 
for moskeen er tilfreds med den pla-
cering. 
Læs også historien med 71-årige Ka-
zim Demir, som har fået en ny have i 
Toveshøj – som han har forvandlet fra 
hårde knolde til frugtbar jord.
I den lidt triste afdeling fortæller To-
veshøjs afdelingsbestyrelse, hvordan 
det føles at have bygget en helt ny og 
dyr bålhytte – for at konstatere, at ef-
ter kort tid blev den brændt ned. Der 
er kun jer lejere til at betale, hedder 
det i artiklen. 

Gellerup.nu og her
det fortæller vI om I maGasInet, som beboerne I Gellerupparken oG toveshøj 

fÅr sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

udsmIdnInGssaG fra Gellerup har været for retten

4. junI falder der dom I byretten I saGen om udsmIdnInG af tre famIlIer fra bentesvej 

Af Elsebeth Frederiksen

Efter godt fire timers redegørelse og 
sagsfremstilling stod det klart, at de 
tre familier, som har sagsøgt Brabrand 
Boligforening for ulovlig udsmidning, 
skal vente indtil onsdag den 4. juni 
klokken 13 med at få dommen.  

erstattes af kontorer
De tre familier ønsker ikke at flytte 
fra deres boliger, som ligger i to af 
de tre blokke, som skal rives ned i 
forbindelse med helhedsplanen. I 
stedet for de to boligblokke skal der 
bygges en stor kontorbygning, der 

i fremtiden skal huse op mod 1000 
kommunale arbejdspladser.  
Den tredje blok, der hvor Bygaden 
skal gå, er nu tømt for beboere, og 
der gøres for tiden klar til, at den kan 
rives ned i løbet af efteråret, når den er 
analyseret for farlige byggematerialer.

familier vil anke
Retssagen handler for familiernes 
vedkommende hovedsageligt om, 
at de gerne vil blive boende i deres 
lejligheder, også selv alle andre 
beboere i de to blokke er flyttet. 

Hvis familierne ikke får ret i deres 
søgsmål, kan de anke sagen til 
landsretten, og det har familierne i 
flere medier allerede givet udtryk for, 
at de agter at gøre. 
Det forventes, at der kan gå op mod 
et år, før der falder dom i en eventuel 
ankesag.  
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kig også forbi på

www.bbbo.dk

nu er vejprojektet GÅet I GanG

I maj kørte GravemaskInerne Ind pÅ Gudrunsvej for at GÅ I GanG med at lave nye veje 
I Gellerupparken. projektet beGynder pÅ den nordlIGe del af Gudrunsvej

Af Marianne Stenberg

Vejprojektet var planlagt til at 
begynde i april, men blev forsinket, da 
man ventede på Landsbyggefondens 
godkendelse af Skema B.
Vejprojektet vil vare de næste cirka 
fem år. Projektet er delt op i etaper. 
Første etape er vist med den grønne 
farve på kortet og varer fra maj 2014 
til sommeren 2015. På kortet kan 
du se, hvornår vi går i gang med de 
andre etaper.

Vi vil løbende orientere om byggeriet, 
så de beboere, der bliver berørt får 
besked, før byggeriet kommer tæt 
på dem. Vi vil uddele information 
i postkasser, give information på 
hjemmeside og på Facebook. Og så 
vil vi invitere til informationsmøder.
Arbejdet med vejene betyder, at 
der i perioder vil være mere larm i 
området.

For nogle beboere kan det blive 
nødvendigt at parkere andre steder, 
end de er vant til. Det vil vi løbende 
orientere om, når det bliver aktuelt, 
og der vil blive sat skilte op, som viser 
vej til anden parkering. 

Der vil stadig være parkering til alle.
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forslaG om ny unGdomsby I Gellerup

Gellerupparkens beboere skal den 12. junI stemme om et forslaG 
tIl et nyt unGdomskvarter med op tIl 400 bolIGer

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune har sendt et forslag om 
et nyt ungdomskvarter i Gellerup 
til behandling i boligforeningens 
repræsentantskab den 26. maj, på 
et ekstraordinært beboermøde i 
Gellerup tirsdag den 10. juni og til 
godkendelse i byrådet onsdag den 11. 
juni. 
Hvis det skal gennemføres, skal 
forslaget godkendes af alle tre 
forsamlinger. Så det er et ganske stort 
demokrati-projekt! 
Når det kræver så stor debat og 
beslutning, skyldes det, at forslaget 
indebærer en væsentlig ændring 
af Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj. Det betyder naturligvis, at 
hvis der ikke er flertal for forslaget, 
så gælder bestemmelserne om 
ungdomsboliger i den nuværende 
Helhedsplan fortsat. Denne plan 
indeholder en omdannelse af 
de to såkaldte ”blå blokke” til 
ungdomsboliger, og der er afsat 
cirka 55 millioner kroner til denne 
omdannelse i Helhedsplanen. 
Omdannelsen betyder, at beboerne får 
en tryghedsgaranti og skal fraflytte de 
to blokke. De får i stedet tilbud en ny 
lejlighed efter tryghedsgarantien. 
I den eksisterende aftale mellem 
Aarhus Kommune og Brabrand 
Boligforening er det ikke aftalt, 
hvornår tryghedsgarantien træder 
i kraft. Hvis repræsentantskabet 
siger ja til det nye forslag om 
ungdomskvarter, så kan beboermødet 
i Gellerup vælge mellem det nye 
forslag eller den omdannelse, som er 
aftalt i Helhedsplanen.
 
foreningsbestyrelsens forslag
Bestyrelsen har foreslået, at 
kommunen godkender en byggekvote 
på 20.000 m2 nybyggeri – svarende til 
op mod 400 ny ungdomsboliger. Der 
kan være både et – og to – værelses 
– og som alle skal have eget køkken 
og bad. 
Vi kan se, at der er stor efterspørgsmål 
efter den type ungdomsboliger, også i 

Gellerup, hvorimod det kniber med 
at udleje det klassiske kollegieværelse 
på en opgang med fælles køkken, 
som vi kender fra Hejredalskollegiet. 
Dette kollegium administreres i dag af 
boligforeningen, og det kan forventes, 
at kommunen træffer beslutning 
om nedrivning af de utidssvarende 
bygninger. Kommunen hæfter nemlig 
for kollegiets driftsunderskud. 
Vores forslag er derfor, at der bygges 
en helt ny ungdomsby på en del af 
denne kollegiegrund samt på den 
grund, hvor de to blå blokke står.
Denne model indebærer, at de to blå 
blokke ikke ombygges, men nedrives. 
Det vil have samme konsekvens for 
de nuværende beboere, nemlig at 
blokkene bliver fraflyttet. 
Vores teknikere peger på, at det af to 
grunde vil være bedre at nedrive end 
at omdanne de to blå blokke. Det vil 
dels give økonomiske fordele, fordi 
en byggekvote til nybyggeri giver 
mulighed for at bygge de bedste 
ungdomsboliger og ikke koster 
boligforeningen og afdelingen flere 
penge, tværtimod. Dels siger vores 
teknikere, at nybyggeri giver en 
væsentlig bedre facade ud mod den ny 
bygade og hen mod den kommende 
Verdensplads. Det har nemlig vist sig 
at være teknisk svært at løse denne 
opgave på en tilfredsstillende måde, 
hvis man vælger kun at omdanne de 
to blå blokke.
 
tryghedsgaranti fra juli
Uanset om de to blå blokke 
omdannes eller nedrives, så betyder 
Helhedsplanen altså, at de to blokke 
skal fraflyttes – og vi har fra mange 
beboere og fra afdelingsbestyrelsen 
modtaget meldinger om, at man 
gerne vil have, at tryghedsgarantien 
træder i kraft så hurtigt som muligt, 
så beboerne i de to blokke også kan 
flytte, inden det bliver for træls at bo 
i et område med en stor byggeplads 
(nedrivning af blok og bygning af 
bygade). 
Vi har arbejdet målrettet på at 

opfylde dette ønske, men vi skal 
have kommunens godkendelse for at 
kunne sætte tryghedsgarantien i kraft. 
Der var nemlig ikke i Helhedsplanen 
sat en dato på for dette. 
Hvis forslaget om ny ungdomsby 
godkendes, har Magistraten sagt ja til, 
at tryghedsgarantien kan træde i kraft 
senest d. 1. juli. Hvis beboermødet 
hellere ønsker den gældende aftale 
om omdannelse, så vil vi forhandle en 
ikrafttrædelse så hurtigt som muligt.
 
13 mio. kr. til Gellerupparken
Som nævnt vil en kommunal 
byggekvote gøre det muligt at skabe 
de helt rigtige boliger.
 Det vil jo også give mulighederne 
for, at unge fra Gellerup og Toveshøj 
kan få en god ungdomsbolig tæt på 
familien, men også for unge i det 
gamle Brabrand eller fra Holmstrup 
Mark vil det være et godt tilbud.
 Når vi lægger vægt på at skabe et 
samlet miljø på op mod 400 nye 
boliger, så er det fordi, vi på den måde 
kan fremtidssikre ungdomsbyens 
succes. Der skal helst være en 
”kritisk masse”, så udefrakommende 
studerende hører om, at her er et 
spændende miljø. Dette vil også 
betyde, at ungdomskvarteret kan 
være med til skabe extra gang i idræt 
og kultur, som vil få nye faciliteter i 
området tæt ved Verdenspladsen, 
f.eks. en ny kunstgræsbane. 
Hvis ungdomsbyen opføres som en 
ny afdeling i boligforeningen, vil 
Gellerup få ca. 13 millioner kroner 
for grunden, det er penge, som vil 
kunne bruges indenfor rammerne af 
Helhedsplanen.
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hvor blIver
InformatIonerne af? 
Ja, nu er der gået cirka fire år, siden 
renoveringen begyndte. Renoveringen 
på Sigridsvej bliver først færdig 2015. 
Jeg blev ellers glad, da jeg åbnede min 
postkasse, der lå vel et nyhedsbrev om, at 
Sigridsvej nu får græs på. Men nej, det var 
Karensvej, der skulle renovers igen. 

Højgaard tjener tykt på at lave byggesjusk, 
og så forstår vi ikke, hvorfor vi skal have 
jeres plan. Eller er det for at irritere os? 
Børnene her har ingen steder at være 
sammen. Jeg bliver dagligt stoppet af 
beboere, som spørger mig, hvad der sker. 

Stormen Bodil væltede vores birketræ. 
Det er først blevet fjernet nu. Vores jord 
uden for altanerne ligger stadig klar til 
græs mm., men intet sker. Alle beboere har 
også afleveret en blå mangelliste til vores 
varmemester. Men heller ikke der, sker 
der en skid. Jeg ved ikke, om Højgaard er 
skurken, eller om han med vilje sylter det, 
så det bliver for sent. De er nu i gang ved 
AAB, og den eneste glæde vi har af det 
arbejde, er et værre svineri - glas og papir 
flyder rundt. Det er livsfarligt at bevæge 
sig rundt. 

Højgaard har cirka 24 firmaer tilknyttet 
sit firma. Er de stadigvæk ansat, eller er 

deres kontrakt udløbet 2013? Det kan jo 
forklare, hvorfor der ikke bliver eftersyn 
og udbedring af det, der ikke er i orden. 
Den del står jo på beboernes mangelliste. 
Jeg ved, at I hele tiden skriver, at det er så 
skønt, så skønt mellem jer og Højgaard. 
Men 90 beboere har ikke fået besøg og 
udbedring af deres vandskader og huller 
i væggene. Desuden regner det ind på 
altanerne, hoveddørene er i stykker og 
brager i  - hvem laver det? 

Ingen vil hjælpe os. Jeg ved, bestyrelsen 
ingen skader har, så op et vis sted med 
os andre, vi er bare nogle nokkehoveder. 
Men vi vil hellere være glade og positive 
og håbe på og måske betale for ankesag 
om byggesjusk i Skovgårdsparken. 
Han har nok taget fusen på andre 
boligforeninger. Hvis vi melder os til 
programmet ”Klamphuggerne”, kan det 
være, han gør sin renovering om gratis. 

Jeg savner det gamle grønne område, 
trods alle fejlene. For nu ligner området 
en golfbane - græs, mudder, sø uden 
vand. Hvilken plan har bestyrelsen givet 
Højgaard? Området ligner ikke det, vi 
blev stillet i udsigt, og som vi stemte om 
i sin tid.

Margit Fohlmann

svar pÅ læserbrev
Opdatering af arbejdsgangen i 
Skovgårdsparken
 
Nu nærmer tiden sig, hvor MT 
Højgård snart er færdig i vores 
område. Cirka 30. maj er også de 
udvendige arealer færdige.
 
Asfalteringen er afsluttet, striber på 
parkeringsarealerne lavet, så vi igen 
kan se, hvor vi må holde med vores 
biler.
Græsset er sået i hele det grønne 
område, og hvad der ellers mangler 
af småting.
Herefter vil der blive gennemgang 
af udearealerne sidst i juni. Til 
gennemgangen vil der være 
deltagelse af: Inspektøren, Lars og 
øvrige implicerede personer. 

Eventuelle fejl/mangler vil derefter 
hurtigst muligt blive udbedret.
 
Med hensyn til Sigridsvej, er det 
selvfølgelig meget uheldigt, at I 
stadig skal se på byggerod, men det 
er jo AAB, som selv bestemmer over 
deres eget område.
Skovgårdsparken er jo som 
bekendt delt op i to afdelinger, hvor 
vi på Sigridsvej ejer den lille stribe 
jord langs blokken, men fortov og 
andet ejes af AAB.
 
Håber alle vil nyde de smukke grønne 
områder, og hjælpe med at alt stadig 
forbliver velholdt.
 

 Lise Klærke 
Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse
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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.

skal vI nu læse om
Gellerup IGen?
Således var overskriften på lederen i 
Skræppebladet, maj 2014, og denne 
overskrift fik mig til at fatte pennen.
Jeg har gennem årene forsøgt at få  svar 
på nogle spørgsmål, som den nu fratrådte 
ledelse med Torben Overgaard i spidsen, 
ikke ønskede at besvare.
Det er mit håb, at jeg nu, hvor der 
kommet en ny ledelse på alle niveauer, 
kan få et fyldestgørende svar på følgende 
spørgsmål:
- er finansieringen af Helhedsplanen på 
plads?
- såfremt finansieringen ikke er på 
plads, vil man så alligevel gennemføre 
Helhedsplanen, uanset at finansieringen 
ikke er på plads? 
-  kan de øvrige afdelinger i bolig-
foreningen i så fald pålægges at betale for 
den ufinansierede del af Helhedsplanen?
Jeg er godt klar over, at det som 
udgangspunkt er således, at almene 
boligafdelinger er økonomisk 
uafhængige af boligorganisationen og af 
andre boligafdelinger, og at de enkelte 
afdelinger ikke hæfter for hinanden. 

Dog nager tvivlen mig, og jeg vil blot have 
sikkerhed for, at de øvrige afdelinger i 
boligforeningen ikke ved et eller andet 
”prokuratorkneb ” alligevel kommer til at 
betale for en del af Helhedsplanen.
Enten ved direkte betaling eller ved 
forringelse af afdelingernes fælles kapital 
i boligforeningen

Den nu fratrådte ledelse i boligforeningen 
ville ikke besvare mine spørgsmål; måske 
var mine spørgsmål for ”ubekvemme”!
jeg forventer, at den nye - og forhåbentlig 
mere åbne og beboerorienterede - 
ledelse vil besvare mine spørgsmål 
fyldestgørende .

Måske vil det være en tanke værd at 
udskille de afdelinger, der omfattes af 
Helhedsplanen, i en ny boligforening: 
Gellerup boligforening; administreret  af 
Brabrand Boligforening.
Derved vil vi under alle omstændigheder 
undgå, at de øvrige afdelinger af 
boligforeningen bliver ”trukket med 
ned”, såfremt Helhedsplanen skulle 
”kuldsejle”. 

Gert Brügge
Afd. 22 - Sonnesgården

ja, fInansIerInGen er 
pÅ plads 
Foreningsbestyrelsen har ikke haft tid til 
at drøfte dette læserbrev, så der bliver 
kun tale om et kort svar fra mig. 
Finansieringen af Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj er på plads med en 
godkendelse fra Landsbyggefonden af en 
ramme på 911 millioner kr. 
Boligforeningen har allerede modtaget 
en forudbetaling på 81 millioner kr, 
som er mere end der nu er forbrugt (32 
millioner). Herudover er der udgifter på 
omkring 22 millioner kr, som skal dækkes 
ved jordsalg i området. De to afdelinger 
har jord, der kan sælges, til en forventet 
værdi på ca. 160 millioner - og herudover 
har boligforeningen en grund i området 
til en anslået værdi på ca. 80 millioner. 
Repræsentantskabet har godkendt, at 
op til halvdelen af værdien (dog max. 
62,5 mio kr) af denne grund kan gå til 
de to afdelinger, så det giver en meget 
stor ektra sikkerhed for at økonomien 
hænger sammen. Vi går faktisk med både 
livrem og seler. Der er sendt et seks siders 
notat om økonomien i Helhedsplanen til 
repræsentantskabet, som drøfter sagen 
på det ordinære møde d. 26. maj. Alle 
kan få dette notat. For god ordens skyld 
skal oplyses, at når jeg her figurerer som 
næstformand for boligforeningen, så 
forudsætter dette, at jeg genvælges til 
foreningsbestyrelsen på dette møde samt 
at foreningsbestyrelsen efterfølgende 
genvælger mig som næstformand. Men 
det er jeg altså i skrivende stund!

Keld Albrechtsen, 
næstformand i Brabrand Boligforening
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

efter folkeafstemnInGen

tanker om de vanskelIGe valG

Af Inger Bloch

I skrivende stund er jeg i en lidt 
mærkelig situation; jeg vil gerne skrive 
om valget til Europa- parlamentet og 
afstemningen om Patentdomstolen.  
MEN i øjeblikket er der ni dage til 
folkeafstemningen, og når I læser 
denne klumme, er valget afviklet, og 
resultatet foreligger.

modstridende oplysninger
Når man søger oplysninger om EU-
patentdomstolen, bliver fordele og 
ulemper beskrevet – alt efter om 
udsagnene kommer fra tilhængere 
eller modstandere; det er vel logisk 
nok, men det gør det egentlig ikke 
nemmere at tage stilling.
Reglerne man kan finde, forekommer 
ret vage – så det er ikke nemt at 
gennemskue, hvilke konsekvenser 
henholdsvis et ja eller et nej vil få.
Men vi skal altså til stemmeurnerne, 
da et ja til Patentdomstolen vil 
medføre suverænitetsafgivelse. I 
Nudansk Ordbog er suverænitet 
forklaret således: ”det at en stat er 
selvstændig og bestemmer over sine 
indre anliggender”.

hvad er rigtigt?
Når det kommer til valg af kandidater 
til Europa-parlamentet, kan det også 
være lidt svært; hvem skal man tro 
på? Selvom de opstillede kandidater 
sommetider agiterer for helt modsatte 
synspunkter, er de hver især helt 
overbeviste om, at de ved, hvad der 

er bedst for os alle sammen!
Til trods for alt dette er det vigtigt, at 
vi finder ud af tingene og stemmer 
efter vores bedste overbevisning; det 
er ikke ligegyldigt, hvem der bliver 
valgt – helt op til ca. 60 % af vores 
lovgivning stammer fra EU.

en utopi?
Op til valget har mange sikkert tænkt: 
Hvorfor skal det være så svært?

De fleste af os ønsker vist blot et 
fredeligt Europa, hvor landene har 
mest mulig selvbestemmelse, og hvor 
få har for meget og færre for lidt!

Tiden må vise, hvordan det går. 
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

skraldesorterInG

hold huslejen nede ved at anbrInGe affald de rIGtIGe steder

Af Inger Bloch

Der er netop blevet uddelt en 
skrivelse til beboerne i Afdeling 1 
om, at storskrald skal bæres over til 
genbrugspladsen på Udsigten ved 
legepladsen.
Jeg vil lige uddybe meddelelsen lidt:
Containerne ved husene er kun til 
husholdningsaffald, og der er særlige 
containere til papir og pap; desuden 
har vi en container til glas lige ved 
genbrugspladsen. 
Renovationsselskaberne tager ikke 
skrald med, der ligger og flyder - 
og hvis storskrald er placeret andre 
steder end på genbrugspladsen, skal 
vi betale ekstra for at få det fjernet.
Med andre ord: Hvis vi anbringer 
vores affald de rigtige steder, kan det 
bidrage til at holde huslejen nede!

efterlysnInG fra søvanGen

hvem vIl stÅ for sct. hans arranGement?

af Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen beklager ikke at 
kunne stå for Sct. Hans festligheder 
i år, men efterlyser her interesserede 
beboere til at forestå arrangementet. 
Interesserede opfordres til at melde 
sig.

Henvendelse om mulighed 
som medarrangør af 
midsommerarrangement i Søvangen 
kan ske på mail til afdelingsformand 
Steve Christensen: 
steve-christensen@jubii.dk
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2 - Søvangen

skrIvefejl I artIklen om
renoverInGplanerne I søvanGen

I omtalen af en huslejestIGnInG I søvanGen skrev vI:

af Kirsten Hermansen

”en huslejestigning på kr. 97 pr. 
kvadratmeter pr. måned”

Som flere kvikke læsere har gjort 
opmærksom på, så er det naturligvis 
forkert.

Der skulle have stået: 

”En huslejestigning på kr. 97 pr. 
kvadratmeter pr. år”

Og det giver jo, når man deler med 12 
måneder, kr. 8,08 pr. kvadratmeter pr. 
måned.

FORFATTER BEKLAGER FEJLEN

beboerhuset søvanGen

arranGementer auGust, sæt bare kryds I kalenderen

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Mandag den 4. august 
Tilmelding til festen i beboerhuset
Mellem kl. 16.00 – 18.00

Lørdag den 16. August  kl. 18.00 
Sommerfest i beboerhuset
Vores musikalske venner spiller op til 
dans, som de har gjort siden 2007

Menu: 
• Helstegt pattegris med flødekartofler 
og salat (Der kan ved tilmelding bestilles 
alternativ til svinekød)
• Dessert: Blandede frugter med 
råcreme           
• Kaffe eller thé  
Pris kr. 160,- 
Øl, vand og vin sælges

Lørdag den 23. August kl. 13.00-17.00 
Loppemarked
Der kan lejes en bod til eget privat 
salg. 
Henvendelse til et af beboerhus-
udvalgets medlemmer

Onsdag den 13. August 16.30-17.00
holder beboerhus-udvalgets 
medlemmer møde med planlægning 
af efterårets arrangementer.
Har du lyst til at give en hånd med ved 
madlavningen til fællesspisningen, 
eller bare gå til hånde, eller hjælpe 
med  oprydning, så hører vi meget 
gerne fra dig.
Du er velkommen til vores møde eller 
til at kontakte et beboerhus-udvalgs-
medlem for at høre nærmere om 
arbejdet.

Beboerhusudvalgets medlemmer: 
Anne Grete Carlsen tlf. 71 20 19 99
Anna Lise Ovesen tlf. 25 88 76 57
Birthe Wisén  tlf. 22 92 06 96
Georg Nielsen  tlf. 60 14 00 71
Karl Rasmussen  tlf. 22 99 80 18
Tonny Petersen  tlf. 60 14 73 40
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6 - Holmstrup

et beskedent skur

holmstrup mark har et uforplIGtende mødested

Af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Et træfpunkt for Holmstrup Mark 
ligger godt gemt i buskadset ud til 
Jernaldervej over for Brugsen og 
Genbrugspladsen. Kommer man 
tættere på, ser man et skur med tag 
og vægge, der når halvvejs op samt 
et antal bænke. Der er næsten altid 
mennesker. Her drikkes medbragte øl 
af alle slags.
”Ofte er her en femten til tyve stykker, 
”siger en bruger,”og hvis vi kom alle 
sammen, var her slet ikke plads.” 
Nogle ville gerne have haft et større 

skur, andre ville gerne have haft væg 
hele vejen op i vest”. 
Jeg har kun set beboere fra Holmstrup 
Mark. ”Men der kommer også folk 
inde fra byen og andre steder fra, som 
kender os og vores sted,” lyder det fra 
en bruger. Snakken går livligt. Mens 
jeg er der diskuteres, hvordan en 
bruger har fået en blodsamling i øjet.
Skuret er netop blevet sat op af 
afdelingsbestyrelserne på Holmstrup 
Mark. 

Elisa Oline Reimer er en glad bruger af det nye skur. Dog vil hun gerne have fjernet nogle grene, så der kan komme mere sollys ind. 
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11 - Odinsgård

odInsGÅrd vIl fanGe solen

afdelInGsbestyrelsen er GÅet I GanG med at se pÅ alternatIv enerGI

Af Ulrik Ricco Hansen, pressefotos fra DanSolar

Odinsgård har inviteret 
naboafdelinger, grundejerforeningen 
Bifrost med flere til informationsmøde 
om solceller, hvor afdelingen får 
besøg af DanSolar. 
Virksomheden vil blandt andet 
præsentere de nyeste produkter på 
markedet for solenergi. For eksempel 
de nye hybrid-solceller (paneler som 
både laver strøm og varme). DanSolar 
fortæller også om regler og lovgivning 
for solcelleanlæg til boligforeninger. 
Projektet er stadig på bestyrelsesplan.  
Senere bliver der informationsmøde 
for alle beboere. 
DanSolar har tidligere leveret 
solcelleanlæg til flere projekter 
i Brabrand Boligforening. Af de 
lidt større kan nævnes Pilevangen 
i Solbjerg og Østergårdsparken i 
Tranbjerg.
Læs mere om virksomheden som 
ligger i Aarhus Vest: http://dansolar.
dk/

Solceller på energihusene i Pilevangen

Østergårdsparkens prismer har både ovenlys, 
varmepumper og solceller mm.
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22 - Sonnesgården

snaps oG sjask oG støj fra sonnesGÅrden

problemerne er tIl at overskue I bolIGforenInGens +55-afdelInG I mIdtbyen

Af Helle Hansen

”Vi kan da heldigvis konstatere, at 
vore problemer i virkeligheden ikke 
er af overvældende dimensioner. 
Eller som Storm P udtrykker det: 
’Efter at have hørt de rystende 
verdensbegivenheder er der noget 
vist beroligende ved at lytte til 
fiskepriserne’,” lød ordene fra 
afdelingsformand Uffe Adelørns, da 
han holdt bestyrelsens beretning ved 
Sonnesgårdens beboermøde i april.
Og da formand for Grønt Udvalg, 
Bent Lund, efterfølgende kunne 
berette fra udvalget, at snapsen, der 

er lavet på afdelingens paradisæbler, 
og som var blevet prøvesmagt den 20. 
marts, var blevet særdeles vellykket, 
så blev billedet af en mønsterafdeling 
fuldendt.
Men Sonnesgården har dog alligevel 
haft lidt problemer at arbejde med 
hen over den forgangne vinter, hvor 
der har været en del vandpytter, som 
betød vandsjaskeri i Sonnesgade, 
men det skulle nu være løst. Det er 
støjgenerne fra DSB´s værksted til 
gengæld – og desværre - ikke. 

forsvundne vandmængder
Uffe Adelørn kunne desuden berette, 
at afdelingen endnu ikke fundet 
en løsning på problemet om 700 
forsvundne kubikmeter vand, som 
Sonnesgården årligt er blevet bonnet 
for under ét uden at vide, hvor vandet 
er blevet af. 
Det kan have været en målerfejl på de 
private målere, men bestyrelsen har 
også en mistanke til, at fejlen kan have 
været i hovedmåleren ved indgangen. 
Men den er blevet skiftet ud, og det 
kan derfor ikke kontrolleres. 
”I dag, efter vi har fået ny hovedmåler, 
synes vandforbruget at være normalt. 
Det er faldet med tilnærmelsesvis 
den mængde, som vi tidligere 
havde som ’ukendt forbrug’,” 
fortalte Uffe Adelsørn og oplyste, at 
boligforeningens administration er 
inddraget i sagen.

leveregler og udestue til debat
Ellers blev der på mødet diskuteret, 
hvorvidt afdelingsbestyrelsen skal 
arbejde videre med at se på mulige 
løsninger for at lave læskærme eller 
udestuer på altanerne.
Et udvalg under bestyrelsen har 
været på tur i Sønderjylland for at 
se på forskellige løsninger, og de 
havde to forskellige bud med tilbage. 
Spørgsmålet var nu, om der skulle 
arbejdes videre med at undersøge 
mulighederne. Det var der opbakning 
til fra beboermødet.
En anden arbejdsgruppe er gået 
igennem Sonnesgårdens ”Leveregler” 
og har lavet nogle få mindre 
tilretninger. De nye regler var ikke 
blevet færdige til mødet, og derfor 
indkaldes beboerne til ekstraordinært 
beboermøde mandag den 2. juni, 
hvor de skal godkende de reviderede 
leveregler.
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LADENS FOLKEKØKKEN juni 2014

Madplan juni 2014

mandag 2. juni Tous-burger med hjemmebagt bolle
onsdag 4. juni Nakkekoteletter i ovn
torsdag 5. juni Svinemørbrad med løg og nye kartofler
fredag  6. juni Risotto m. asparges og ærter 

onsdag 11. juni Flødekartofler m. kalkun
torsdag 12. juni Frikadeller med kold kartoffelsalat
fredag 13. juni Kryd. kødboller m. pancetta og tomatsauce

mandag 16. juni Burritos m. stegte ris, okse og rabita
onsdag 18. juni Paneret flæsk med persillesovs og nye kartofler
torsdag 19. juni Biksemad med spejlæg
fredag 20. juni Barbecue

mandag 23. juni Børnemadklubben /Mandagsfolkekøkken 
  sommerafslutning
onsdag 25. juni Koteletter med nye kartofler og smeltet persille-
smør 
torsdag  26. juni Fiskefileter med nye kartofler og persille
fredag 27. juni Månedens overraskelse

mandag 30. juni Ingen folkekøkken (sommerferie)
   

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 
 

Ladens folkekøkken holder sommerferie 
fra d. 30. juni til den 4. august 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kunne 
tænke dig at lave mad en gang imellem. Som aktiv i 
folkekøkkenet er du med til at bestemme menuen og 
komme med forslag til retter.
Vi glæder og til at se alle igen efter sommerferien

På madholdets vegne
Esben Trige

Husmand

mIdsommerfest

lokalcenter brabrand afholder 
mIdsommerfest med GrIllfrokost

Mandag den 23. juni kl. 11.30

Vi tænder op i grillen og indbyder til midsommerhygge.
Middagen består af kød og pølser fra grill, salat/
kartoffelsalat og flutes. 
Under spisningen afholdes amerikansk lotteri.

Pris 60 kr.

Til de, der har lyst, vil der til slut være mulighed for at 
købe kaffe/te og jordbærkage. 

Pris 25 kr.

Mens vi nyder kaffen, synger vi sommersange.

Arrangementet foregår i 108A – ude eller inde afhængig 
af vejret.
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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, tlf. 24 84 59 29 
roedlund@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

 

  Lukket i skolernes sommerferie (uge 27-32) 


