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lederen

Af Helle Hansen

Hvedebrødsdagene er snart ovre

I løbet af sommeren vil de fire chefer i boligforeningens 
nye ledelse alle have oplevet de første 100 dage på deres 
nye arbejdsplads. Og så er vi ved at være fremme ved 
det tidspunkt, hvor man godt kan begynde at tale om, at 
hvedebrødsdagene vist snart er forbi. 
Men ét er, at den nye ledelse forhåbentlig er ved at 
finde sine egne ben på etagerne i det sorte Fort Knox på 
Rymarken i 8210 - noget andet er, hvordan samarbejdet 
med den siddende foreningsbestyrelse og resten af 
beboerdemokratiet spænder af.
Foreningsbestyrelsen fik på repræsentantskabsmødet 
for en lille måneds tid siden et enkelt nyt medlem, 
Jesper Fræer, valgt ind. Den øvrige bestyrelse består af 
samme personkreds, som var med til at tage initiativet til 
boligforeningens store forandringsproces, som blev sat i 
værk sidste sommer.

Konsulentfirmaet Muusmann har siden efteråret været inde 
over for at hjælpe med at lave en strategi for omstillingen til 
de nye tider. Og midt i marts blev hele repræsentantskabet 
taget med på tur til Horsens for at deltage i en visionsdag 
om fremtidens Brabrand Boligforening. 
Det er nu snart mere end et kvart år siden, at visionerne 
blev luftet, men der er endnu kun sluppet meget lidt ud 
omkring, hvad den nye strategi skal gå ud på. Og der var 
ikke meget nyt at hente om, hvad de nye tider vil bringe, i 
bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet. 
Forhåbentlig er det ikke, fordi gassen allerede er gået af 
ballonen, og man er faldet tilbage i den gamle rille, hvor 
oplysningen af beboerdemokratiet i boligforeningen strakte 
sig til en mundtlig orientering på de kvartalsmæssige 
foreningsrådsmøder om, hvad der var blevet gjort siden 
sidst.

Der er ingen tvivl om, at der stadig hele tiden dukker 
opgaver og udfordringer op, som den nye ledelse hurtigt 
skal forholde sig til og være med til at få styr på. Næsten 
et halvt år uden ledelse og en lang årrække med et dårligt 
samarbejde mellem ledelsen og beboerdemokratiet har 
sat sine spor. Men ved at begrave ord som ”vi plejer” og 
afarten ”som regel” og i stedet lytte og turde tænke nye 
løsningsmuligheder, så kan det være, at hvedebrødsdagene 
kan fortsætte længe endnu og skabe grobund for et langt og 
lykkeligt ægteskab i boligforeningssammenhæng.

God sommer og på gensyn til september
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beboerne tabte I retten, men to famIlIer vIl Ikke flytte
på trods af nyt tIlbud fra bolIgforenIngen om genHusnIng Har to famIlIer 

valgt at anke dommen tIl landsretten

Af Elsebeth Frederiksen

Dommen var klar, da tre enige 
dommere den 4. juni afsagde dom i 
sagen om fraflytning af de blokke, 
som skal rives ned i forbindelse med 
helhedsplanen.
”Dette er en vigtig dom 
for boligforeningen,” siger 
administrerende direktør Keld 
Laursen.
”Vi har fået rettens ord for, at vi har 
håndteret sagen rigtigt, og at vi har 
handlet i overensstemmelse med 
loven.”
Keld Laursen oplyser, at 
boligforeningen har været i dialog 
med familierne og har tilbudt dem 
de samme betingelser, som de, der 
var omfattet af tryghedsgarantien, 
men da to af familierne nu har valgt 
at anke, bortfalder tilbudet for de, der 
anker selvfølgelig. Den familie, der 
ikke anker, har taget imod et tilbud og 
er blevet boende i Gellerup.

Hensyn til miljøet
Nu, da to af familierne anker, kan to af 
bygningerne heller ikke rives ned, før 
sagen er afgjort. Keld Laursen mener, 

at tomme blokke kan skabe utryghed, 
og der kan ske mere hærværk. Efter 
planen påbegyndes nedrivningen af 
den tomme blok i august, men der 
er en række miljøforhold, som skal 
afklares endeligt, før nedrivningen 
kan starte. Hvis der er asbest eller PCB, 
skal det først fjernes, inden bygningen 
kan rives ned. Nedrivningen vil starte 
”indefra”, så al indmad fjernes, før de 
store betonelementer vil blive fjernet, 
så det tager tid, før nedrivningen 
bliver synlig udefra. 

Skræppebladet har været i kontakt 
med de tre familier, som det handler 
om, men de ønsker ikke at medvirke i 
denne artikel.

I denne bygning bor en af de beboere, der 
ankede, så den kan ikke rives ned endnu.

Denne bygning står tom og stod i starten af 
juni i flammer.
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skIbe og sHIppIng
ole ryolf Har været fascIneret af skIbe fra barnsben

Af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

Ole Ryolfs fremtid blev bestemt, lidt 
før han fyldte fem. I slutningen af 
april 1956 flyttede hans familie ind 
i en lille treværelses lejlighed på 62 
kvadratmeter på Skovvejen 40, hvor 
de til sidst boede fem mennesker. 
Her var der en fantastisk udsigt over 
lystbådehavnen og indsejlingen til 
havnen. Ole fulgte skibene nøje og 
ville hurtigt finde ud af, hvad det 
var for skibe. Han begyndte at gå 
på havnen. En gang indløb verdens 

mest moderne fragtskib, Andorra. 
Det ville han utrolig gerne se, men 
forældrene var betænkelige ved, 
hvilke mennesker en lille dreng 
kunne møde der, så moderen fulgte 
med. Som ung gik han en tur på 
havnen to-tre gange om ugen.  
 
shipping og falck
Næste store vendepunkt i Oles liv 
kom i juli 1970. Han gik hjemmefra 
til Havnegade 2b for efter endt 

handelsskole at starte i en læreplads 
som shippingelev. Kl. 17 gik han 
til rutebilstationen og tog bussen 
til Brabrand, for familien var i 
mellemtiden flyttet til Bentesvej. Her 
boede Ole til 1974. Han arbejdede 
i shippingfirmaet i 17 år. Normalt 
blev man smidt ud efter endt læretid, 
men der var brug for ham, og han 
slap med en måneds værnepligt. 
Som shippingmand arrangerede 
han bl.a. skibenes anløb, skaffede 

Skræppebladets 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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havnearbejdere til losning, sørgede 
for de nødvendige dokumenter og 
hjalp måske med læge eller proviant. 
Langt hovedparten af det resterende 
arbejdsliv var han på vagtcentralen 
ved Falck, hvor også faderen var 
ansat, og han var med til at lave bogen 
om Falck.

Interessen for skibe
I 1964 fik Ole Ryolf et Instamatic-
kamera, og lige siden har han altid 
haft et kamera med sig og taget et 
hav af billeder. Han interesserer sig 
især for nutidige skibe, som han selv 
har set og været med til at ekspedere. 
Han har samlet 12 scrapbøger med 
avisudklip og billeder om det, han selv 
har været med til at lave. Nu redigerer 

han desuden tidsskriftet ”Logbogen” 
for ”Aarhus Søhistoriske Selskab”. 
Selskabet har oprettet ”Aarhus Søfarts 
Museum”, hvis hjemmeside Ole står 
for. Søfartsmuseet mangler lokaler 
og penge. Det drives af omkring 15 
frivillige. Ole koncentrerer sig om 
det redaktionelle arbejde, og han 
bruges som ekspert om havnen på  
facebookgruppen ”Gamle Århus”. 
Til selskabets næste årsmøde har 
han lovet at holde et foredrag om 
sin tid som shippingmand. Og det er 
kernen i hans interesse for skibe. Han 
interesserer sig for erhvervsskibsfart, 
og er ikke lystsejler. Han har heller 
ikke sejlet på langfart, så populært 
kaldes han sofaskipper.

det store juIceuHeld
Livet som shippingmand på 
Aarhus havn gav Ole Ryolf et 
hav af oplevelser. En af dem var, 
da skibet ”Maringa” anløb fra 
Brasilien 6. marts 1979. Undervejs 
havde skibet ligget underdrejet 
i fem dage i vindstyrke 10. Det 
havde resulteret i, at lasten, som 
bestod af tønder med koncentreret 
appelsinjuice, havde revet sig 
løs og var begyndt at smadre 
mod hinanden. Indholdet af 998 
tønder – næsten 250.000 liter 
juicekoncentrat – måtte suges 
op med slamsuger og køres til 
destruktion. Tømningen tog fire 
dage.

Jysk Kloak Service stod for at tømme skibet. For 
at beskytte pumpen mod at blive tilstoppet, var 
pumpen omgivet af en gitterboks.

To tredjedele af lasten gik tabt på turen over 
Atlanterhavet og måtte bortskaffes for et ikke 
uanseeligt beløb.

Som 13-årig begyndte Ole Ryolf af samle på materiale om de skibe, som anløb Aarhus Havn. 
Han skrev til rederierne, som ofte var venlige at sende ham materiale.

Samlingen indeholder flere hundrede kort. Læg mærke til hospitalsskibet ”Jutlandia” i midten.
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brugsen I Holmstrup lukker
en epoke er forbI

Af Jens B. Skriver, foto Martin Krabbe

Holmstrup blev bygget i 1975 ude på 
åben mark med langt til nærmeste 
butik. Beboerne gik snart i gang med 
at undersøge mulighederne for at 
indrette en nærhedsbutik. I de gamle 
Skræppeblade kan bestræbelserne 
nogenlunde følges.  Kommunen 
skulle give sin tilladelse, og en husleje 
skulle forhandles på plads med FDB, 
men i 1977 kunne lokalet indrettes, 
og Brugsen åbnes. Brugsen var en 
såkaldt B-Brugs, hvor bestyrelsen 
havde et begrænset ansvar, men FDB 
ville gerne have, at medlemmerne tog 
et medansvar. Og interessen var stor. 
”Det var jo vores butik”.
Vi har talt med Elly Lindved og 
Sven-Ove Bøhm, der i lange perioder 
har været aktive i bestyrelsen, 
samt Herman Nielsen, der især 
har gjort sig gældende inden for 
brugsforeningsbevægelsen. For 
ham er brugsforening et spørgsmål 
om oplysning, ordentlig ernæring 
og samtale, og forbrugeroplysning 
og miljø er vigtigt. For andre var 
det vigtigste at have en lokal butik. 

nøgne mænd
Ved en A-Brugs havde bestyrelsen 
det fulde ansvar. Ved en B-Brugs var 
ansvaret begrænset. Det skel faldt bort 
i 1990’erne, da FDB blev til Coop, og 
bestyrelserne blev til butiksråd, som 

kun havde en symbolsk betydning. 
I mange år var formanden Lars Eg, 
som desværre alt for tidligt afgik ved 
døden. Ved ansættelse af uddeler fik 
bestyrelsen en række kandidater at 
vælge imellem. Det sidste spørgsmål 
ved ansættelsessamtalen var: ”Hvad 
gør du, hvis der kommer en nøgen 
mand ind og vil købe en kasse øl?” 
Baggrunden for spørgsmålet var, 
at en beboer havde indgået et 
væddemål om, hvorvidt han kunne 
købe en kasse øl, hvis han stillede 
nøgen i Brugsen. Det kunne han. 

Et andet ritual hørte til personalets 
sommerfest: Yngste mand skulle køre 
en kasse øl i trillebør op ad Fusijama, 
bakken bagved Tovshøjskolen. Til 
gengæld blev han selv kørt ned.

Initiativer
I mange år havde Lars Eg og Anni 
Frantzen ostemarked, hvor de skar 
oste ud. Der har også været en fiskebil, 
og børne- og voksenmarkeder har 
været en fast tradition. I 0’erne 
havde uddeleren Dennis succes 
med ølsmagningsarrangementer, 
men FDB har dikteret det meste, og 
senere har Coop fuldstændig bestemt 
varesortimentet. En uddeler solgte 
varm leverpostej til arbejderne ved 
renoveringen. Det måtte han ikke. 
En anden uddeler kunne nær være 
kommet rent galt af sted, da han gav 
kredit. Men de første år mindes som 
gode for Brugsen, og på det tidspunkt 
var den livsvigtig for Holmstrup. 

Den nye lukkelov gav dødsstødet til 
Brugsen, men mange beboere spørger, 
hvor de så skal hente medicin. Det vides 
ikke. Lokalerne er annonceret til leje. 
  

Grønlangkålen er det sidste, som forlader køledisken.

Næsten alt er halv pris i de sidste dage.
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fra fleksjobber tIl rådmand

jette skIve fra dansk folkepartI er den nye rådmand for sundHed og omsorg 
og Har brug for tId tIl at lære det

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Jette Skive er 63 år gammel og har 
været medlem af Aarhus Byråd siden 
2010. Hun er fraskilt og har en søn. Da 
hun ikke har siddet i byrådet så længe, 
har hun heller ikke den store erfaring 
som politiker. Det indrømmer hun 
gerne selv.
”De ansatte i min afdeling har siddet 
med området meget længere, og de 
ved, hvad der foregår i afdelingen,” 
mener hun.
Derfor vil hendes første tid som 
rådmand gå med at lytte og lære. 

kigger snart forbi
Da hun i februar besøgte 
Gellerupparken i forbindelse med 
dette interview, vidste Jette Skive 
ikke meget om Helhedsplanen.  
Derfor kunne hun heller ikke udtale 
sig om, hvor de nye ældreboliger, 
som skal bygges i forbindelse 
med Helhedsplanen, skal ligge. 
Afdelingsbestyrelsen på Toveshøj vil 
derfor invitere hende på en kop kaffe 
for at snakke om, hvordan de nye 
ældreboliger i Toveshøj skal se ud.
”Jeg har slet ikke haft tid til at kigge 
på det endnu,” er rådmandens 
kommentar.
Men hun kigger sikkert snart forbi, så 
hun kan erfare, hvad Toveshøj gerne 
vil have.
I det hele taget er Jette Skive villig til 
dialog og mener, at den bedste måde, 
hun kan lære at blive rådmand, er ved 
at lytte.  Derfor er det også vigtigt for 
hende at komme ud og snakke med 
borgerne, så hun kan lære, hvordan 
man er politiker. 

uddannet frisør og fleksjobber
Jette Skive er uddannet frisør og har 
arbejdet indenfor faget i rigtig mange 
år.  Efter de mange år som frisør var 
hun slidt ned. Hun havde smerter i 

ryggen og nakken og måtte stoppe 
som frisør. Hun fik bevilget fleksjob 
og har de seneste tre år arbejdet i 
kommunens borgerservice.
Jette Skive valgte Dansk Folkeparti, 
fordi hun følte, at det bare var det 
rigtige parti for hende. Hun har altid  
været interesseret i at hjælpe de svage 
i samfundet, og her mener hun, at DF 

er det rigtige parti for hende. At hun 
blev politiker, var lidt ved et tilfælde 
og faktisk ikke meningen. Jette Skive 
ville faktisk bare hjælpe det nystiftede 
Dansk Folkeparti i Århus, men da 
hun, ifølge hende selv, er dårlig til at 
holde mund, endte hun med at blive 
formand. 

overnattede på plejehjem
Noget af det første, Jette Skive gjorde, 
efter hun var blevet rådmand, var at 
overnatte på et plejehjem. Her besøgte 
hun plejeboligerne Næshøj, hvor hun 
overnattede, fordi hun gerne ville 
opleve, hvordan beboerne havde det.
”For bedre at kunne arbejde for de 
ældre må jeg selv mærke, hvordan 
deres dagligdag er,” forklarer 
rådmanden.
Hun mener ikke, at hun egner sig 
til at være ”skrivebordspolitiker”, 
fordi hun hellere vil ud og møde de 
mennesker, hun skal arbejde for.
”Det er jo dem, det hele drejer sig 
om.” 
 

Denne artikel afslutter
Skræppebladets portrætserie 
om de nye rådmænd.

Jette Skive vil lytte og lære af borgerne.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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den weekend, jeg var udstIllet på museum
sIdste weekend I maj var årHus v flyttet tIl den gamle by. 

jeg Havde pakket en kuffert og blev selv udstIllet I to dage

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Anett S. Christiansen

Jeg havde forberedt mig godt på 
at udstille min kuffert. Jeg havde 
haft møder med repræsentanter for 
Den Gamle By og kigget mit hjem 
igennem for at finde de ting, der 
virkelig betød noget for mig. Jeg 
endte med at samle billeder, bøger, 
bamser og en fodboldtrøje, Liverpool 
selvfølgelig. Jeg havde nogle gamle 
fotografier af min afdøde mor. Et, 
hvor hun dansede ballet, og et andet, 
hvor hun står med mig i barnevogn 
fra midten af 70’erne. Bare at se, 
hvilket tøj hun havde på dengang, var 
ret sjovt. Hendes kassebukser og røde 
læderfrakke. 

mest om uddannelse
Det var nu ikke de gamle tider, de 
fleste folk spurgte om. Det var mest 
om de bøger, jeg havde taget med. Jeg 
er cand. mag. i Østeuropastudier og 
har derfor en del bøger, der handler 
om Balkan. 
”Er det russisk?” spurgte de fleste, 
fordi serbisk også er skrevet med 
kyrilliske bogstaver.            
Så vores samtaler kom ikke så meget til 
at handle om Gellerup, men mere om 
min uddannelse og jobmuligheder, 
men det er jo også det, der optager 

mig meget. Men det, folk ville vide 
om Gellerup, handlede mest om 
Helhedsplanen: Hvad syntes jeg om 
den? Hvad skulle der ske i området?

svenske bøger og 
londons underground
Anett S. Christiansen 
havde selvfølgelig taget 
svenske bøger med, 
med overvægt af Astrid 
Lindgren, mens hendes 
m a v e d a n s e r u d s t y r 
også var et godt 
samtaleemne. Hanan, 
som er somalier og har 
studeret antropologi i 
London, havde en plan 
over undergrundsbanen 
med, mens et billede af 
sne i London krævede 
en forklaring.  Nemlig 
at hvis der er sne i 
gaderne i London, så går 
hele byen i stå, og selv 
undergrundsbanen står 
stille. Det syntes hun 
var lidt specielt, fordi så 
meget sner det jo heller 
ikke i London.  

Historier, gammelt legetøj og 
next stop
Vores klunser Allan Fisker har haft 
et langt liv, og det viste han med 
en masse gammelt legetøj, som de 
besøgende børn var meget vilde med. 
Allan underholdt alle med en masse 
røverhistorier, som de fleste fandt 
underholdende. Helle Hansen havde 
T-shirts, bøger og dvd’er med. Hendes 
yndlingsfilm er ”Borte med Blæsten”. 
Den mest interessante T-shirt, hun 
havde med, var Next stop Sovjet, 
som hun selv havde været med til, 
to uger inden muren faldt. Så der var 
spændende historier for alle, og jeg 
tror, at de, som besøgte os, fandt det 
spændende, selvom mange kun stod i 
indgangen og ikke kom ind. 
Søndag kunne jeg selv holde lidt fri, 
og sammen med nogle af mine venner 
fik jeg set noget af det, der ellers 
foregik i den Gamle By den dag, med 
dans, sang og hip hop. Så det var en 
god weekend, som jeg håber, andre 
end mig fik noget ud af. 

Dans fra Gellerup: Der blev danset på torvet udenfor vores kuffertlokale.

Min kuffert, som var på udstilling i Den Gamle By.
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bolIgforenIngens årsberetnIng  
I en slanket og forenklet udgave

IndImellem stadIg svært stof, men bredden af bolIgforenIngens arbejde er vIst med gode bIlleder

Af Kirsten Hermansen, fotos fra beretningen

Så udkom årsberetningen, og 
bestyrelsen indleder med at oplyse, 
at året 2013 var et turbulent år 
for Brabrand Boligforening.  Man 
besluttede ”at tage pulsen” på 
boligforeningens ledelse, og et 
konsulentfirma skulle komme med 
en analyse af den bestående struktur 
i boligforeningen.

Indforstået sprogbrug
Konsulentfirma Muusmann frem- 
lagde deres analyse over for 
repræsentantskabet og admini-
strationen på et møde.
”Analysen viste, at boligforeningen 
stod over for en stor opgave med 
hensyn til at skabe en tidssvarende 
administrativ struktur med en samlet 
strategisk ledelse,” kan man læse i 
beretningen.
Men hvorfor skrive det så svært 
forståeligt, når konklusionen 
på analysen var, at Brabrand 
Boligforening er/var en organisation 
i klar ubalance og hvad deraf følger?
Hvorfor må man som læser ikke få 
en forklaring, som man kan forstå, og 
uden for meget indforståethed?

en kommentar om bl
Bestyrelsen fortæller, at den 
overordnede boligorganisation, BL, 
har fået nyt formandskab.
Bestyrelsen skriver også, ”at det er et 
håb, at dette formandskab vil fokusere  
yderligere på nuancerede løsninger, 
som imødekommer udfordringerne 
i de forskellige bydele i Aarhus.” 
Hvorfor må man som læser ikke få en 
forklaring, som man kan forstå, uden 
at være en del af et repræsentantskab?

ledelsesberetning 
og hovedforeningen
Ledelsen beskriver, hvordan et 
underskud for boligorganisationen  
på 10 mil. kr. fremkommer. Her 
forklares det, at de samlede 
omkostninger til fratrædelsesaftaler, 
konsulenthonorarer, annonceringer 
og juridisk assistance beløber sig til  

7.6 mio. kr., hvoraf ca. 5.6 mio. 
kr. direkte kan henføres til 
fratrædelsesomkostninger. Det er klar 
tale.
Et afsnit om de forpligtelser, 
som foreningen har i forhold til 
helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, 
er svært stof og kræver nok en 
uddybende forklaring endnu en gang 
for de fleste læsere.
Et afsnit om lejetab er også svært 
stof, men ledelsesberetningen 
tager dog det forbehold,  at der er 
usikkerhed om disse beløbs refusion 
fra Landsbyggefond eller kommune.
Ledelsens forventninger til 2014 er  
tydeligt beskrevet, og der sluttes med 
nogle hovedtal for foreningen, således 
at sammenhængen med ledelsens 
forklaring af hovedtallene bedre kan 
opfattes.

en bred vifte af opgaver venter 
i de kommende år
Resten af beretningen er opdelt i 
målsætningsprogram, helhedsplan, 
Den boligsociale helhedsplan, pro-
jekterne i helhedsplan, de nuværende 
renoveringer, de kommende re-
noveringer, nybyggerier, der lige er 
blevet færdige, og de kommende 
byggerier såsom Havnehusene.
Det hele afsluttes logisk i et 
kort konkluderende afsnit om 
begivenheder i året samlet under et, 
og hvor afdøde bestyrelsesmedlem 
Hans Esmann er husket.
I sagens natur er der indimellem tørt 
og svært stof. Det skal dog siges, 
at der kun er medtaget det, der er 
vedkommende, og som fortæller om 
kommende opgaver.
Gennem mange gode billeder 
har man forsøgt at vise bredden 
i boligforeningens arbejde, fra 
helhedsplaner, renoveringer i ældre 
afdelinger, til nybyggerier, og hvor 
man vil hen med det hele.
I flere afsnit lægges der vægt på alt, 
hvad der har med energi-optimeringer 
at gøre, og det bliver fremhævet med 
en selvstændig rubrik .

Det fremgår ikke helt klart, om disse 
beretninger er lavet af ledelsen i 
hovedforeningen eller samlet af både 
bestyrelse og ledelse.

forbedringer
Papirformat er ændret fra en 
uhåndterlig rapportstørrelse, der 
ikke var reol-venlig, og til en slanket 
rapport i A4-format - eller endnu 
enklere: en beretning  lagt på en USB-
nøgle.
Regnskabsoversigten viser kun de 
nødvendige overordnede tal, da man 
kan dykke ned i regnskaberne, hvis 
man ønsker flere detaljer. Dermed  
fylder den færre sider, og  slankekuren  
fra 79 sider til 49 sider klæder denne 
beretning. 

Det er fint, at der allerede på siderne 
mellem bestyrelsens beretning og ledelsens 
beretning er et godt billedgalleri af både 
bestyrelsesmedlemmer og ledergruppe-
medlemmer.
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repræsentantskabsmøde med mange nye ansIgter

HelHedsplanen for gellerup og tovesHøj fyldte Igen godt I debatten. 
foreslag udsat tIl ekstraordInært repræsentantskabsmøde efter sommerferIen

Tekst og foto af Bo Sigismund

Så blev det repræsentantskabets tur 
til at opleve de nye tider i foreningen. 
Det første nye var stedet: Denne gang 
på det nye Scandic City i Østergade. 
Det næste var de nye ansigter i 
foreningens ledelse. Men ellers var 
fornyelsen behersket. Det tager sin tid 
at få en ny kultur på plads. Ansigterne 
fornys også kun langsomt, hvilket 
dog ikke skal kritiseres, for det må 
betyde, at de engagerede i foreningens 
arbejde holder godt ved.

René Skau Björnsson var dirigent; heri 
var der intet habilitetsproblem, da 
René udtrådte af forenings bestyrelsen. 
Der var 112 stemmeberettigede til 
stede.

formandens korte beretning
Den mundtlige beretning var 
kort. Naturligvis indeholdt den 
de vigtige spørgsmål, men lagde 
ikke meget til den skriftlige del. At 
forandringer i ledelsen giver travlhed 
og høj belastning, overrasker ingen. 
Konsulentfirmaet Muusmann spiller 
stadig en rolle, men der er ikke noget 
resultat af seminaret i marts endnu – 

ærgerligt, for her kunne have været 
stof til en debat på mødet. De ældre 
afdelinger befinder sig stadig mellem 
Fanden og den dybe sø – enten må de 
leve med forældelsen, eller også bliver 
huslejen uforholdsmæssig høj, og 
begge dele gør dem mindre attraktive. 
Men løsningen, som nødvendigvis 
må have et politisk element, er ikke 
umiddelbart at se, og frustrationen er 
ikke langt væk.
Nybyggeri er altid et taknemmeligt 

emne, Hasselager 26 er i drift, og 
Havnehusene tager form. Århus 
vokser, og det er kun af politiske 
grunde, at den almene sektor ikke 
spiller en større rolle. Desværre, for 
både evner og vilje er til stede.
Forventningerne fra forenings-
bestyrelsen lød: BB i front og travlhed. 
Alt i alt en tilbageseende beretning, 
noget præget af påstande.

gellerup og toveshøj fylder
Størst diskussion var der om 
Helhedsplan Gellerup Toveshøj, som 
er en omfangsrig sag, og den er ikke 
lige velset af alle i repræsentantskabet. 

Der hersker utryghed ved dens store 
økonomiske betydning, og som det 
har været tilfældet i 40 år, er det 
også et udbredt synspunkt, at de 
to afdelinger i for høj grad stjæler 
billedet. Heri er der heller intet 
nyt. Flere fra afdeling 4 og 5 var på 
talerstolen under debatten, og det 
er i hvert fald ikke derfra, at nogen 
prøver at grave grøfter. Anett S. 
Christiansen, formand for afdeling 5, 
udtrykte direkte, at dialog bør afløse 
mistænksomhed, og at fællesskab 
og positive tanker er den rigtige 
betragtning.
Fra andre sider lød misfornøjelse 
med, at diskussionen hovedsagelig 
gjaldt netop disse to afdelinger. Dog 
var det kun fra afdeling 3, at der så ud 
til at være forberedt klare indlæg og 
udsagn til repræsentantskabet.

diskussion
Der var en del indlæg, men igen mest 
spørgsmål og svar.
Jesper Fræer, afd. 3, kritiserede 
begrebet ”den vestlige bydel” – vores 
indsats gælder kun afd. 4 og 5. Jesper 
påpegede at det er i modstrid med 
vedtagelse i 2007, hvis det koster 
af dispositionsfonden; projektet 
forudsættes dækket af jordsalg og 
måtte ikke forringe vilkårene for 
beboere i afd. 3.
Jan Kjærsgaard, afd. 24, mindede 
om et tidligere løfte om udbedring 
af afd. 24’s vedvarende tekniske 
problemer. Der er intet sket.  Asger 
Frederiksen, afd. 1, fastslog, at der 
ingen helhedsplan er i sigte for afd. 
1, det er ganske enkelt for dyrt for 
beboerne.
Ole Odgaard, afd. 2, holdt fast i, 
at Helhedsplanen for Gellerup og 
Toveshøj er udelukkende fysisk; 
den savner både de økonomiske og 
de sociale elementer. Der er ikke 
solgt noget jord endnu! Ole fandt 
det hasarderet at begynde, uden at 
forudsætningerne er opfyldt.
Keld Albrechtsen, forenings-
bestyrelsen, svarede: Alle udlæg er 
dækket af bevilgede midler, og der 

Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse med formand Vagn Eriksen tv. 
lytter opmærksom til debatten.
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er ikke trukket på foreningens egne 
reserver. Dækning af huslejetab er 
udenfor helhedsplanen og er en følge 
af kombineret udlejning. Keld er enig 
med Jesper om, at det er uretfærdigt, 
men opfordrer til at stå sammen.
Jesper Pedersen svarede, at det 
er rigtigt, at de økonomiske 
konsekvenser for beboerne i afd. 1 
og 2 med en stigning på 1500-2000 
kroner om måneden tvinger beboerne 
væk. Kombineret udlejning må 
ikke koste huslejekroner for nogen 
afdeling; det er et kommunalt socialt 
tiltag, og derfor bør det være muligt 
at forhandle med kommunen.
Keld Laursen, direktør, oplyste, at 
der er 900 mio. kr. til rådighed, som 
er bevilget af Landsbyggefonden, 
og resten skal dækkes ved jordsalg. 
Lejetabet i to blokke bør kunne 
dækkes. Nedrivningen er p.t. i udbud.
Helle Hansen, afd. 4, kunne fortælle, 
at afdelingsbestyrelsen har haft 
10 møder i løbet af 1½ måned om 
Helhedsplanen. Hun inviterede til at 
komme at se afd. 4. Der arrangeres 
rundvisninger og gives gerne 
oplysning.
Beretningen blev vedtaget med 2 
imod og 5, der undlod at stemme.

forslag udsat
Tre forslag, stillet af Jesper Fræer, 
kom ikke til behandling på grund af 
tidnød, og fordi det forekom uheldigt, 
at repræsentantskabet besluttede 

noget, som var vigtigt for afdeling 
4, forinden afdeling 4 selv har holdt 
beboermøde. Derfor bestemtes 
det at holde et nyt, ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde. Dette møde 
skulle have været den 16. juni, men er 
siden blevet udskudt til september, 
når afd. 4 har haft ekstraordinært 
beboer møde.

nyt ansigt: jesper fræer
Det blev sent, inden valgresultatet 
forelå. Til foreningsbestyrelsen blev 
valgt:
Keld Albrechtsen, 84 stemmer, Troels 
Bo Knudsen, 80 stemmer, Jesper Fræer, 
49 stemmer, og Dega Mohammed, 48 
stemmer. Dega er valgt for 1 år, da 
halvdelen af bestyrelsen skal på valg 
hvert år. Derudover fik Lene (afd.11) 
44, Poul Erik (afd. 15) 32, Maria (afd. 
30) 24, Naji (afd. 4) 24 og Erik (afd. 16) 
15 stemmer.
Suppleanterne blev i rækkefølge: 
Michael Enghave, 67, Maria, 58 og 
Poul Erik, 56.
Ikke valgt: Peter, 43, og Naji, 43.

styrk fællesskabet
Repræsentantskabet kommer jo 
hovedsageligt ude fra afdelingerne, 
hvor man jo har hver sit eget at tænke 
på. Men et stærkere fællesskab må vel 
betyde fordele for alle – og derfor må 
en voksende bevidsthed fra de mange 

lokalt engagerede være en del af og en 
forudsætning for den fornyelse, som 
så mange gerne har set.
Hvad vores nye ledelse og nye 
afdelinger har tænkt – tja, det kan 
man jo fundere over til næste gang. Så 
jeg vil ende med at kalde aftenen for 
endnu et skridt på vejen.

Gellerupparkens formand Helle Hansen 
fortalte, at der bliver holdt mange møder. Jesper Fræer fra Skovgårdsparken blev 

nyvalgt til foreningsbestyrelsen.

Den nye foreningsbestyrelse f.v. Jesper Pedersen, formand, Jesper Fræer, 
Peter Iversen, Dega Jama Mohammed, Tanje Bergstrøm, 

Troels Bo Knudsen og Keld Albrechtsen.
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rejsegIlde på HavneHusene på aarHus ø
borgmester og rådmand deltog I fejrIngen af bolIgforenIngens nye afdelIng på de bynære 

Havnearealer

Af Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Det var med et kæmpe dannebrog 
og tre kranse hejst højt op i en kran, 
så det kunne se ud over hele Aarhus 
Havn, der fredag den 20. juni blev 
holdt rejsegilde for Havnehusene, der 
er Brabrand Boligforenings nybyggeri 
på Aarhus Ø. 
Dagen blev fejret med taler af både 
borgmester Jacob Bundsgaard og 
teknik- og miljørådmand Kristian 
Würtz og med pølser og hotdogs og 
andet godt til ganen til de mange 
fremmødte håndværkere, bygherrer 
og medlemmer af repræsentantskabet. 
Det nye byggeri adskiller sig fra 

boligforeningens hidtidige almene 
byggerier ved at være udformet som 
en ”by i byen” med udsigt over Aarhus 
Havn fra alle lejligheder. Derudover 
er Havnehusene også det første  
rigtig store boligbyggeri i Danmark, 
som bliver energineutralt og 
selvforsynende med varme og varmt 
brugsvand.

ni boligtårne 
med et samlet gårdrum
Det nye byggeri er vokset op af jorden 
på den nordlige del af de bynære 
havnearealer på kanten mellem den 

bevaringsværdige bydel omkring 
lystbådehavnen og den nye bydel, der 
vokser frem nu og i de kommende år. 
Havnehusene opføres som en karré  
med ni boligtårne og et samlende 
gårdrum.  Byggeriet vil, når det står 
færdigt næste år, bestå af 83 familie- og 
seniorboliger og 106 ungdomsboliger.  
Lejlighederne er op til 115 m2, to-, 
tre- og firerums lejligheder, der alle 
mindst får én altan. Hver opgang får 
desuden sin egen tagterrasse med 
væksthus.

Udsigten over lystbådehavnen kan ingen klage over.

Borgmester Jacob Bundsgaard holdt 
tale fra en altan i de nye havnehuse.

Det var et kæmpeflag, der blev hejst op i kranen.

Rejsegildet kunne ses 
over hele havnen.
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frItIdsforenIngen under forandrIng
generalforsamlIngen opfordrede frItIdsforenIngen tIl at InvItere alle bolIgforenIngens be-

boere tIl worksHop om fremtIdens struktur I fas og frItIdsforenIngen

Af Helle Hansen

I mere end 40 år har langt de fleste 
beboere i Brabrand Boligforening hver 
måned betalt de 10 kroner, det koster 
at være med i Fritidsforeningen, som 
står for at arrangere udflugter 
og støtte afdelings- og 
foreningsaktiviteter, og som 
yder rentefrie lån gennem 
FAS, Fritidsforeningens 
Aktivitetsstøtte.
”Men tiden og udviklingen 
er ved at være løbet fra den 
nuværende konstruktion 
med Fritidsforeningen og 
FAS. Oprindelig var der 
fem afdelinger, som alle lå 
i Brabrand. I dag er vi 25 
afdelinger spredt ud over hele 
kommunen og med et spænd 
fra fire til 1776 boliger,” sagde 
formand Youssef Abdul Kader 
i bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen den 22. 
maj i Foreningernes Hus. 
Her mødte 29 
stemmeberettigede beboere 
frem.

sommerudflugt med 
kæmpe underskud
Et underskud på knap en 
kvart million kroner på sidste 
års sommerudflugt til Djurs 
Sommerland havde givet 
bestyrelsen store udfordringer 
og foreløbig medført, at denne 
sommers udflugt var blevet 
aflyst.
”Der var desværre mange, der 
snød ved tilmeldingen sidste 
sommer. De boede slet ikke 
i boligforeningen og købte 
billetter gennem familie og venner. 
Det skal vi fremover stoppe ved at 
forlange sygesikringsbevis og tjekke 
beboerlister, når vi sælger billetter. Og 
så skal vi også blive bedre til at fylde 
busser op,” sagde Youssef Abdul 
Kader.
”Årets pensionistudflugt hænger også 
i en tynd tråd, men måske kan der nå at 
blive fundet en løsning, som vil blive 
meddelt gennem Skræppebladet,” 

lovede Youssef Abdul Kader, der 
tidligere i år overtog formandsposten, 
efter at Jytte Lausen trak sig.

ny struktur for aktivitetsstøtte
Forud for Fritidsforeningens 
generalforsamling havde bestyrelsen 
holdt fællesmøde med bestyrelsen for 
FAS og med administrationen, hvor 
der var blevet taget hul på snakken 
om en ny konstruktion. Der var blevet 
nedsat et udvalg, som arbejder med 
ideer og forslag. Resultatet af debatten 
på generalforsamlingen blev, at 

Fritidsforeningen efter sommerferien 
vil indkalde til en workshop, hvor alle 
interesserede beboere bliver opfordret 
til at deltage. Der vil blive indkaldt 

via Skræppebladet.

regnskab godkendt
På trods af et underskud 
på en kvart million kroner 
på sommerudflugten har 
Fritidsforeningen forsat 
penge i banken. Indtægten på 
kontingent fra beboerne var 
på godt 600.000 kroner, hvoraf 
godt en fjerdedel, ca. 150.000 
kroner, blev overført til FAS.
Der har været udgifter 
til sommerudflugten, der 
kostede 471.000 kroner, 
og til afdelingerne, som 
har modtaget omkring 
160.000 kroner i tilskud til 
beboerfester, og til klubber og 
foreninger, der har fået godt 
50.000 kroner i tilskud. 
Årets resultat var et overskud 
på godt 60.000 kroner. 
Og ved årsskiftet havde 
Fritidsforeningen 286.000 
kroner i banken. Regnskabet 
blev enstemmigt godkendt.

nyt bestyrelsesmedlem
Ved valget kom Walid 
Mahmoud ind som nyvalgt 
medlem med 47 stemmer, 
mens der var genvalg til 
Farhiyo Abukar Mohamed 
(45), Jytte Nielsen (38), 
Anette Kjærsgaard (36) og 
Arthur Sletting, der med 31 
stemmer blev valgt for et år. 

Førstesuppleant blev Freddy Werner 
(28), og andensuppleant blev Solveig 
Pedersen med 25 stemmer.
Benny Pedersen og Kirsten 
Bente Hansen blev valgt som 
parlamentariske revisorer.



Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
Vi bringer en nyhed: Gellerup bliver 
i sommerferien vært for den første 
europæiske cirkusfestival for unge 
mellem 15 og 25. Over 150 gæster fra 
ni europæiske lande skal sammen 
med 50 unge fra Cirkus Tværs arbejde 
sammen om at vise det bedste fra den 
ungdommelige cirkus-verden. Det er 
fra 8. til 13. juli.
Gellerup har en ung kunstner, Aysha 
Amin, som står bag den ene af Århus 
Festuges syv plakater. I vores historie 

med Aysha fortæller hun om at mixe 
flere kulturer. 
Der er en reportage fra grundlovs-
dagen, herunder en anmeldelse af en 
plade, skabt af Pearl Cutten fra Sø-
vangen, der leverede et af de stærke-
ste indslag ved grundlovsfesten.
Så har vi historien om, at det først i 
september vil blive afgjort, om yder-
ligere to blokke på henholdsvis Ben-
tesvej og Lottesvej skal rives ned for 
at give plads til ungdomsboliger i en 
helt ny boligafdeling.
Det er sommer – og derfor også tid 
for et væld af sommerferieaktivite-
ter for børn og unge. Der er fodbold, 
cykling, svømning, leg, sommerskole 
– og rigtig meget mere.

Gellerup.nu og her
det fortæller vI om I magasInet, som beboerne I gellerupparken og tovesHøj 

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

sommerudflugten for børn og deres famIlIer er reddet 

fas arrangerer tur tIl tIvolI frIHeden for Hele famIIen søndag den 3. august 2014

Søndag den 3. august inviteres 
alle beboere, der er medlem af 
Fritidsforeningen, en tur i Tivoli 
Friheden. Oprindelig var det ellers 
meldt ud, at Fritidsforeningen på 
grund af dårlig økonomi var nødt 
til at aflyse årets sommerudflugt til 
Djurs Sommerland. 
Men kort før sommerferien besluttede 
FAS, Fritidsforeningens Aktivitets 
Støtte, at den i år ville gå ind og sikre, 
at der alligevel bliver lavet en udflugt 
for familierne.

nej fra djurs sommerland
Djurs Sommerland takkede nej til at 
få besøg af beboerne fra Brabrand 

Boligforening i år i stedet går turen til 
Tivoli Friheden. Det betyder, at prisen 
for at deltage i år bliver betydeligt 
lavere end tidligere år, bl.a. fordi 
beboerne selv skal sørge for transport 
til Tivoli Friheden.

salg af billetter to steder
Det kommer til at koste 75 kroner for 
entré og turbånd til alle forlystelserne 
(0-2 år gratis). Der skal vises 
sundhedskort for alle deltagere ved 
billetkøb, og der skal minimum én 
voksen over 18 år med fra hvert lejemål.
Billetterne bliver solgt torsdag den 3. 
og 17. juli. Der bliver salg fra to steder: 
På Gellerup Bibliotek er der salg 

fra kl. 15-18, mens der er billetsalg i 
Hasselager Fælleshus fra kl. 17-18. 

Beboere fra Brabrand-afdelingerne 
og Sonnesgården skal købe billetter 
på Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 
78, mens beboerne fra afdelingerne 
i Harlev, Borum, Lyngby, Solbjerg 
og Tranbjerg skal købe billet i 
Fælleshuset, Hasselhøj 203. 

Ved køb af billetter skal du medbringe 
tilmeldingsslippen fra Skræppebladet 
udfyldt med navn, adresse samt antal 
voksne børn – husk sundhedskort på 
alle.

Af Helle Hansen

 Tilmelding til FAS Sommerudflugt til Tivoli Friheden - søndag den 3. august 2014 

Navn:          Antal voksne over 18 år: 

Adresse:          Antal børn 3-17 år:

Medbringes udfyldt ved køb af billetter den 3. eller den 17. juli 2014. Husk sundhedskort.

!	 	 						!	 	 													!	 	 									!		 		 					!	 	 	 !	
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nabo reddede fest med sang
gellerups go’ nabodag og grundlovsfest rykkede Indendørs, men det blev en rIgtIg fIn 

nabofest på trods af regnen

Af Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Forsvarsminister Nicolai Wammen 
holdt grundlovstalen, men det var 
sangeren Pearl Cutten fra Søvangen, 
der reddede nabofesten, da hun gik 
på scenen i Nordgårdhallen og sang 
nogle af sine smukke nye sange.
Som den gode nabo hun er, trådte 
hun til med det samme, da hun 
over midnat den 5. juni på Facebook 
blev kontaktet af grundlovsfestens 
arrangører, der kort forinden havde 
modtaget et afbud fra den lokale 
rapper Cha-D.

sang, dans og regn
Regnvejret gjorde, at grundlovsfesten 
blev rykket ned i Nordgårdhallen, 
hvor et sted mellem 300 og 500 
beboere og naboer havde en hyggelig 
eftermiddag sammen. 
De unge somaliske piger fra 
dansegruppen Gobaad fik hele hallen 
til at svinge efter borgmester Jacob 
Bundsgaards indledende velkomst.
Og så stod den ellers på musik og teater 
fra scenen, gøgl med Cirkus Tværs 
og cup cake-pyntning med Rascha 
og skiltemaling med Ramallah-
spejderne. Gellerup-guiderne forsøgte 
sig med en rundvisning i området, 
men deltagerne måtte desværre 
hurtigt vende om på grund af en 
kæmpebyge, som ramte Gellerup.

flere naboer kiggede forbi
I løbet af eftermiddagen blev 
det klart, at flere af naboerne til 
Gellerup og Toveshøj havde taget 
imod invitationen om at komme til 
nabofest, selv om Spejderbussen kørte 
uden passagerer fra de annoncerede 
stoppesteder. Naboerne fandt selv vej 
til hallen, og det så ud til, at de havde 
en festlig dag i det gode naboskabs 
navn.
Og efter tre timers fest kunne dagens 
konferencier, Randa Radwan, takke 
alle for en rigtig god dag og sige på 
gensyn til næste års grundlovsfest.

Cirkus Tværs’ små artister viste flot akrobatik og 
lavede festligt gøgleri.

Naboen Pearl Cutten fra Søvangen varmede med 
sin soulsang salen op til fest.Forsvarsminister Nicolai 

Wammen holdt grundlovs-
talen ved nabofesten.
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ny krolfbane I Hasselager
afdelIng 15 I Hasselager er blevet en krolfbane rIgere. det kan også ske I dIn afdelIng. 

læs Her Hvordan

Af Martin Krabbe

25-30 beboere var kommet på græs, 
da afdeling 15’s nye krolfbane blev 
indviet 5. juni. Banen er anlagt af DGI 
Østjyllands krolf-afdeling, som rundt 
omkring i afdeling 15’s græsarealer 
har gravet huller og anlagt startsteder. 
Spillet foregår således i de grønne 
områder mellem bebyggelserne. Når 
der ikke spilles, dækkes hullerne til, 
for at ingen skal falde i dem, og for 
at der kan slås græs på reglementeret 
vis.
 Afdeling 15 har investeret i køller og 
kugler, mens anlæggelsen af banen 
og introduktionsdagen var ganske 
gratis.
Poul-Erik Nielsen er formand i afd. 15, 
og det er ham, der har taget kontakt 
til DGI Østjylland for at få dem til at 
anlægge banen.
”DGI har et rigtig godt koncept. Jeg 
skulle stort set bare ringe og sige, 
at vi var interesserede, så sendte 
de materiale til ophængning i 

afdelingens informationsskabe, tilbød 
os at anlægge banen og at lave en 
introduktionsdag for interesserede.”
  
40 klubber på tre år
DGI er bagmænd bag en sand 
eksplosion af krolfklubber i det 
østjyske.
”På tre år er der opstået mere end 
40 klubber,” fortæller Grethe Bjerre, 
formand for krolf i DGI Østjylland.
”Krolf er attraktivt for mange 
mennesker, fordi det er uforpligtende 
at være med, det er nemt at spille, 
og alle kan være med. Vi har ofte 
deltagere med både krykker og 
rollatorer.”
Ifølge Grethe Bjerre er spillet særlig 
velegnet til boligområder med grønne 
områder. 
”Det behøver ikke være en flad 
fodboldbane eller en veltrimmet 
green – det er faktisk sjovere, hvis der 
er lidt bakker, dale og ujævnheder, så 

en almindelig ujævn plæne er helt fin 
til formålet.”
De mange klubber har også betydet, 
at der er blevet lavet en turnering med 
deltagelse af forskellige boligområder. 
Den skal afdeling 15 også deltage i, 
når klubben er kommet op at stå.

Eventuelt interesserede kan kontakte 
Grethe Bjerre på telefon 6062 6689 
eller på mail: bjerregrethe@gmail.com

Hvad er krolf?
Krolf minder mest af alt om en krydsning af golf og kroket. Banen består af 
12 huller med forskellig afstand mellem hullerne. Normalt er der 5-30 meter 
mellem startsted og hul, og der er gerne et flag eller en markering af hullet. 
Man spiller med en kølle, som lidt ligner en kroketkølle, og en kugle, som er 
lidt tungere og større end en kroketkugle. Spillet går ud på at komme igennem 
banen på færrest mulige slag.  Alle kan være med uanset alder, størrelse og 
niveau.  

Isabella, 5 år
Det bedste ved krolf er, at jeg kan 
spille sammen med mor og far.

Finn, 63 år 
Det bedste ved krolf er det sociale 
samvær. Alle kan jo være med.

Kirsten, 70 år 
Det bedste ved krolf er, at jeg 
kommer ud og får rørt mig.
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ensretnIngen skal væk, 
og der skal være plads tIl forskellIgHed

forenIngsbestyrelsens nye medlem, jesper fræer, vIl gIve afdelIngerne mulIgHed 
for at markere sIg og at gøre, som de selv ønsker

Tekst og foto af Helle Hansen

Det var efter mange grundige 
overvejelser, at Jesper Fræer i maj  
valgte at stille op til for-
eningsbestyrelsen ved repræsentant-
skabsmødet i Brabrand Boligforening. 
”Jeg har jo tidligere tilbage i 
2006-2007 været 1.-suppleant i 
foreningsbestyrelsen, så jeg ved, hvad 
det kræver. Og i mine overvejelser 
nåede jeg frem til, at jeg gerne vil 
prioritere at bruge min tid på det 
igen,” fortæller Jesper Fræer, der 
også sidder i afdelingsbestyrelsen i 
Skovgårdsparken.
Det er kun knap et år siden, at 
Jesper Fræer blev raskmeldt 
oven på en periode med stress, 
som opstod i forbindelse med 
en virksomhedsoverdragelse 
med en kaotisk sammenlægning.
Dengang var han depotbestyrer for 
Nationalbanken og  havde dagligt 
ansvaret for kontantforsyningen i 
Vestdanmark, svarende til et par 
milliarder kroner i kontanter.
”Jeg kom til at have alt for mange 
bolde i luften,” fortæller 45-årige 
Jesper, som i dag har lært at prioritere. 
”Jeg har lært at tælle boldene, inden 
jeg begynder at jonglere.”

vred beboerdemokrat
Jespers tid i Brabrand Boligforening 
begyndte i 2000, hvor han flyttede 
til Gellerup på Bentesvej efter flere 
års ophold i Grønland, hvor han i en 
årrække var hotelchef i Julianehåb i 
Sydgrønland.
”Jeg havde fundet mig en grønlandsk 
kæreste, og vi havde fået en datter, 
som jeg ønskede skulle gå i en dansk 
skole. Derfor tog vi hjem.” 
Efter tre år flyttede familien ned i 
lejligheden på Karensvej, hvor Jesper 
stadig bor i dag.
”Dengang blev der talt meget om, 
at det var lige rundt om hjørnet, at 
lejlighederne i Skovgårdsparken 
skulle renoveres. Min datter havde 
astmatisk bronkitis, og hun var 
næsten altid forkølet, fordi lejligheden 

var så kold,” husker Jesper, der på et 
beboermøde blev så vred, fordi det 
hele tiden trak ud, at han endte med 
at komme i afdelingsbestyrelsen.

administrationen 
var en stopklods
”Her oplevede jeg så, hvad det var, 
der stoppede processen. Og det 
endte med at blive en meget lang 
kamp mod administrationen for at få 
planerne sat i gang. Der var mange 
aktive beboere i afdelingsbestyrelsen, 
der havde arbejdet på det i flere år, 
også før jeg kom til,” siger Jesper og 
fortæller, at han i forbindelse med 
foreningsbestyrelsens besøg i Wien 
tilbage i 2007 fik nogle gode ideer til 
en energirenovering. Det var med til 
endelig at få tingene sat i gang til den 
renovering, der efterhånden er ved at 
være gennemført i Skovgårdsparken.
”Og resultatet har været, at jeg denne 
vinter slet ikke har haft tændt for 
varmen i min lejlighed,” smiler Jesper.

positiv fremtid
Som nyvalgt til foreningsbestyrelsen 
ser Jesper frem til at skulle samarbejde 
med den nye ledelse.

”Jeg ser det som alle tiders mulighed, 
at vi har fået en hel ny ledelse. Og 
de få samtaler, jeg har haft med den, 
tyder godt. Jeg tror nu på, at der er 
mulighed for at få tingene til at køre 
på den måde, som vi altid har ønsket,” 
forudser Jesper. 
”Mit ønske er at styrke beboer-
demokratiet via oplysning og 
erfaringsdeling og jeg glæder mig 
til at komme i gang med arbejdet i 
foreningsbestyrelsen.”

Jesper Fræer har været med til at arbejde 
med renoveringen af Skovgårdsparken

 Jesper Fræer fra Skovgårdsparken er nyvalgt medlem af foreningsbestyrelsen.
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ny by- og bolIgpolItIk I årHus
styrket Indsats på opførelse af blandt andet ungdomsbolIger

Af Jens B. Skriver

Med budgetforliget for 2014 vedtog 
Aarhus Byråd en hensigtserklæring 
om by – og boligpolitik. Der skal 
udarbejdes en samlet politik med 
fastlæggelse af boligselskabernes 
fremtidige rolle. Indsatsen for at 
opføre flere almene boliger skal 
styrkes, ikke mindst opførelsen af 
ungdomsboliger.
Vi har spurgt rådmand for Teknik og 
Miljø Kristian Würtz om, hvorledes 
politikken skal føres ud i praksis. 
”Du kommer i rette tid,” indleder han.
”Teknisk udvalg har netop drøftet 
den ny by- og boligpolitik i går og 
overtaget stafetten fra budgetforliget, 
men vi er kun kommet til de 
indledende drøftelser. Sagen skal 
bredes ud. Den boligpolitik, som 
føres, har stor betydning for det 
virkelige liv og virker på langt sigt. 
Boligpolitikken skal være for alle, så 
alle kan få gode boliger, og de skal 
være til at betale. Derved kommer 
den almene sektor ind i billedet.” 

ungdomsboliger
”Vi satser på ungdomsboliger og 
vil opføre 2500 enheder i denne 
byrådsperiode. De unge, som 
kommer til byen uden netværk, er de 
mest sårbare For dem er det vigtigt, 
at kommunen støtter  opførelsen 
af nye ungdomsboliger. Den 
kommunale grundkapital er nedsat 
i de kommende år, så kommunen 
skal finansiere en mindre andel end i 
de fremtidige år. Det skal udnyttes.” 
 
familieboliger
”Men der skal også bygges 
familieboliger. Familieboligkvoten 
2014-17 er på knap 500 boliger. 
Boliger, som præger udviklingen, 
skal bruges politisk. Vi skal have 
gode blandede bydele, der giver et 
godt lokalt sammenhold og dermed 
et godt socialt liv. Det er vigtigt for en 
by, der vokser. Derfor er 25 procent af 
boligerne på havnen almene, og der 
kommer en del i udviklingsområderne 

omkring Lisbjerg. Vi står også 
foran omdannelsen af gamle 
industriområder.”
 
I gellerup
Lejligheden benyttes også til at spørge 
lidt om lokale projekter.
”Der skal ikke herske nogen tvivl 
om, at jeg har sendt en indstilling til 
byrådet om, at Hejredalskollegiet 
afvikles, men den er ikke blevet 
forelagt endnu,” siger rådmanden.
”Det bliver imidlertid meget dyrt. Jeg 
har indstillet, at der opføres 10.000 
m2 nye ungdomsboliger i Gellerup. 
Brabrand Boligforening har ønsket 
en større kvote, men vi må sikre os, at 
der er et marked for dem.”
Til sidst fremhæver rådmanden: 
”Nu skal vi til at høste frugterne af 
Helhedsplanen. Hele min afdeling 
med 700 medarbejdere skal samles 
derude. Det er ikke længere snak.”   

ekstra Indkaldt repræsentantskabsmøde 
om ungdomsbydel udskudt

afstemnIng om to blokkes skæbne udsat tIl september, 
HvIs gellerupparkens beboere sIger ja tIl nedrIvnIng I stedet for omdannelse 

af Helle Hansen

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
har besluttet at udsætte afstemningen 
om den nye ungdomsbydel til 
afdelingens ordinære beboermøde 
til september, hvor der også skal 
stemmes om budgettet for 2015.
Det betyder, at det først bliver sidst 
i september, at boligforeningens 
repræsentantskab skal mødes for at 
tage stilling til forslaget om at nedrive 
de to blokke i stedet for at omdanne 
dem i forbindelse med opførelsen af 
en ny ungdomsbydel.

tre forslag trukket
Der var tre andre forslag på 
dagsordenen på det ordinære 
repræsentantskabsmøde sidst i maj. 
De var alle stillet af Jesper Fræer fra 
Skovgårdsparken, som nu er nyt 
medlem af foreningsbestyrelsen. 
De tre forslag, som berørte dele af 
Helhedsplanen, blev på det ordinære 
møde udsat til det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde, der 
oprindelig blev aftalt til at skulle 
holdes den 16. juni.  
Jesper Fræer har i forbindelse med 

udskydelsen af det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde til efter 
sommerferien valgt at trække 
sine tre forslag. Det blev meddelt 
repræsentantskabet i et brev i 
forbindelse med aflysningen af det 
først indkaldte ekstraordinære møde, 
som blev udsendt kun få dage før det 
planlagte møde.
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stemmer ved søen
for femte år I træk arrangerede lItteraturen på scenen, aarHus lItteraturcenter og den lokale 

kulturforenIng kulturgas Heldagsarrangementet sommerstemmer 

Af Sean Ryan Bjerremand

Hvordan gengiver man et 
kulturarrangement ved foden af 
Brabrand Sø på en måde, som går ud 
over en steril gengivelse af : ”fra det 
ene tidspunkt til det andet optrådte 
Naja Marie Aidt; hun så ud til at nyde 
at være hjemme i lille Danmark, og 
folk sad rundt omkring i græsset, og 
alt var meget idyllisk. Og så kom de 
næste medvirkende…”?

som en rejse
Det er for mig med kulturelle 
begivenheder som med en rejse: At 
oplevelsen helt afhænger af, hvordan 
man subjektivt trækker den ind i 
sindet.  Der findes næppe én af de 
tilstedeværende, som ville gengive 
deres oplevelse af en sådan event 
fuldstændig ens. Og det er nok heller 
ikke meningen, lige så lidt som det 
giver stor mening at kaste sig ud i en 
analyse af digtene, da hyldesten til 
det umiddelbare står centralt på en så 
flot solskinsdag, og der er noget for 
enhver smag. Ikke to vil opleve digte 
og prosa og musik ens –det kan ikke 
lade sig gøre. 

blandede boder
Oppe i teltene er der boder fra 
Godsbanens Litteraturcenter, hvor der 
er salg af bøger. Tre yngre mennesker 
skiftes til at stå i boden, hvor der er 
tilbud på eksempelvis deres antologi 
fra tidligere på året. Ved siden af 
står Kirkens Korshær med litterære 
tilbud. Jeg kikker lidt på en gammel 
digtsamling fra begyndelsen af 
1980´erne af Lene Krogh Bertram. En 
ældre mand i boden og jeg enes om, 
at det i dag nok mest er på internettet, 
den slags udgives. Sørgeligt, for 
ærligt talt – der er altså noget herligt 
rustikt over den tids bøger, udgivet 
på mindre forlag. 

århus, når det er bedst
Digte, noveller og musik, der 
fremføres under åben himmel, åbner 
op for en unik stemning. En pige 
fra Godsbanen går rundt i lang, sort 
skjorte. Hun har ligget i græsset, for 
der er græsstrå på hendes kjole. Både 
hun og jeg har kameraet fremme, og 
når hun går rundt, har hun kameraet 
på ryggen. 
Børnefamilier af både gammel-dansk 
og ny-dansk oprindelser sidder rundt 
om i græsset. Inden for  få meters 
afstand ses børn kun med ble, få meter 
væk fra børn i somalisk tøj. Børnene 
løber rundt, og nede ved vandet er 

der bål med snobrød. Kærestepar i 
alle aldre ligger i armene på hinanden 
i græsset.
Naja Marie Aidt har læst og står nu 
og lytter på, inden hun skal med en 
taxa. Forfatteren Tobias Dalager og 
jeg får en god snak om kunst i ordets 
bredeste forstand, og blandt andet 
går snakken på Naja Marie Aidts 
bog, skrevet sammen med to andre 
forfattere.  Jeg mindes de to gange, 
hvor jeg har forladt fødebyen Århus til 
fordel for Esbjerg, og reflekterer over, 
at jeg begge gange er vendt tilbage fra 
det vestjyske med en stærk intention 
om at nyde godt af kulturlivet i byen. 
Tobias og jeg er enige: Det her, det er 
Århus, når byen er bedst.

Det var solbrillevejr ved søen.

Naja Marie Aidt venter på sin taxi.

Kærestepar nyder dagen og hinandens 
selskab.
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ordInære afdelIngsmøder I efteråret 2014
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet 
taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der kun Har budget tIl godkendelse på 
dagsordenen om efteråret: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2015 til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling IV, Gellerupparken torsdag, den 18. september kl. 19.00  i Foreningernes Hus
Afdeling V, Toveshøj  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup  onsdag, den 17. september kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale

foreløbIg dagsorden for de afdelInger, der også Har valg tIl afdelIngsbestyrelsen m.m. 
om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2015 til godkendelse og årsregnskab for 2013 til forelæggelse
4. Evt. forslag 
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med lige numre)
  c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken tirsdag, den 16. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen  mandag, den 8. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken onsdag, den 10. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj  torsdag, den 11. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården torsdag den 4. september kl. 17.00  i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken mandag, den 8. september kl. 19.00  på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården mandag, den 1. september kl. 17.00  i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borumtoften mandag, den 15. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen torsdag, den 18. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave onsdag, den 17. september kl. 16.00  i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken mandag, den 1. september kl. 19.00  i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby  mandag, den 15. september kl. 17.00  i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager onsdag, den 17. september kl. 19.00  på boligforeningens kontor, Rymarken 2, Aarhus V
Afdeling XXII, Sonnesgården  (årsregnskab 2013 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
    tirsdag, den 2. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj  tirsdag, den 9. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj  onsdag, den 3. september kl. 19.00  i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken torsdag, den 4. september kl. 19.00  på Søren E, Café & Take Away, Grønlykke Allé 7A, Tranbjerg
Afdeling 26, Kildeagervej  (årsregnskab 2013 udgår) 
    mandag, den 15. september kl. 19.00  i fælleshuset, Skovhøj 100
Afdeling 30, Pilevangen  torsdag, den 11. september kl. 19.00  i Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 90
Ikke bolighavende medlemmer torsdag, den 11. september kl. 19.00  i Skovgårdsparkens selskabslokaler, mødelokalet

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor 
senest 14 dage før det pågældende møde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

når ferIekufferten pakkes

- og afsked ved toget

Af Inger Bloch

Hvad skal med?
Når kufferten skal pakkes, har jeg en 
opskrift, der ser sådan ud:
En T-shirt med korte ærmer, en T-shirt 
(eller skjorte) med lange ærmer, et 
par shorts, et par lange bukser, en 
trøje, en (regn)jakke, kondisko og/
eller sandaler, undertøj, toilettaske og 
(evt.) medicin.

stå fast
Trods alle gode forsætter om ikke at 
slæbe overflødige ting med på turen 
kommer der altid mere i kufferten 
end oprindelig planlagt: Måske skal 
man ”ud at spise” en af dagene – og 
så er det jo rart at kunne se nydelig 
ud! – Skulle man ikke lige tage en 
ekstra trøje med, hvis det nu bliver 
koldt? – og måske et par bluser ekstra 
for en sikkerheds skyld? – kan man 
overhovedet undvære gummistøvler? 
osv. 
Nu er det, at man må træde i karakter 
– altså ikke noget med, at jeg kan da 
bare tage en rejsetaske mere med – 
eller tage den store kuffert (den, jeg 
ikke kan få op i togets bagagenet). 
NEJ: Her må man vise standhaftighed 
og gå tilbage til ”den faste opskrift” 
for pakning af feriekufferten!

min onkel
Nu vil jeg fortælle om min 
uforlignelige, gamle onkel. Han 
var en sej størrelse, der ikke gik af 
vejen for at cykle til Lapland. Hans 

princip var, at der i hans rejsetaske 
(i beskeden størrelse) ikke skulle 
befinde sig andet end en tandbørste, 
et par underbukser, et par sokker og 
en skjorte.
Min onkel var født og opvokset i 
Holstebro, men som voksen boede 
han i København og arbejdede der. 
Han besøgte sin mor (min mormor), 
som stadig boede i Holstebro, i 
ferierne.

to farvelscener
For mange år siden – måske i 
1969 – gjorde min onkel ophold 
på hjemrejsen fra Holstebro for at 
besøge os i Linå ved Silkeborg, hvor 
vi boede dengang. Den videre rejse 
til København var omhyggeligt 
planlagt: først skulle han med tog 
fra Silkeborg til Skanderborg, hvor 
der var et ophold på halvanden time, 

inden han kunne komme videre.
Min søster, svoger, bror og jeg selv 
kørte ham ind til Silkeborg Station, 
hvor vi tog afsked og ønskede ham 
god rejse. (Jeg havde smurt en 
forsvarlig madpakke til ham, som han 
kunne spise på Storebæltsfærgen).
Jeg ved ikke, hvem der fik ideen, men 
da vi kom ud fra stationen, kastede vi 
os ind i bilen og kørte så hurtigt, som 
vi kunne (og måtte) til Skanderborg 
Station. Her nåede vi lige ind på 
perronen og stod så der og råbte 
hurra, da min onkels tog ankom.
Jeg glemmer aldrig det forbløffede 
og glade udtryk i hans ansigt, da han 
fik øje på os; vi havde jo netop sagt 
farvel!
Vi kunne nu nå en kop kaffe sammen 
på en nærliggende café, inden vi for 
anden gang fulgte min hyggelige 
onkel til toget og vinkede farvel!
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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.

Ingen strøm 
og Ingen Hjælp
Da vi vågnede op d. 1. juni ved 7-tiden, 
opdagede vi hurtigt, at der ingen strøm 
var i hele lejligheden, og efter en nærmere 
undersøgelse viste det sig, at hele blokken 
Edwin Rahrs Vej 18-26 var uden strøm.
Ingen panik, tænkte vi, selv om vi ikke kan 
få lavet morgenmaden eller give mælk til 
den lille - vi ringer bare til viceværten 
eller Totalservice og orienterer dem om, 
at der er noget galt.
Da jeg ringer til viceværten, så kan jeg 
høre den indspillede besked om, at de 
først åbner telefonen kl. 9.30. Det er fint 
nok - så kan vi jo ringe til Totalservice, tror 
jeg, og undrer mig lidt over, hvorfor man 
egentlig ikke kan kontakte viceværten, da 
jeg ved, de møder kl. 7.

Halv-totalservice
Jeg bliver dårligt overrasket, da jeg 
ringer til Totalservice og opdager at 
telefonen er helt slukket. Efter at have 
kigget i min indflyttermappe kan jeg se, 
at Totalservices telefon kun er åben til kl. 7.
Og så sidder jeg der med en dårlig smag i 
munden og undrer mig over, hvordan det 
kan være, at lige i den periode, hvor folk 
vågner og opdager, at der er noget galt - 
mellem 7 og 9.30, er der ingen, man kan 
kontakte i boligforeningen. Det var ikke 
det, jeg forventede af en stor og meget 
administrativt tung organisation som 
Brabrand Boligforening, hvor sådan nogle 
åbenlyse smuttere bør være adresseret, 
langt før skaden er sket.

Jeg vil meget gerne høre BBBOs forklaring 
på problemstillingen, og om det fremover 
vil være muligt at komme i kontakt med 
en servicemedarbejder 24/7, hvis man 
ikke har strøm, står under vand, eller har 
fået smadret ruden.

Venlig hilsen
Kristiana Stoyanova 

svar på læserbrev
Vi har modtaget henvendelsen fra Kristina 
den 4.6 og givet hende et foreløbigt svar 
samme dag, med at vi vil undersøge 
sagen –det har vi nu haft lejlighed til.
 
Det er ganske rigtigt, at det ikke er muligt 
at komme i kontakt med boligforeningen 
fra 7-9.30 – det giver ikke helt mening, når 
resten af døgnet er dækket fra Rymarken 
eller Totalservice. Som ny ledelse er vi ved 
at kigge på arbejdsgange og procedurer, 
og denne henvendelse vil vi tage med i 
vores videre drøftelser.

Med venlig hilsen
 

Niels Mclean Hosie
Teknisk chef

Brabrand Boligforening
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1 - Hans Broges Parken

2 - Søvangen

Hyggesnak I solen
Intet nyt om renoverIng og ny varmemester

Af Inger Bloch

En herlig sommerdag var vi nogle 
beboere, der faldt i snak på Hans 
Broges Vej. Et ægtepar fra en af 
blokkene var ved at gøre klar til at 
køre på ferie med deres campingvogn. 
De skulle på langtur til København, 
Stockholm og Oslo. Vi fik lov at 
kigge ind i campingvognen og se 
indretningen. 
Inden vi sagde farvel til campisterne 
og ønskede dem god tur, kom vi ind 
på nogle af forholdene i afdelingen: 
Selvom den ledige stilling som 
varmemester i Hans Broges Parken 
på det tidspunkt endnu ikke var slået 

op, efter at Kaj Berg gik på pension, 
var alle enige om, at vores område 
alligevel bliver passet godt med hjælp 
fra vikarer.
Under den videre samtale spurgte 
en af beboerne, om der var nogen, 
der havde hørt, hvordan det går med 
renoveringsplanerne? – Men nej – 
ingen vidste noget! Man kan dog i 
referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 
den 21. maj læse om et møde, der 
skulle finde sted d. 3. juni, hvor 
afdelingsbestyrelsen havde nogle 
spørgsmål til inspektør og teknisk 
chef. I referatet kan man også læse, 

at afdelingsbestyrelsen vil drøfte 
igangsættelse af udskiftning af 
vinduer på Udsigten med inspektøren 
– nu kan det snart ikke vente længere.
Men altså: Intet nyt om den samlede 
renoveringsplan.

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 te.  
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
Beboerhus-udvalgets medlemmer 
holder møde med planlægning af 
efterårets arrangementer.
Har du lyst til at give en hånd med ved 
madlavningen ved 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.

Onsdag den 3. september kl. 14.00-
17.00
Aktiviteter starter igen

Hilsen fra Beboerhusudvalget

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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2 - Søvangen

InvItatIon
mød forebyggelseskonsulent I søvangen

Mød forebyggelseskonsulent 
Ida M. Hovgaard
I Beboerhuset Søvangen, 
Birgittevej 1A, 8220 Brabrand
onsdag den 3. september kl. 13.00 – 15.00.

Der afsættes ca. 15 min. pr. borger. 
Er der brug for mere tid,  er du 
velkommen til at kontakte Ida 
Hovgaard på: 
tlf. 87134697/21996941
eller mail: ih@aarhus.dk

3 - Skovgårdsparken

skovgårdsparken nu med bakker, bæk og sø
afdelIngsbestyrelsen gravede stolpefødder ned tIl ny pavIllon

Midt i juni var entreprenøren færdig 
med at anlægge parkområdet midt i 
Skovgårdsparken, som nu med lidt 
god fantasi kan minde om et hobbit-
landskab med de små bakker, der 
buler sig ned gennem området. 
Der er anlagt snoede stier med lille 
hældning og blød asfalt, som er god 
at skate og løbe på skøjter på. Der er 
anlagt en bæk, som løber rislende ned 
gennem parken. Vandet er opsamlet 
fra arealet neden for højhuset på 

Astridsvej. Bækken løber ud i en lille 
sø, hvor der i midten er en lille ø, hvor 
et andepar allerede har slået sig ned.

pavilloner og grillpladser
Da Skræppebladet en søndag i juni 
kom forbi, havde hele afdelingsbesty-
relsen travlt med at grave 
betonstolpefødder ned i en cirkel på 
græsplænen. Herpå skal snart stå en 
pavillon, som afdelingen har købt på 
Hørning Produktionsskole. 

I det gode vejr bliver der også tid til at 
nyde en sodavand, en øl og et stykke 
kage. Og rundt ved de nyanlagte 
grillpladser havde familierne travlt 
med at gøre klar til at få gang i 
kullene. Ved den lille sø legede 
børnene i vandkanten i det lækre 
strandsand, og de var alle glade for, at 
de har fået deres eget vandland midt i 
Skovgårdsparken.

Tekst og foto af Helle Hansen

Afdelingsbestyrelsen gravede huller til stolperne til en 
ny pavillon i parken.

Børnene i Skovgårdsparken kan lide at lege ved den lille sø.
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tIl frItIdsforenIngens venner
frItIdsforenIngens  voksen/pensIonIstudflugt 

går I år tIl valdemars slot på tåsInge

Turen er onsdag den 27. august 2014.

Vi kører hjemmefra ca. kl. 7.00.

Der er som altid rundstykker og en 
enkelt på turen ud.

Vi skal sejle med veteranskibet 
Helge, besøge Valdemars Slots 
Herregårdsmuseum samt Jagt- og 
trofæmuseet. 

Vi skal til Landet Kirke, hvor Elvira 
Madigan og Sixten Sparre ligger 
begravet – og nå ja, vi skal da også 
lige have lidt middagsmad.

Der sælges billetter fra Fælleshuset 
Hasselhøj mandag den 4. august 2014 
kl. 18-19 og Gellerup Bibliotek onsdag 
den 6. august kl. 12-14.

Turen koster for dig kr. 250,- kr. – og 

du skal lige selv betale drikkevarer.

Efter tilmelding vil du få besked om, 
hvor og hvornår du skal stå på bussen.
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN august 2014

Madplan august 2014
fredag  1. august  - Sommerferie, lukket 

mandag 4. august - Falafel m. urter i spidskåls-wrap
onsdag 6. august  - Frikadeller m/ persillekartofler
torsdag 7. august  - Månedens overraskelse
fredag  8. august  - Porretærte m. hønsekød 

mandag 11. august - Kulmule m. nye kartofler og citronmayo
onsdag 13. august - Boller i karry 
torsdag 14. august - Koteletter m/ kryddersovs og nye kartofler
fredag 15. august - Sommergryde

mandag 18. august - Sommertærte m. kartofler og laks
onsdag 20. august - Paneret flæsk m. persillesovs og nye kartofler
torsdag 21. august -  Svensk pølseret
fredag 22. august - Lasagne m. grønt

mandag 25. august - Ærtesuppe m. sprød bresaola og stenalderbrød
onsdag 27. august - Bulgarsk gullasch 
torsdag  28. august - Oksegryde m. grøntsager
fredag 29. august - Paella   

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:
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 den 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 os til at se alle igen efter sommerferien

På madholdets vegne
Esben Trige

Husmand

kIrkens korsHær 
genbrug

brugte salgsbare effekter modtages

Vi modtager gode brugte og salgbare effekter i vores 
åbningstid - og vi henter gerne større ting.
Har du besøgt vores butik? Der er et stort udvalg af tøj, 
ting, møbler osv.
Vores åbningstid er hverdage 13.00 til 17.00,
lørdage er der åbent fra 10.00 til 13.00
Vi er ca. 25 frivillige, men der er plads til flere, så har 
det din interesse, så kom forbi eller ring.
Gl. Stillingvej 456, 8462 Harlev, tlf. 87480787.
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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

GELLERup MuSEuM
Museet på 6. sal, Gudrunsvej 16

Udtryk//Aftryk//Indtryk
Fernisering på udstillingen Udtryk//Aftryk//Ind-
tryk - Portræt og fortælleworkshops
Torsdag den 10. juli kl. 11-13
 
Se resultatet fra 7- 13-årige Gellerup- og Toveshøjs-
børns arbejde med at udtrykke, aftrykke og indtryk 
i og om Gellerup. 

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) 
Politiet har konstateret, at branden i den tomme lejlighed 
på Bentesvej var påsat. Der er endnu ikke fundet nogen 
gerningsmand. Foto Anett S. Christiansen. 

SiREnERnES BEtydninG 
Luftalarmen lød over Gellerup fredag den 6. juni, 
da der var ild i en lejlighed på Bentesvej.
Mange beboere var ikke klar over, hvad alarmen 
betød, derfor bringer Skræppebladet følgende ser-
viceoplysning;
I tilfælde af en større ulykke eller katastrofe kan 
politiet beslutte at varsle med sirenerne. 
Når sirenen lyder, skal man gå inden døre, lukke 
døre og vinduer, slukke ventilationsanlæg og lytte 
til DR eller TV2. Det er en god ide at sikre sig, at 
alle omkringstående også har forstået varslingssig-
nalet. DR og TV2 vil i varslingssituationen bringe 
meddelelser om, hvad der sker, og hvad man skal 
gøre. Og der er også information på tekst-tv side 
150.

Signalerne
Varsling om ”fare” sker ved, at sirenerne afgiver et 
særligt lydsignal. 
Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt 
og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire 
gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. 

Sirenevarslingssystemet vil også blive brugt, når 
faren er overstået. 
Systemet vil afgive et andet signal, der betyder, at 
faren er forbi. 
Lydsignalet er én lang ensartet tone, som varer 45 
sekunder. 

Når signalet om ”faren er forbi” har lydt, kan man 
igen gå udendørs.
Læs mere på www.brs.dk/beredskab/sirener


