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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

kommunikation er nøglen 
til godt samarbejde

Vi får på Skræppebladet generelt set for få læserbreve ind. De, 
der kommer, forsøger vi at få svar på, og administrationen 
er meget god til at svare på dem hurtigt. Nogle gange er det 
de samme, der skriver ind hver gang. 

Det kan være hyggeligt med velkendte navne, men nogle 
gange er det også rart, hvis andre skriver ind. Nogle 
mennesker er frustrerede, og så kommer man jo til at bruge 
ord, man nok ikke skulle have brugt, og når de er kommet 
på skrift, så fanger ordet. 

Nogle gange kan man tage sig selv i at tænke, at det ville 
være nemmere at gribe knoglen og tale med den person, 
man er vred på. Så får man også hurtigere svar, end hvis 
man skal vente 2-3 uger på, at bladet udkommer. Hvor 
mange konflikter kunne være blevet løst hurtigere på denne 
måde?

Hvem er disse mennesker, som hver måned sætter sig ved 
tastaturet for at skrive et læserbrev til os? Det vil vi meget 
gerne finde ud af. Derfor vil vi gerne invitere os selv på kaffe 
hos dem, der har en mening. Vi kan lave et portræt af dem, 
skrive en historie om dem eller høre lidt om baggrunden 
for al den vrede, der kommer ud. Det kan være vores nye 
temaserie, hvis nogle er med på den. 

Her på bladet er vi også glade for, at nogle har grebet knoglen 
og ringet til os, fordi de ville have en artikel skrevet. Derfor 
er der i dette nummer en artikel om afdeling 23, som har 
problemet med at tiltrække +55-beboere. 

Det er dejligt, når beboere henvender sig og vil bruge os. 
Derfor er det også godt, at vi i dette nummer kan se de 
første indlæg fra vores nye redaktionsmedlemmer. Nu kan 
beboerne i de afdelinger, som måske har følt sig lidt forsømt, 
endelig læse noget fra deres afdeling. Så ring endelig igen, 
eller skriv selv noget. Hvis I er usikre på, hvordan man 
skriver, så kom til vores skrivelørdag. Det gør vores arbejde 
meget sjovere – og nemmere.
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gellerup og toveshøj er med til at 
give ghettoerne en stemme

de to afdelinger fra brabrand er aktive i det landsdækkende netværk “beboernes stemme”, 
som mødes og taler de udsatte boligområders sag

Af Helle Hansen

Brabrand Boligforenings to største 
afdelinger, Gellerupparken og Tove-
shøj, har, siden den såkaldte ghetto-
liste blev opfundet af den borgerlige 
regering tilbage i 2010, været faste 
indslag på listen. Lige for tiden består 
listen af 33 boligområder rundt i hele 
Danmark, som opfylder kravene for 
at være på listen, som blandt andet 
måles på arbejdsløshed, etnicitet og 
kriminalitet.
I næsten lige så lang tid har de to 
afdelinger været aktive medlemmer 
af Beboernes Stemme, som er et 
landsdækkende netværket af afdelin-
ger, der er med på, eller bobler til at 
komme med på, listen.  

frivillige driver værket
Netværket er dannet, for at de aktive 
beboerdemokratier i områderne 
rundt i landet kan mødes og tale 
sammen om nogle af de mange ud-
fordringer, de har. Det er et netværk, 

som udelukkende drives af frivillige 
kræfter, men to gange har netværket 
lavet konference i samarbejde med 
BL – Danmarks Almene Boliger.

beboertræf i fredericia
I år er det de frivillige selv i netvær-
ket, der har arrangeret Beboertræf 
2014, som finder sted i Fredericia den 
8.-9. november med temaet Image og 
Branding. Der er lagt op til et spæn-
dende døgn med oplæg og debat 
om, hvordan de beboeraktive selv 
kan være med til at påvirke de ofte 
mange stigmatiserende historier, der 
tit bliver skrevet om boligområderne.
 
politisk kommentator
Lørdag eftermiddag byder program-
met på politisk kommentator Thomas 
Larsen fra Berlingske Tidende. Han 
vil tale om, hvad det er, der gør, at 
politikerne på Christiansborg tit har 
brug for at tale om boligområderne 

som nogle udsatte områder, der er et 
stort samfundsproblem. 
Og derudover kommer BLs direk-
tør Bent Madsen forbi med en frisk 
opdatering på den politiske situation 
på det almene boligområde.

politikere i panel
Søndag formiddag er der invite-
ret et panel af politikere. Det er 
tidligere Køge-borgmester Marie 
Stærke, der er formand for Center 
For Boligsocial Udvikling, CFBU, 
boligordfører Jan Johansen fra Social-
demokraterne og Fatma Øktem fra 
Venstre, som vil være med til at 
diskutere, hvordan boligområderne 
sammen kan være med til at løse 
nogle af de mange udfordringer, som 
de står over for.

Læs mere på 
www.beboernesstemme.dk 
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boligforeningens nye kommunikationschef 
har erfaring med byudvikling på mange fronter

lotte pape har en god bagage med i den nye stilling som kommunikationschef

Af Elsebeth Frederiksen og Kirsten Hermansen. Foto Martin Krabbe

Når man får en eftertragtet stilling 
i et felt med 81 ansøgere, er det en 
fordel at have en bred erfaring fra 
mange forskellige job, og især et godt 
kendskab til byudvikling ved Aarhus 
Kommune har været en fordel.

en vendelbo kommer til aarhus
Den nye kommunika-
tionschef  for Brabrand 
Boligforening, Lotte Pape, 
lægger ikke skjul på, at hun 
oprindelig er vendelbo, men 
hun kom allerede i 1990 til 
Aarhus for at uddanne sig.  
Her blev hun cand. mag. i 
dansk og medievidenskab 
og fik en tillægsuddannelse 
fra Journalisthøjskolen.
Det stod helt fra begyn-
delsen klart, at hun var et 
”sprogmenneske”, og at det 
var omkring formidling, 
hun så sin styrke og sine 
muligheder.
Hendes første arbejdsår var 
ved Dansk Supermarked, 
hvor ansvaret var den 
interne kommunikation og  
medarbejderblade.
Derfra til firmaet Kragelund 
Kommunikation i nogle år 
og senere Mannov, også i en 
årrække som PR-konsulent.
Fra 2006 – altså de sene-
ste  otte år, slog hun sine 
folder ved Aarhus Kom-
mune. Først i Udviklings-
sekretariatet for De Bynære 
Havnearealer, der senere 
udviklede sig og fik andre 
navne som  Arealudvikling Aarhus, 
og senest Center for Byudvikling og 
Mobilitet.

derfor brabrand boligforening
Selv om Lotte indtil nu har haft 
rigtig spændende job, så siger hun, at 
arbejdet i Brabrand Boligforening  er 
mindst lige så spændende, og i lighed 
med kommunen er det motiverende  
at deltage i noget, hvor man  er in-

volveret i udviklingen af sin egen by. 
En stor boligforening som Brabrand 
Boligforening har indflydelse på 
mange menneskers hverdag og noget 
så fundamentalt som folks hjem. 
Samtidig er den almene boligsektor 
vigtig for væksten og udviklingen af 
Aarhus.

Lotte har allerede mødt et fantastisk 
engagement fra alle sider, og det 
opfatter hun som ekstremt positivt. 
Hun lægger heller ikke skjul på, at 
den nye ledelse i boligforeningen 
også er et interessant afsæt for det 
nye job.

hvad indebærer det nye job
Jobindholdet er at tage sig af den 
daglige løbende kommunikation 

mellem beboere, medarbejdere og 
andre interessenter, men også ansva-
ret for de kommunikationsopgaver, 
der følger med Helhedsplanen for 
Gellerup og Toveshøj. 
Til spørgsmålet om, hvordan hun vil 
gribe det nye job an, svarer hun:
”Jeg vil først bruge mine kræfter på at 

møde så mange som muligt 
og høre, hvad der optager 
folk. Hvad der kan bruges, 
og hvad der kan bygges 
videre på. Jeg ser min stil-
ling sådan, at jeg  er sat i 
verden for at understøtte 
alt det, der allerede foregår 
rundt i afdelingerne.”

Hun forklarer, at hun også 
har erfaringer fra sit tidli-
gere arbejde omkring salg 
af erhvervsarealer, som kan 
komme boligforeningen til 
gode, særligt med hensyn til 
Helhedsplanen.
”Havnearealerne har 
været det mest ekspone-
rede byudviklingsprojekt 
i Aarhus indtil nu, men 
Helhedsplanen for Gellerup 
og Toveshøj er på mange 
måder mindst lige så vigtig 
for fremtidens Aarhus,”  
fortæller hun.

har manglet kommuni-
kationschef
Lotte Pape kan godt 
mærke, at BB i en periode 
har manglet en kommu-
nikationsansvarlig. Hun 

har fået masser af mails fra folk, som 
gerne vil have hjælp til forskellige 
kommunikative opgaver, og hendes 
mødekalender er godt booket op al-
lerede. Der er rigtig mange, der hiver 
i hende, men hun synes bare, det er 
skønt at komme i gang med de opga-
ver, som ligger på bordet.
 ”Det er kun positivt, at der er så 
mange, der kontakter mig, fordi de 
gerne vil i dialog.” 

Jeg er sat i verden for at understøtte alt det, 
der allerede foregår rundt i afdelingerne.
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fritidsforeningen er klar til forandringer
Workshop tog hul på arbejdet med at nytænke fas og fritidsforeningen.

resultatet skal fremlægges til februar

Af Poul Erik Nielsen og Helle Hansen

Lørdag den 4. oktober var alle bolig-
foreningens beboere indbudt til at 
deltage i en workshop, der tog hul på 
arbejdet med at gentænke fremtidens 
Fritidsforening og FAS, Fritidsfor-
eningens Aktivitetsstøtte.
22 interesserede beboere mødte op i 
Foreningernes Hus i Gellerup for at 
deltage i workshoppen og komme 
med deres bud på, hvordan arbejdet 
med at støtte aktiviteter og forenin-
ger i boligforeningen fremover skal 
organiseres.
Det var særligt to emner, der blev 
diskuteret: En mulig ny organisering 
af arbejdet med en sammenlagt 
bestyrelse i stedet for to adskilte 
bestyrelser og et forslag om at splitte 
foreningen op til en syd- og en vest-
afdeling, som for eksempel kan lave 
udflugter for hver afdeling.

arbejdsudvalg skal bære 
videre
Arbejdet i workshoppen endte ud i, 
at der blev nedsat et arbejdsudvalg 
med to repræsentanter fra henholds-
vis FAS og Fritidsforeningen, en re-
præsentant fra foreningsbestyrelsen 
samt en tovholder. 
Udvalget skal arbejde videre med 
nogle af de mange spændende 
tanker og ideer, der kom frem i løbet 
af dagen. Resultatet af udvalgets 
arbejde skal præsenteres på en eks-
traordinær generalforsamling, der 
holdes i februar 2015. 

bred orientering
Fra Fritidsforeningens bestyrelse 
deltog seks medlemmer i workshop-
pen, og alle medlemmer var indstillet 
på, at der skal forandringer til. 
Og det blev aftalt, at arbejdsudvalget 
løbende hen over vinteren vil sende 

informationer ud til beboerne om 
arbejdet med forandringerne. Det vil 
ske via forskellige platforme som fx 
Skræppebladet og boligforeningens 
hjemmeside m.m.

arbejdsudvalget i gang
Arbejdsudvalget mødtes allerede 
med udgangen af oktober for at tage 
hul på arbejdet. Og alle workshop-
pens deltagere kan stadig melde ind 
med ideer til udvalget, ligesom de vil 
kunne få adgang til de papirer, som 
arbejdsudvalget får lavet.
Medlemmer af arbejdsudvalget er 
Youssef Abul Kader, formand for 
Fritidsforeningen, afd. 4, 
Inga Andersen, Fritidsforeningen, 
afd. 6, Poul Erik Nielsen, formand for 
FAS, afd. 15, og Gunner Kristensen, 
FAS, afd. 22. Et medlem udpeges af 
foreningsbestyrelsen, og Lene Char-
lotte Olm, afd. 11, er tovholder.

En af de første prioriteter er at opda-
tere BB’s hjemmeside, hvor man i en 
periode har klaret sig igennem på et 
minimumsniveau.

ny stil i boligforeningen
Fordi der er kommet en ny ledelse, 
kommer der også automatisk en ny 
stil, som Lotte også skal understøtte. 
Ledelsen har givet udtryk for, at man 
vil være mere åben, dialogbaseret og 
synlig, og det ligger også i tråd med, 
hvad Lotte har i tankerne. 
En større åbenhed og dialog kan for 
eksempel betyde, at BB vil bruge de 
sociale medier mere. 
”Men det kræver mange overvejelser 
og ressourcer, for hvis man skal gøre 
det, skal man gøre det fuldt ud,” 
mener Lotte.
Fra Aarhus Ø har Lotte supergode 
erfaringer med en Facebookside, 
hvor der er masser af aktivitet, enga-
gement og eksponering, som virkelig 
har fungeret godt. Det er i høj grad 
beboerne, der bruger siden, og som 
er målgruppen. Særligt de unge er 

gode ambassadører for det sted, de 
bor,  og de vil så gerne være der og 
yde noget for området. 

er nysgerrig og åben
Lotte slutter med at fortælle, at hun 
er både nysgerrig og åben overfor 
de nye udfordringer. Hun skal dog 
lige have lidt tid til at sætte sig ind i 
tingene, lære folk at kende og blive 
klog på det, der allerede sker, og på 
den måde bruge det som afsæt for 
den videre udvikling af kommunika-
tionsområdet.

fik jobbet på grund erfaringer 
fra andre steder
Lotte Pepe mener selv, at hun fik 
jobbet, fordi hun har erfaringer, hun 
kan bruge i denne sammenhæng. 
Hun kender allerede en del personer, 
som kommer i huset i forvejen, og 
hun har et stort netværk. Hun mener, 
at hun har mange erfaringer, som 
stort set direkte kan overføres her til 
jobbet, og der er mange paralleller 

til det, hun har lavet før, som kan 
bruges i Brabrand Boligforening.

til sidst lidt ros til os selv
Lotte Pape har ikke her og nu kon-
krete forslag til, hvordan hun vil 
bruge Skræppebladet i fremtiden, 
men hun er imponeret over det en-
gagement, som bliver udvist i bladet 
fra de frivillige, der er tilknyttet, og 
hvor veletableret Skræppebladet er. 
Her på Skræppebladet håber vi på et 
rigtig godt samarbejde med den nye 
kommunikationschef.

Facts om Lotte
• Lotte Pape er 45 år
• Gift  og har 2 børn

• Har boet de sidste 10 år i Brabrand
• I fritiden sejler hun i sejlbåd, 

hvor hun er både styrmand og gast
• Har en kat
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ikke flere klummer
skræppebladets klumme-skribent har valgt at stoppe

Tekst Kirsten Hermansen. Foto Martin Krabbe

Igennem syv år har hun trofast skre-
vet klummer til Skræppebladet, men 
nu synes hun, at tiden er inde til en 
fornyelse. Derfor har hun besluttet at 
stoppe med klumme-skriveriet.
Hun vil i stedet prøve at skrive 
godnat-historier til sine børnebørn, 
mens de endnu er små.

beboer i hans broges parken
Hun har måske været ukendt for 
de fleste læsere af Skræppebladet, 
men i den afdeling, hvor hun bor, 
Hans Broges Parken, er hun et kendt 
ansigt, fordi hun i mange år har 
været et aktivt og skrivende medlem 
af afdelingsbestyrelsen. Det er også 
stadig hende, der skriver om, hvad 
der sker i afdelingen, og hvad der 
sker på beboermøderne.
Heldigvis har hun lovet at fortsætte 
med at skrive derom til Skræppebla-
det.

familie i grønland
Hendes navn er Inger Bloch, og 
hun har boet i Hans Broges Parken i 
mange år. Hun flyttede dertil fra en 
lejlighed i Gellerup i 1985, og det har 
hun ikke fortrudt. Det kan vi godt 
forstå, for den lejlighed på 2. sal, som 
hun bor i, har den mest vidunderlige 
udsigt over området med Brabrand 
Sø og Engsøen.

Inger har mange relationer til Grøn-
land, og det kan man slet ikke undgå 
at  vide, når man læser hendes klum-
mer. Hun har selv boet i Grønland 
i flere år i sin ungdom, og i dag har 
hun en søn, en grønlandsk svigerdat-
ter og to dejlige børnebørn, der bor 
i Nuuk. Heldigvis har Inger også en 
datter, svigersøn og et barnebarn, der 
bor i Danmark.

håber, at andre vil tage over
Inger håber, at andre vil tage over, for 
hun mener, at bladet stadig bør have 
”en klumme”. Inger har med sine 
klummer givet udtryk for sine egne 
meninger om stort og småt i livet 
og   indimellem krydret det med for-
tællinger fra Grønland. På den måde  
har hun  givet os et meget personligt 
indlæg fra en almindelig beboers liv, 
og altid med et muntert glimt i øjet.

SKRÆPPEBLADET SIGER MANGE 
TAK  FOR DE UTALLIGE KLUMME-
INDLÆG TIL BLADET,  SOM VI ER 
SIKKER PÅ HAR GLÆDET VORE 
LÆSERE.

Inger Bloch siger farvel til klummer.
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hvad laver man i seniorklubben i rødlundparken?
intervieW med formand gretha munk

Tekst og foto af Winnie Sehested

Jeg laver en lille serie om, hvad der 
sker i Rødlundparken, og i de næste 
to numre vil jeg beskrive, hvad man 
laver i afdelingsbestyrelsen og hos 
gårdmændene - andre ideer modta-
ges gerne.
Seniorklubben er for beboere i Rød-
lundparken, som er 55+/-. Klubben 
blev oprettet i år 2000, og Gretha 
Munk har været formand siden 2006.  
Gretha er meget aktiv, er frivillig på 
Lokalcentret og er også med i afde-
lingsbestyrelsen i Rødlundparken.
Der er på nuværende tidspunkt 47 
medlemmer, og kontingentet er 125 
kr. om året. Man mødes ca. 7 gange 
årligt til arrangementer.
Af faste ugentlige aktiviteter er der 
en strikkeklub, der mødes hver tirs-
dag kl. 14-16 i lokalet Næshøjvej 90. 
Man medbringer selv kaffe og evt. 
kage.

de næste arrangementer
Hvad man skal lave, og datoen for 
det, bliver fastsat fra gang til gang, og 
man får en meddelelse om det i sin 
postkasse.

De fleste arrangementer foregår i 
lokalet Næshøjvej 90, dog, hvis der er 
mange deltagere, i lokalet Rødlund-
vej 8 eller på Lokalcenter Næshøj.
Af aktiviteter kan nævnes en årlig 
udflugt, som i 2014 var en bus/sejltur 
til Rømø og Sild, hvor man hyggede 
sig i bussen og bl. a. fik en dejlig fro-
kost undervejs på færgen og et mini-

bankospil til at fordrive ventetiden 
ved biltoget. Der er en egenbetaling 
for at komme med på turene, og de er 
meget populære.
I bestyrelsen taler man om, hvor 
man kan tænke sig at komme hen, 
og sekretær Henning Christensen 
planlægger så turen.
Andre aktiviteter består af en dag, 
hvor man laver påskedekorationer, 
samt en sommergrillfest i telt.
Der er også et arrangement, hvor 
man laver juledekorationer, og en 
julefrokost, som bliver holdt på Lo-
kalcenter Næshøj, som også leverer 
maden.
Den årlige generalforsamling holdes 
på Lokalcenter Næshøj, hvor der 
bliver serveret en bid brød.
Hvis det har interesse at komme med 
i klubben, kan man henvende sig til 
Gretha Munk på tlf. 86 94 24 34 /26 
83 90 63.

I otte år har Gretha Munk været formand 
for Seniorklubben i Rødlundparken.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

følg også med på

www.gellerup.nu
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De små løbere spurtede frisk af sted ud på den lille tokilometer rute på trods af regnvejret.

hasle bakkerløb igen i regnvejr 
silende regn kunne ikke holde løberne hjemme fra en god løbetur i hasle bakker

Tekst af Helle Hansen, foto Lone Dybdal

For tredje år i træk blev der sidste 
onsdag i september holdt Hasle 
Bakkerløb i den grønne kile nord 
for Toveshøj. Et par hundrede friske 
løbere og vandrefolk trodsede den 
silende regn og mødte frem for foden 
af bakkekammen for enden af Lenes-
vej på p-pladsen, klar til årets Hasle 
Bakkerløb.
Det er frivillige fra Brabrand Parkrun 
og Brabrand IF Motion, der står bag 
arrangeret, som er ved at være en 
tradition.

udfordringer til alle
Der var mulighed for at vælge 
mellem fem forskellige distancer 
mellem to og ti km. Og man kunne 
også vælge mellem at gå eller løbe 
ruterne, så der var  udfordringer for 
både små ben, veltrimmede elitelø-
bere og ihærdige motionister. Alle de 
tre store bakker i det grønne natur-
område blev besejret af den ukuelige 
flok, som efter de stejle stigninger 
kunne smile bredt hele vejen ned ad 
bjergkammen mod målet.
Her vankede der forfriskninger og 
lækkerbiskner fra Café Perlen, som i 

dagens anledning havde opstillet en 
lille udecafé med kager og arabiske 
specialiteter.

årets hurtigste tider
Hurtigst i børneløbet 2,5 km var 
Silas Kappendrup i tiden 13.38 min. 
Hurtigste pige var Juna Abu Agda i 
14.44 min. Hurtigt på 5 km var Jonas 
Lindholt i 20.42 min., her var hurtig-
ste kvinde Katrine Svane i 23.59 min. 
På 10 km kom Lars Ejaas først i mål  
i tiden 42.47 min., på den strækning 
var Elisa Shaw Birch hurtigste kvinde 
med 55.00 min.

Udstyret med en paraply er der ingen 
undskyldning for ikke at stille op til en fem 

kilometer vandretur i Hasle Bakker.

Ruten studeres inden start.
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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

Bladet står i de unges tegn denne 
gang, og det skyldes en nyskabelse: 
Unge Reportere. Det er et initiativ, vi 
har taget sammen med to andre me-
dier i Gellerup, og 11 unge deltager i 
et kursusforløb for at dygtiggøre sig 
som reportere og fotografer. Seks af 
dem er nu ansat som fritidsjobbere, 
betalt af Gellerupparken, Toveshøj og 
Gellerupsekretariatet. De støtter pro-
jektet, fordi unge kan fortælle gode 
historier og se på området med nye 
øjne. Vi bringer nogle af deres første 
historier. 

En studerende på tre ugers besøg i 
Gellerup bekræfter behovet for disse 
historier. Han har fået et nyt syn på 
Gellerup, fordi han hidtil mest kendte 
det fra mediernes ofte forvrængede 
billede. Nu har han hørt helt anderle-
des historier fra beboerne selv.

En socialøkonomisk virksomhed er 
dukket op i Gellerup: Verdenscafeen. 
Det er et frokostkøkken, der beskæf-
tiger ledige kvinder med det formål 
at bringe dem nærmere arbejdsmar-
kedet. 

Læs også om Sean Ryan Bjerremand, 
som mange kender fra Skræppebla-
dets spalter som skribent. Han udfol-
der sig også som digter, og det har vi 
en historie om.

Månedens ret i bladet er stegte grøn-
sager med ris – en nem og sund ret, 
som Kaltumo Ahmed står bag. Hun 
vil gerne være med til at forbedre be-
boernes ernæringstilstand.

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

danmarks smukkeste almene bolig 
blev et byggeri i nakskov

søvangen vandt ikke

Af Kirsten Hermansen. Foto: BL

Blandt 14 kandidater faldt dan-
skernes stemme på Ole Kirks Allé 
i Nakskov, som nu kan kalde sig 
”Danmarks Smukkeste Almene 
Bolig”. Byggeriet fra 1944 er præget 
af danske håndværks- og byggetradi-
tioner og smuk arkitektur. Boligom-
rådet vinder foran Juulsbjergparken i 
Vejle, der kom ind på andenpladsen, 
og Søndergård Park i Bagsværd på 
tredjepladsen. Ole Kirks Allé var for 
få år siden truet af nedrivning, men 
blev i stedet istandsat med respekt 
for den oprindelige arkitektur. I dag 
er der lange ventelister for at komme 
til at bo der.
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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.

vellykket parløb med
brabrand boligforening

Igennem de sidste flere årtier har jeg 
boet i en lejligheden, som jeg har lejet 
gennem Brabrand Boligforening – det 
har vel at mærke været til min fulde 
tilfredshed. Det startede i året 1977, 
hvor jeg var omkring 31 år. På det 
tidspunkt syntes jeg, det var på tide, 
at jeg fik en regulær lejlighed at bo i, 
i stedet for at bo på lejet værelse hos 
private. 
”Det er vigtigt at bo rigtigt” – 
sådan lød sloganet for Brabrand 
Boligforening, og det var måske det, 
som fik mig til at blive skrevet op til 
en etværelses lejlighed på Lottesvej 
i Gellerupparken. Og der blev jeg 
utroligt glad for at bo. Jeg kom fra 
et mindre værelse i en gammel 
ramponeret villa inde i byen, hvor man 
skulle ned i kælderen for at komme til 
faciliteterne med køkkenforhold og 
bad og toilet. Det var nu skønt at få 
eget køkken med to kogeplader og 
køleskab og at få eget bad og toilet. 
Det var simpelthen luksus. Desværre 
nåede jeg ikke at bo der så længe, 
da jeg på grund af erhvervsarbejde 
andetsteds måtte flytte igen.

Nu springer vi så frem til kalenderåret 
1981. Jeg var i mellemtiden begyndt 
at uddanne mig til bibliotekar i 
København og stod nu overfor at 
skulle i praktik ved Statsbiblioteket 
i Århus. Så fik jeg jo igen brug for et 
sted at bo. Igen henvendte jeg mig til 
Brabrand Boligforening og fik hurtigt 
en lille etværelses igen - denne gang 
på Dortesvej, og det var praktisk nok 
til en husleje, der var til at betale ud 
af en skrabet praktikløn. Så det var jo 
heldigt.

Et par år senere – da jeg var færdig 
med min bibliotekaruddannelse i 
København, søgte jeg igen til Århus 
og blev skrevet op til en 1½-værelses 
midterlejlighed på Gudrunsvej, og 
her kom jeg til at bo de næste seks 
år. Det skal siges, at dengang var 
Gellerupparken et ganske andet 
og godt sted at bo, end det siden 
er blevet. Der var flere faciliteter 
såsom posthus, bibliotek, apotek 

og flere supermarkeder og ligefrem 
en svømmehal i nærheden. Og 
beboermøderne var livlige og godt 
besøgt - her kunne man sagtens finde 
nye bekendte og deltage i de livlige 
diskussioner vedr. boligpolitik. 
Men tiden gik, og jeg fik efterhånden 
brug for mere plads at bo på. Så 
jeg søgte en toværelses lejlighed i 
Holmstrup-bebyggelsen og fik den 
snart. Det var en stuelejlighed med 
et lille stykke have til, og det blev jeg 
utroligt glad for. Det var rart at have 
en lille plet at sidde ude i og nyde 
solen, når den var der, og det var også 
rart at have lidt jord at sysle med. ”Du 
skal plante et træ”- sådan begynder 
videnskabsmanden, arkitekten, 
kunstneren og designeren m.m. Piet 
Hein et af sine digte, og det syntes jeg, 
at jeg burde gøre. Og nu havde jeg jo 
en lille plet have, så det var muligt 
for mig. Jeg plantede et æbletræ, og 
det har sidenhen vokset sig stort og 
harmonisk og giver nogle dejlige 
æbler. På en eller anden måde er det 
en rar tanke, at man kan give noget 
videre til den næste, der engang skal 
overtage lejligheden efter én. 
Så alt i alt: Tak til Brabrand 
Boligforening!

Ib Skøt, 
Jernaldervej 265 A, st. tv.,

 8210 Brabrand.
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svar til to jernladyer 
-  råt for usødet

Man må da håbe, at den bemeldte 
workshop 4/10 for de to sammenfiltrede 
foreninger FAS og Fritidsforeningen
fører til en fremtidig struktur med 
en noget mere ærlig og åben information 
om projekter, aktiviteter og pengeforbrug.
Også når det gælder skandaler og 
fiaskoer, fordi skønmalerier er der nok af, 
blandt andet her i Skræppebladet.
Hvilket gør det vanskeligt for mange af 
os, der sidder ude ved kakkelbordene 
og mazarinkagerne at gennemskue 
og acceptere det principielle i, at 
Fritidsforeningens seneste såkaldte 
”udflugt” til Djurs Sommerland (2013) 
angiveligt var præget af ”meget uro”, 
og at løjerne løb op i en halvstor formue. 
- Hvorefter alt ”skidtet” blev fejet ind 
under gulvtæppet.
 Ærlig talt, Helle Hansen, tror du ikke, at du 
roder behovet for sunde fritidsaktiviteter 
sammen med samfundsproblemer og 
integrations-lapperi?  -  hvilket i øvrigt 
fuldt ud snarere bør tilkomme kommunal- 
og landspolitikerne at udrede.
Fritidsforeningens penge er i hvert fald 
givet dårligt ud; - for mens jeg sidder 
og skriver dette læserbrev, så brænder 
min gamle skole, Gellerupskolen (nu 
Sødalsskolen(!)).   Akkeja, der findes 
sandelig mange sære måder at formøble 
”fritiden” på, både for dig, Helle, og for 
ghettoens børn og unge.
Til slut en hilsen til næstforkvinden i FAS, 
Anette Kjærsgaard:
I oktober-nummeret af Skræppebladet 
opfordrer hun mig til at skrive i et pænere 
sprog og til at blive klogere ved at deltage 
i FAS´ gøremål.
Svar: Nej, ellers tak, det er livet sgu for 
fucking kort til!

Med venlig hilsen,
Erling Melgaard Jarsbo

Udsigten 13 - Afd. 1

kære jarsbo

Goddag, mand, økseskaft. Nu har 
jeg læst dit læserbrev igennem 
fem gange – og jeg bliver ved at 
rode dit kakkelbord sammen med 
dine teorier om Fritidsforeningen, 
en udflugt til Djurs Sommerland, 

integrationslapperierne og branden 
på Sødalskolen. Men jeg fatter altså 
ikke sammenhængen. Måske skulle 
du bare overveje at melde dig ud 
af Fritidsforeningen og spare de 10 
kroner om måneden.
Som gammel håndboldpige med 
sunde fritidsinteresser tager jeg det 
som et kompliment at blive kaldt en 
jernlady – det er da sødt af dig.
 

Helle Hansen
Gudrunsvej 76. 5. tv.

kære jarsbo

Du er barnlig, når du bruger ordet 
fucking kort og ikke bestiller andet 
end at brokke dig. 
Jeg synes, at du skulle være mødt op 
til workshoppen.

Anette Kjærsgaard, 
næstformand i FAS

utilfredsstillende
telefonservice

Det er efterhånden reglen snarere end 
undtagelsen, at man ved telefonisk 
henvendelse til driftskontoret på Edwin 
Rahrs Vej oplever, at telefonforbindelsen 
afbrydes. 
Ikke et ondt ord om personalet på 
kontoret, for de gør deres bedste inden 
for de rammer, de har. Men…
Det nytter ikke noget at forvente, at 
beboerne blot henvender sig personligt, 
når der på et tidspunkt bliver mulighed 
for det. Vi - beboerne - er arbejdsgiveren, 
og kan man ikke som enhed i 
boligforeningen levere en tilfredsstillende 
service, må man ændre sin organisation.
Der må ansættes en eller to medarbejdere 
til at varetage al telefonekspedition og en 
svarservice om, hvor man er i køen. 
Det er vigtigt, at driftskontorets ledelse 
og Brabrand Boligforening tager dette 
problem alvorligt.
 

Sean Ryan Bjerremand
Gudrunsvej 42,4 mf

8220 Brabrand

svar på læserbrev angående 
telefonservice hos driften

Administrationen er klar over, at vi 
har en udfordring med at give en 
professionel telefonservice.
Vi er klar over, at mange desværre 
ringer forgæves, grundet travlhed 
med ekspeditioner. Dette problem 
arbejder vi p.t. med at få løst ved at 
forsøge at frigive flere ressourcer eller 
ændre arbejdsrutiner, så langt flere 
telefoner bliver taget i åbningstiden.  
Ligeledes arbejdes der på, at man 
som beboer har mulighed for at 
lægge en besked og så blive ringet op 
efterfølgende.
Dette gælder både på driftskontorerne 
og i administrationen på Rymarken.

Med bedste hilsner
Susanne Witting

administrationschef
Brabrand Boligforening
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3 - Skovgårdsparken

vaskeægte svineheld i skovgårdsparken
lav rente er årsag til, at beboerne kommer til at opleve nedsat boudgift efter renoveringen

Af Helle Hansen

Huslejen i Skovgårdsparken stiger 
med 40 kr. pr. m2 om året i de re-
noverede boliger på Karensvej og 
Sigridsvej, mens huslejen fastholdes 
uændret i højhuset på Astridsvej, i 
ungdomsboligerne og i boligerne på 
Ingasvej. 
Sådan lød afdelingsbestyrelsens 
indstilling til beboermødet, der blev 
holdt i Skovgårdsparkens Selskabslo-
kaler onsdag den 24. september.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
uden protester fra de godt xxx bebo-
ere, der var mødt frem. Forklaringen 
er, at huslejestigningen på 283 
kroner om måneden for en lejlighed 
på 85 m2 reelt ender med at blive 
til et fald i den samlede boudgift 
(husleje+varme). Sammenlagt bliver 
omkostningerne mindre end i dag, da 
afregningen af det individuelle for-
brug forventes at ville give en større 
nedgang i varmeregningen for de 
fleste i de nyrenoverede lejligheder.
”Det vil sige, at vi holder det løfte, 
som vi gav jer i 2008 og 2009,” sagde 
en glad formand, Vagn Eriksen, til 
forsamlingen, hvor alle så meget 
tilfredse ud.

elastik i metermål
Formanden var specielt glad på bag-
grund af omstændighederne ved 
beboermødebeslutningen i 2008, 
hvor skema A skulle indsendes til 
Landsbyggefonden. Her bad afde-
lingsformanden beboerne se bort fra 
det skriftlige materiale med den store 
huslejestigning og i stedet stole på, 
at projektet aldrig blev igangsat, før 
man kunne opfylde målsætningen 
om nulstigning i boudgiften. I 2009 
var projektet så skåret til, således at 
beboerne kunne give det endelige 
tilsagn.

held med rente
Forinden have Vagn Eriksen lavet en 
meget pædagogisk gennemgang af 
hele budgettet og fortalt om de over-

vejelser, som afdelingsbestyrelsen har 
haft sammen med boligforeningens 
nye administrationschef, Susanne 
Witting.
”Vi går med livrem og seler, men det 
her er simpelt hen vores bedste skøn. 
Og så er det vaskeægte svineheld 
for os, at renten ligger på to en halv 
procent. Havde den ligget på fire 
procent, så havde vi ikke kunnet stå 
her og smile,” afslørede formanden.

ingen debat 
Forud for budgetpunktet havde Vagn 
Eriksen næsten talt forsamlingen i 
trance med sin en time og et kvarter 
lange beretning, som via billeder og 
film fortalte om projektets udvikling 
fra 1987-2014 og om det store engage-
ment hos de frivillige beboergrupper 
gennem tiden. 
Da han var færdig med beretningen, 
var der ikke en eneste beboer, som 
stillede spørgsmål, så der kom ingen 
debat. Faktisk vågnede beboerne 
næsten først op med spørgsmål til 
bestyrelsen under punktet eventuelt, 
som derfor kom til at strække sig 
langt hen på aftenen, samtidig med 
at beboerne kunne nyde nogle gode 
stykker smørrebrød.

højhuset næste udfordring
En af de næste udfordringer, som 
afdelingsbestyrelsen skal tage hul på 
nu, er højhuset på Astridsvej. Høj-
huset bliver af Landsbyggefonden 
betragtet som fase 2 af renoveringen. 
Landsbyggefonden har afsat 5 mil-
lioner kroner til en forventet nedriv-
ning og bedt om svar inden for et år. 
Prisen for en renovering er næsten 
lige så høj som for en nedrivning og 
nyopførelse.
”Vi starter på udregningsarbejdet her 
i efteråret. Byrådet har besluttet, at 
der ikke skal bygges flere almene bo-
liger i vestbyen, så måske skal vi til at 
se på alternative løsninger og i stedet 
overveje det, som kaldes en omfat-

tende renovering, hvor vi næsten 
river hele bygningen ned, men lader 
tre-fire mursten stå i et hjørne,” for-
udså formanden.

genvalg og fas-repræsentant
Ved valget var der genvalg til de tre 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som 
var på valg. Inge Lise Klærke fik 63 
stemmer, Jesper Fræer Nielsen fik 
61 stemmer, og Ruth Johansen fik 41 
stemmer. Lone Krogh blev 1.-supple-
ant med 30 stemmer.
Og efter en længere summepause 
lykkedes det også at få overtalt Jesper 
Fræer Nielsen til at stille op til posten 
som medlem af FAS, Fritidsforenin-
gens Aktivitetsstøtte, hvorefter han 
blev valgt uden afstemning.
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4 - Gellerupparken

afstemning: udskudt, udskudt og genoptages
gellerupparkens beboere slipper for huslejestigning, men afdelingsmødet blev kaotisk

Af Birger Agergaard

Det må være afstemningen med det 
største tilløb i Brabrand Boligfor-
enings historie, men hvis alt går vel, 
skal Gellerupparkens beboere mødes 
20. november for at tage stilling til 
såvel ungdomsbyen som valg af blok 
til ejerlejligheder. 
Først skulle Gellerupparkens beboere 
have taget stilling til De Blå Blokkes 
fremtid før sommerferien, så blev 
afstemningen udskudt et par gange 

på grund af blandt andet manglende 
oplysninger. Derefter blev det beslut-
tet at lægge det sammen med budget-
mødet, som var 20. september.
Her var punkterne sat på dagsorde-
nen, men de ca. 100 fremmødte bebo-
ere nåede ikke at behandle sagerne.
Det, som de fremmødte nåede at 
vedtage, var afdelingsformand 
Helle Hansens korte beretning samt 
budgettet, som betyder et rundt nul i 
huslejestigning i 2015. 

frustrationer over helhedsplan 
og moské
Det meste af tiden fra kl. 19 til 
mødets afslutning kl. 21.25 gik med 
mange indlæg fra beboere, der følte 

sig frustrerede, især over den fortsat 
udeblevne moské. 
At der samtidig er nogle mulige 
misforståelser om risikoen for 
huslejestigning på grundlag af Hel-
hedsplanen, gjorde ikke stemningen 
bedre. Der var også flere indlæg, der 
problematiserede varmeregninger og 
aflæsninger. 
Tilsammen medførte det nogle op-
hidsede indlæg og tilråb fra salen, og 

boligforeningen og afdelingsbestyrel-
sen måtte stå for skud og forklare sig, 
så godt de kunne. 
Mødet blev afbrudt og så genoptaget, 
men stemningen blev ikke bedre 
undervejs.

frustrerer og forvirrer
En beboer sagde, at boligforeningen 
har forvirret og frustreret beboerne, 
fordi den har opfordret beboerne til 
at stemme ja til Helhedsplanen, men 
efter hans mening ikke har holdt 
løfter om moské og ingen husleje-
stigning. En del beboere frygter, at 
huslejen vil stige. 
Da man ikke nåede de to afstem-
ninger under budgetmødet, blev 

det besluttet at genoptage mødet ni 
dage efter, men flertallet i afdelings-
bestyrelsen vurderede, at dette møde 
kunne risikere at blive lige så kaotisk 
som det afbrudte møde.

infomøder i november
Derfor er det nu besluttet, at bo-
ligforeningen holder tre informati-
onsmøder forud for afstemningen. 
Hensigten er, at disse møder kan 

afklare nogle af de spørgsmål, der 
blev rejst, så mødet den 20. november 
kan koncentrere sig om, hvorvidt de 
blå blokke på Bentesvej/Lottesvej 
skal rives ned eller renoveres, samt 
afgørelsen af, hvilken blok der skal 
sælges som ejerlejligheder. Måske er 
der samtidig en politisk afklaring af 
moskéspørgsmålet.
Informationsmøderne foregår i For-
eningernes Hus og handler om:
• Helhedsplanen og økonomien:  
29. oktober (er nu overstået)
• De blå blokke og tryghedsgaran-
tien: 6. november kl. 17-19
• Salg af lejligheder: 13. november  
kl. 16.30-18.30 

Jamal Mohamed var en af dem, der brugte ordet løftebrud om 
Helhedsplanen og moskeen. Han blev bakket op af afdelingsformand 
Helle Hansen.

Budgettet kunne vedtages i god ro og orden, og det blev enstemmigt 
vedtaget, idet det sikrer, at huslejen ikke vil stige i 2015. 
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5 - Toveshøj

alle var enige på toveshøj: mere video
ekstra afdelingsmøde besluttede at udvide videoovervågning uden meromkostninger

Tekst og foto: Birger Agergaard

Det tog kun 27 minutter at gen-
nemføre det ekstra afdelingsmøde 
på Toveshøj den 22. oktober. Der var 
også kun ét beslutningspunkt på 
dagsorden, og her blev det besluttet 
at udvide videoovervågningen.
En enkelt stemte blankt, mens alle de 
øvrige fremmødte beboere stemte ja. 
Omkring 30 beboere mødte op og vif-
tede ivrigt med egne og fuldmagts-
stemmesedlerne, så det lignede en 
hel fest. 
Det er da også en ”gratis omgang” 
at udvide videoovervågningen, idet 
det kan holdes inden for det budget, 
som beboerne sagde ja til for godt et 
år siden, da de besluttede at indføre 
overvågning. 

mindre hærværk 
– dog ikke på biler
Overvågningen har på få måneder 
allerede reduceret hærværksomkost-
ninger med hele 80 procent.
Men det kom frem, at der nu er en del 
kriminalitet og hærværk mod biler 
på parkeringspladserne. Da der er et 
restbeløb fra det store anlægsprojekt, 
valgte afdelingsbestyrelsen at lade 
beboerne bestemme, om projektet 
skal udvides til parkeringsarealerne 
og ind under gangbroerne. Hvad de 
altså sagde klart ja til.

hvad med tisseri?
Før afstemningen blev der efterlyst 
kommentarer og spørgsmål, og her 
kom det frem, at der også er proble-
mer med tisseri uden for videokame-
raernes rækkevidde, blandt andet på 
havesidens indgangsareal.
”Men sådan noget vil ikke blive vide-
oovervåget,” sagde inspektør Peter 
Sørensen, idet politi og boligforening 
kun går ind i sager, der er kriminelle 
eller ”koster penge” i form af hær-
værk.

politiet bruger 
videobåndene
Peter Sørensen  
kunne i øvrigt 
fortælle, at 

politiet aktivt bruger videobånd 
som værktøj i opklaringer. Han får 
tre-fire henvendelser hver uge om 
sager, hvor videokameraerne måske 
har optaget billeder af personer, biler 
og andet, som kan opklare kriminelle 
handlinger.
En beboer gjorde opmærksom på, 
at Tousgårdsladens gårde ud mod 
Edwin Rahrs Vej er et utrygt område, 
når det er mørkt.
Peter Sørensen svarede, at hvis der 
efter det næste projekt stadig er lidt 
penge tilbage, kan afdelingsbestyrel-

sen eventuelt beslutte en lille udvi-
delse til Ladens gård.
Han gjorde også opmærksom på, at 
der vil gå nogen tid, før parkerings-
pladserne får videokameraer. Politiet 
skal først godkende projektet, og det 
praktiske arbejde skal forberedes.

nemmere at anmelde
Afdelingsformand Anett Sällsäter 
Christiansen sagde til sidst, at det 
også vil blive nemmere for beboerne 
at anmelde uro og kriminalitet til 
politiet. I alle opgange vil der være 

sedler med telefonnumre og anvis-
ninger.
Efter bare 27 minutter var både debat 
og afstemning slut, og dirigent Keld 
Albrechtsen kunne erklære afdelings-
mødet overstået. Ikke alle kaffekop-
per nåede at blive tømt!

En skov af ja-stemmer blev rakt i vejret - mens kun en enkelt beboer 
stemte blankt.

Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen forelægger det ekstra 
projekt, som ses bag hende. Et eksempel på en blok, hvor kameraer både 

peger ud mod parkeringspladsen og ind under gangbroen.
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6 - Holmstrup

i cykelværkstedet i holmstrup ved man noget om cykler

målgruppen er beboere fra holmstrup mark, men mange andre kommer

Tekst og foto Jens Skriver

Cykelværkstedet har til huse i et stort 
kælderrum. Vægge og en stor del af 
gulvet er fyldt med reservedele. Den 
aften, Skræppebladet er der, har Hans 
Martin Gaardhus vagten. Moham-
mad fra Holmstrup kommer sammen 
med kammeraten Carl, der bor på 
Bethesdavej. Egerne på Carls baghjul 
er helt løse. Hans Martin sætter et 
midlertidigt erstatningshjul på, og så 

vil han prøve at få tid til at forsøge at 
rette hjulet op. Han nævner også, at 
der engang var et hjulopspændings-
stativ.

sådan foregår det
”Der er kun de sørgelige rester af 
frivillige tilbage,” fortæller Hans 
Martin.
”Tre sure gamle mænd: Hermann, 
Rudolf og jeg. Vi skiftes til at tage 
en uges åbningstid.  Vi har holdt 
lukket nogle uger. Folk kom uden 
cykler og stod og kedede sig, så 
blev der slagsmål, og vi var nødt til 
at fortælle knejtene, at det er trælst.  
På væggene hænger både skrammel 
og gode ting. 
”Vi har fået ting fra Kaj Kofod, der 
stod for Genbrugspladsen, somme 

tider tømmer folk kælderrum, og 
jeg finder ting i containerne. Der 
kan findes mange reservedele, som 
ellers ikke bliver brugt. De kan frit 
benyttes, men indkøbte ting skal der 
betales for,” forklarer Hans Martin.
Her kan man få repareret sin cykel, 
hvis der f.eks. er noget galt med 
bremser, kæde, dækket skal lappes, 
eller der mangler luft. Hvis der er tid 

til det, kan de frivillige hjælpe med 
større ting. 
”Der er tale om hjælp til selvhjælp. 
Her kommer mest børn. Vi prøver at 
lave så lidt som muligt, så de ”stærke 
unge mænd” lærer det,” siger Hans 
Martin.

brugerne
Værkstedet henvender sig i princip-
pet til beboere fra Holmstrup Mark. 
”Der kan komme for mange, og så 
bliver det uoverskueligt,” siger Hans 
Martin.
”Det er for øvrigt irriterende, når 
værktøj forsvinder,” tilføjer han.
”Men her kommer fremmede fugle 
fra Tilst, Gellerup og Bispehaven. 
Fædrene mangler ganske. De tager 
sig ikke af børnenes cykler. Og i aften 

har vi jo haft en besøgende fra Århus 
N. Det rygtes, at der er nogle gode 
mennesker ude i verden, som kan 
hjælpe.”
Cykelværkstedet har megen kontakt. 
Det er en del år siden, Skræppebladet 
var her sidst, men da bragte vi et 
billede af en cykel, som en beboer i 
Gellerup kunne genkende. Den var 
blevet stjålet et stykke tid forinden, 

og han kunne fortælle så mange 
detaljer om den, at der ikke var tvivl 
om, den var hans.

Hans Martin reparer cykel. Mohammad og Carl.
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8 - Drejergården

nye muligheder for brug af selskabslokalet
nu kan beboerne også låne lokalet på hovedgaden 29 om tirsdagen

Af Elin Krogh 

På beboermødet i september blev der 
udtrykt ønske om at kunne benytte 
selskabslokalet om tirsdagen til at 
mødes med andre beboere, tilsva-
rende den aftale, der er om udlån på 
torsdage; en mulighed, der efterhån-
den har eksisteret i en rum tid, og 
som mange beboere har haft glæde af 
igennem tiden.
Det er nu undersøgt, hvorvidt det 
kan lade sig gøre, og der er ikke 
umiddelbart nogen forhindringer. 
Dog gælder, at udlejning til private 
beboerarrangementer/fester altid har 
fortrinsret!

Der skal være en beboer, der påtager 
sig at være ansvarlig for en nøgle, og 
vedkommende skal kontakte Mere-
the Poulsen i dagtimerne på bolig-
foreningens kontor for at få udleveret 
nøglen. 
Aftale om oprydning mv. efter brug 
er den samme som for at benytte 
lokalet om torsdagen.
Udlån af selskabslokalet om tirsda-
gen evalueres på næste beboermøde i 
efteråret 2015.

fastelavnsfest
frivillige søges

Af Winnie Sehested

Da jeg har søgt og fået bevilliget et 
beløb til at holde en fastelavnsfest for 
beboerne i Rødlundparken og deres 
børn og børnebørn, mangler jeg et 
antal frivillige, der vil hjælpe.
Det bliver afholdt 14. februar  2015, 
og der vil være en beskeden deltager-
betaling. Resten har jeg søgt og fået 
tildelt, invitationer vil blive omdelt i 
starten af januar.
Det kræver jo dog, at nogle vil hjælpe 
med det praktiske, så vi kan give 
børnene et par sjove timer.
Håber, at nogen vil støtte op, så vi 
kan lave noget for fælleskabet her i 
Rødlundparken.
Henvendelse til Winnie Sehested tlf. 
40 61 81 19 eller mail winnie@wrasch.
dk

10 - Rødlundparken
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11 - Odinsgård

elevatorer og facader har udfordret afdelingen
spændende nye projekter på vej

Tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Odinsgård har de senere år kæmpet 
med to projekter: Vedligeholdelses-
projekt med bl.a. afrensning af alle 
facader samt elevatorudskiftning. 
Begge projekter er i millionklassen på 
hhv. knap to millioner og ca. 4,5 mil-
lioner kr. Projekterne er stadig ikke 
afsluttede, og måske er der snigende 
problemer med elevatorerne. De er 
allerede begyndt at ruste, og måske 
holder de kun 10 år i stedet for de 
forventede 30 år.

økonomiske perspektiver
På afdelingens årlige beboermøde 

var det formanden for afdelingens 
bestyrelse, Lene Olm, der gennemgik 
årets gang og planer for fremtiden.
Hun nævnte bl.a., at ”fleksibel ud-
lejning” er stoppet for afdelingen. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker en ny 
ordning, der positivt giver fortrin til 
resursestærke beboere (egen defini-
tion, der forsøges aftalt med kom-
munen).
Afdelingen har haft et underskud på 
65.000 kr. første gang i formandens 
historie som formand. Det skyldes et 
lån, der skulle påbegyndes afbetaling 
på.

Driftssamarbejdet er opsagt pr. 31. 
december.  Det forventes erstattet af 
et nyt samarbejde med afdelingerne 
på Holmstrup Mark, dvs. en ny aftale 
og nye økonomiske fordelingstal.

nye projekter
Afdelingsbestyrelsen arbejder 
med planer om nyt vaskeri og 
et solcelleprojekt. Beboerne ind-
kaldes til et nyt møde i foråret 
omkring et investeringsforslag på 
395.000 kr. fra firmaet Dansolar.  
Taget udlejes måske til en ny 4G-
antenne til teleselskabet ”3”.

Afdelingen fejrer 25-årsjubilæum i 
2015.

mindre huslejestigning
Odinsgård har et forholdsvis højt 
huslejeniveau og beboere med en 
gennemsnitsindtægt på 138.000 kr. 
(2011).
”Og den er nok ikke steget, måske 
nærmere faldet pga. kontanthjælpsre-
formen,” vurderede formanden.
Huslejen holdes nogenlunde i ro med 
en stigning på 1,93 procent,  altså 18 
kr. pr. m2 i 2015. I alt 952 kr. pr. m2.

justering af ordensreglement
Præcisering om affaldshåndtering: 
Luk posen, luk lågerne (pga. rotter og 
katte). Afdelingsbestyrelsen ønsker at 
indkøbe trækvogn og trailer.
Beboermødet vedtog forslag, der 
sikrer afdelingens frugttræer, og en 
skærpelse omkring gasflasker (ved 
fx gasgrill) – der må kun anvendes 
letvægtsflasker.

valg til afdelingsbestyrelsen
På valg var Peter Johansen, Lonni 
Laursen (der begge stillede op til 
genvalg) samt Sandi Berit Andersen. 

Nye kandidater var Jakob Johanne-
sen og Asta Nielsen.
Resultatet blev:
Jakob Johannesen, 18 stemmer, 
nyvalgt.
Lonni Laursen, 16 stemmer, genvalgt
Peter Johannesen, 14 stemmer, 
genvalgt.
Asta Nielsen, 12 stemmer, 
nyvalgt suppleant.

Beretning, budget og forslag blev vedtaget med overvældende flertal. Beboerrådgiver Abelone Asingh, inspektør Robert Sørensen 
og varmemester Kai Nielsen optalte stemmerne.
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22 - Sonnesgården

meget at berette i sonnesgården
kun lille huslejestigning

Tekst og fotos: Bo Sigismund

I afdeling 22, Sonnesgården, ser be-
boerne jo hinanden til stadighed, og 
dagligdagen er præget af tæt bebo-
erkontakt og mange aktiviteter. Men 
alligevel er der beboermøde to gange 
årligt, og fremmødet er altid stærkt. 
Denne gang var der ikke mange 
stridspunkter, men stadig megen 
information og også debat.

en positiv beretning
Formand Uffe Adelørn lagde ud og 
kunne melde om tilfredshed: Kloak-
rørsudskiftningen  er tilendebragt 
med godt resultat, haverne er reetab-
leret, petanquebanen er i orden, og 
beboerhåndbogen er klar. Hjemmesi-
den står lige for at gå i luften. Porten 
ser ud til at holde. Men hvor blev 
næsten 700 m3 vand mon af ? Ind-
kørslen skal asfalteres – og så er der 
støj fra byggepladserne i nabolaget.
Men livet i afdelingen har været godt 
i den varme sommer.
Formandsberetningen bliver altid 
fulgt op af udvalgene, og her var det 
atter Bent Lund, der kunne redegøre 
for alt det, afdelingens mange ildsjæ-
le udfører i dagligdagen. Pensionist-
foreningen har fået en ny bestyrelse, 
der fortsætter med energi.

behersket stigning
Administrationschef Susanne Witting 
har haft øje for, at de mange aktive 
beboere bidrager til at holde huslejen 
nede. Afdelingen har haft overskud, 
ejendomsskat og forsikring er faldet, 
men henlæggelser vokser. Tagreno-
veringen er betalt ud i 2016, men 
derefter påbegynder man afvikling af 
kloaksagen. Bundlinjen siger en hus-
lejestigning på 2,32 procent svarende 
til 20 kr./m2. Det gav ikke anledning 
til debat, og budgettet blev vedtaget.

et forslag blev udskudt
Ib Hjelm-Pedersen måtte trække sit 
forslag tilbage om en klimaskærm. 

Årsagen var, at han ikke mente at 
kunne redegøre for forslaget på or-
dentlig vis. Der var flere spørgsmål, 
som tydede på, at der er nogen uklar-
hed om udseende og betingelser, 
og Ib lovede at få fremskaffet bedre 
illustrationsmateriale. Interesserede 
beboere er velkomne som altid.
Et andet forslag angik teltet, som kun 
sættes op ved specielle lejligheder. 
Det kunne vedtages uden debat.

to nye i bestyrelsen
Vivi Rasmussen udtrådte efter eget 
ønske, og Marianne Bruhn og Jens 
Kragsnæs stillede op. Valgresultatet 
blev, at Uffe (88 stemmer), Jens (88), 
Johs. Fagtmann (78) og Marianne (76) 
valgtes for to år, Lars P. Jacobsen (52) 
og Knud Brogaard (30) blev hhv. 1.- 
og 2.-suppleant.
Ib Helm-Petersen valgtes til Skræp-
pebladets redaktion (posten var 
ledig), og Gunnar Kristensen gen-
valgtes til FAS.

Den venlige stemning, der altid 
præger møderne, fortsatte naturligvis 
bagefter. Foreningsbestyrelsesmed-
lem Tanja Bergstrøm, der ikke kendte 
afdelingen, fik en aften, der gjorde 
indtryk. Sådan er Sonnesgården. 
Stadig.

Den nyvalgte bestyrelse med nogle gengangere.

Venlig stemning i Sonnesgården.
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23 - Skovhøj

afdeling 23 er et godt sted at bo
afdeling 23 er en +55-afdeling, selvom man ikke helt kan se det. det skal der laves om på

Tekst og fotos: Elsebeth Frederiksen

Jeg er taget helt ud til Hasselager 
på en regnvåd dag for at møde 2/3 
af bestyrelsen i afdeling 23. De vil 
gerne fortælle Skræppebladet og 
læserne, hvorfor der skal flytte flere 
+55’ere ud til dem. Benny Pedersen, 
som er formand for afdeling 23, og 
Inge Rasmussen, som er formand for 
fritidsforeningen i Skovhøj, kom fra 
Bronzealdervej, og Freddy Werner, 
som er næstformand i afdeling 23, 
boede ude på landet, inden han flyt-
tede til Skovhøj. Det var netop, at det 
var en +55-afdeling, der tiltrak dem 
alle.

mangler ansøgere over 55
Fordi der mangler ansøgere over 55, 
har alle lov til at flytte til Skovhøj, 
dog har +55’ere fortrinsret.
”Det er ikke, fordi vi ikke kan lide de 
unge,” siger Inge, ”det er bare, fordi 
de ikke har lyst til at være involveret 
i de arrangementer, som vi arrange-
rer herude.”
De arrangementer består f.eks. af 
banko i fælleshuset Skovhøj og ture 
til Alrø og Horsens fængselsmuseum. 
Freddy forklarer også begejstret, at 
der er en spiseklub, ”Ædedolkene”, 
som spiser sammen en gang om må-
neden, hvor de skiftes til at lave mad. 
De tre bestyrelsesmedlemmer er alle 
+55, og det er også den aldersgruppe, 
der er mest aktiv i afdelingen. 
”De unge passer bare sig selv og 
lever deres liv,” siger Benny, men 
understreger også, at der aldrig er 

nogen problemer med dem, og at de 
har et godt naboskab.

der er dejligt her
I forhold til de andre +55-lejligheder 
i Brabrand Boligforening er dette det 
sted, Inge Rasmussen helst vil bo. 
Hun kunne ikke tænke sig at bo f.eks. 
i Sonnesgården, fordi der er for meget 
larm i byen. Herude på landet er der 
frit og med luft omkring dem. Der 
er en have og en terrasse, hvor man 
kan sidde og spise morgenmad og 
nyde solen. Det kan man ikke i byen. 
Selvom der ikke er en have på 1. sal, 
er der stadig et repos, hvor man kan 
sidde udenfor. Freddy understreger, 
at der er mange stier i området, så 
man kan gå mange lange ture. Der er 
gode indkøbsmuligheder, idet der er 
to supermarkeder lige i nærheden. 
Lejlighederne er store, og efter en 
rundvisning i Inge og Bennys lej-
lighed bliver det bekræftet. Der er 
handikapvenligt uden dørtrin, og 
selv trapperne op til lejlighederne på 
1. sal er gode at gå på, selvom man er 
dårlig til bens. 
Der er udsigt til marker, og man 
kan endda se helt ned til kranerne 
på Århus havn, selvom der er 7-8 
kilometer derind Der er en stor vej i 
nærheden, men man hører den ikke. 
Der kører en bus, som stopper 5-6 
minutters gang fra afdelingen. Den 
kører hvert 10. minut inde fra Park 
Allé, så det er ikke mangel på trans-
port, der kan være et problem. 

informerer nye beboere
Inge er formand for den lokale fri-
tidsforening, Klub 23, Skovhøj. Når 
der flytter en ny ind, kommer hun 
fordi postkassen med en kopi af ak-
tivitetskalenderen, så de nye kan se, 
hvad der sker i afdelingen. 
Der er ikke så mange til de forskelige 
arrangementer. Der kommer 10-12 
stykker, og ønsket er, at hvis der flyt-
ter flere +55’ere til afdelingen, kan 

der også komme flere med til arran-
gementerne.
Nu er der også børn i afdelingen. Det 
er lidt af et problem, fordi der f.eks. 
ikke er legepladser. 
”Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide 
børn, men det er jo beregnet til +55,” 
siger Inge.

der står lejligheder tomme
Lige nu fungerer afdelingen lidt som 
en overgangsafdeling, hvor folk flyt-
ter ind i et år for at flytte videre til at 
sted, de hellere vil bo. Der står også 
seks lejligheder ledige for øjeblikket, 
og det er meget for så lille en afde-
ling. Derfor kan man sagtens flytte 
herud med det samme, hvis man har 
fået lyst til det.
”Man er altid velkommen til at ringe 
til os og aftale en tid til at komme og 
se vores område og lejlighederne,” 
lyder det fra de tre.
Så håber vi, at nogle vil tage imod 
denne opfordring og komme forbi 
afdeling 23.

Fakta om afdeling 23:
• Ligger på Skovhøj i Hasselager
• Har 2-rums 75,5 m2  og 3-rums på 85,2 m2
• 64 lejemål
• 55+ har fortrinsret

Benny og Inga på trappen, som de synes er 
god, selv for dårligt gående.

Benny udenfor beboerhuset Skovhøjen, hvor 
der blandt andet er madklub.
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25 - Østergårdsparken

huslejenedsættelse i østergårdsparken
liv og mange opgaver i tranbjerg

Af Bo Sigismund

I en ny afdeling er der en enorm 
masse detaljer og tekniske emner, der 
skal findes løsninger på. Det ser ud 
til at lykkes for afdelingsbestyrelsen i 
Østergårdsparken.

bestyrelsen har travlt
Vi er i det sydligste Tranbjerg, men 
der er ikke helt bar mark længere. 
Byggeri skyder op, og beboerlivet 
tager form. Østergårdsparken har 
ikke noget fælleslokale, så afdelings-
mødet foregik i Grønløkkehallens 
café, 1½ km borte. Det gjorde ikke 
noget – afdeling 25 har unge beboere 
og en energisk afdelingsbestyrelse, 
og beboermødet trak en pæn inte-
resse frem.
Beretningen var velforberedt og om-
fattende. Afdelingsformand Christina 
Madsen havde været grundig og 

havde kommentarer til en lang række 
emner. Ingen tvivl om, at bestyrelsen 
har haft meget at bestille: Affald, 
parkering, teknik, legepladser, trafik, 
fejlretning, grundejerforeningen, 
haverne – intet for stort eller for småt, 
og så har de endda energi til at se 
frem til nye opgaver. Ikke underligt, 

at beretningen blev positivt modtaget 
og enstemmigt godkendt.
Jesper Fræer, nyvalgt til forenings-
bestyrelsen, holdt beretningen for 
foreningen og fortalte beredvilligt om 
alle de store opgaver, han er blevet 
involveret i. Helhedsplan og Havne-
husene er jo ikke afgørende herude, 
men foreningen og dens afdelinger 
er en helhed, og det var der enighed 
om.

huslejenedsættelse
Det siges, at det er dyrt at bo i nye 
afdelinger, men her i afd. 25 falder 
huslejen med 1,5 procent. Admi-
nistrationschef Susanne Witting 
gav en gennemgang af økonomien, 
illustreret og kommenteret, og der 
var naturligvis enstemmighed om at 
godkende budgettet.

forslag
Ordensregler er et emne, der ofte 
vil kunne trække et møde langt ud! 
Denne gang gik ændringsforslagene 
igennem uden vanskeligheder, sik-
kert hjulpet af klar formulering og 
god forberedelse. Alle stemte for. To 
øvrige forslag blev trukket og kom 
derfor ikke til behandling.

mangel på kandidater
Christina Madsen, Martin Holmga-
ard og Anders Poulsen blev genvalgt, 
og Pernille Greisen nyvalgt til afde-
lingsbestyrelsen – alle ved fredsvalg, 
for der var kun opstillet disse fire til 
de fire ledige poster. Ingen kandide-
rede til Skræppens redaktion eller 
til FAS, så disse poster står stadig 
ubesatte.

vold
Herude betyder det en vold af jord. 
Den gav anledning til lidt snak under 
eventuelt, for den og det bagvedlig-
gende grundstykke ejes stadig af 
foreningen som en del af en storpar-
cel. Det har lange udsigter med at få 
byggekvoter. Der var kun få andre 
spørgsmål, inden Christina kunne 
runde mødet af med tak for i aften.

Formand Christina Madsen fremlægger beretningen.De fremmødte beboere godkendte blandt andet årets budget.
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kildeagervænget klager over 
administrativ langsommelighed

mange forslag i boligforeningens unge afdeling i hasselager, 
hvor problemer med elforbruget har kostet lejere dyrt

Af Helle Hansen

Selv om Kildeagervænget er en af bo-
ligforeningens mindre afdelinger, var 
fremmødet pænt til efterårets bebo-
ermøde, som var den unge afdelings 
første ordinære beboermøde. Mødet  
blev holdt i Skovhøjs beboerhus den 
15. september, og der blev udleveret  
62 stemmesedler.
Formand Heidi Hølmer-Hansen var 
fraværende, så det var næstformand 
Louise Hemdorff, der fremlagde 
bestyrelsens beretning, der i nogen 
grad var præget af utilfredshed med, 
at ting, der bliver vedtaget på besty-
relsesmøderne, ikke bliver fulgt op 
fra administrationens side, og at svar 
på mails ofte bliver trukket i 
langdrag.

varmesag med frustrationer
Der var også utilfredshed med infor-
mationsniveauet i forbindelse med 
udfordringerne omkring afdelingens 
varmesag og det deraf forhøjede el-
forbrug, som har været en stor, måske 
den største, frustration i afdelingen, 
og på hvis baggrund flere bebo-
ere desværre er fraflyttet afdelingen. 
Afdelingsbestyrelsen havde store 

forventninger til at få en grundig 
forklaring senere på beboermødet.
Her kunne arkitekt Steen G. Thomsen 
fra administrationen fortælle, at tids-
planen for udskiftning af pumper er 
blevet fulgt, og at der er en tro på, at 
de nye kommer til at fungere. 
En anden sag med utætheder ved 
vinduer kommer  ikke til at påvirke 
afdelingen. Der er kommet mange 
klager over vinduerne, hvor leve-
randøren desværre er gået  konkurs, 
men teknologisk institut er på sagen, 
og entreprenøren er meget opmærk-
som, og beboerne vil høre nærmere.

dyr container
En huslejestigning på 1,31 procent 
blev enstemmigt vedtaget. 
Og efterfølgende sagde beboermødet 
ja til bestyrelsens forslag om at få fjer-
net den frontloader-container til småt 
brændbart, som der har været stor 
debat om, ikke mindst på afdelingens 
facebook-gruppe. 
Containeren har været en forsøgsord-
ning, men det koster 7000 kroner at få 
håndsorteret den, hvis der kommer 
andet end småt brændbart i. Udfor-
dringerne har blandt andet været, at 
andre end afdelingens beboere har 
brugt containeren, og at ting er blevet 
sat ved siden af eller måske taget op 
af containeren og smidt omkring i 
afdelingen.
Forslaget blev vedtaget, så contai-
neren bliver fjernet, mens et forslag 
om at opsætte en glascontainer blev 
forkastet. 

hegn til debat
Afdelingsbestyrelsens forslag om at 
tillade, at der sættes Skagenshegn 
ved indgangspartierne, som det har 
kunnet ses ved nr. 5, blev vedtaget 
med et flertals opbakning, mens et 
andet forslag, der gik på at tillade, 
at der  fjernes hækplanter i skel og i 
stedet opsættes hegn, blev trukket.
Der blev også stillet forslag om, at 
beboerne skulle kunne få tildelt deres 
egen p-plads i området, men det blev 
forkastet. 
Endelig blev et forslag om, at afde-
lingsbestyrelsen skal indeholde en 
person fra hver bogruppe, trukket, 
efter at beboermødets dirigent, Bo 
Sigismund, gjorde opmærksom på, at 
det vil stride imod Brabrand Boligfor-
enings vedtægter.

fredsvalg
Uden afstemning blev Lonnie Riber-
gaard, Kildeagervej 61, og Pia Dahl-
green Olsen, Kildeagervj 137, valgt 
til afdelingsbestyrelsen, mens Louise 
Hemdorff, Kildeagervej 107, blev 
valgt til Skræppebladets redaktion.

16 - Voldbækhave

rettelse til voldbækhaves 
referat
Skræppebladet havde skrevet, at en 
af de to nye bestyrelsesmedlemmer, 

der blev valgt, hed Hans Chr. Ander-
sen.
Det skulle have været Hans Christian 
Houborg. Skræppebladet beklager 
fejlen.

26 - Kildeagervænget
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24 - Skovhøj

kort fra de to mindste afdelinger og ungdomsboligerne

pluk fra beboermødernes referater, der kan ses i fuld længde på boligforeningens hjemmeside

borumtoften – afd. 14
Boligforeningens næstmindste afde-
ling, Borumstoften, afd. 14 i Borum, 
består af seks rækkehuse. Til afde-
lingsmødet den 15. september var 
fem lejemål repræsenteret. 
Punktet ’afdelingsbestyrelsens beret-
ning’ blev lynhurtigt overstået, efter 
at inspektør Robert Sørensen kunne 
oplyse, at der ikke var sket det store 
siden sidste afdelingsmøde.
Der har været en stor udskiftning 
blandt beboerne i afdelingen. En 
huslejestigning på 1,88 procent blev 
vedtaget uden kommentarer eller 
spørgsmål. 
Og så var det tid til valghandlingen. 
Her blev Katrine Damgaard L. Sjø-
gaard valgt til formand, Pernille N. 
Nielsen blev næstformand, og Jasmin 
Arnaut blev medlem. Rene Due Niel-
sen blev valgt til 1.-suppleant.

lyngby – afd. 18
I boligforeningens mindste afdeling 
med fire husstande sørger beboerne 
selv for mange ting, så som græs-
slåning og klipning af hæk. Det er 
blandt andet med til at holde husle-
jen i ro.
Et overskud på 13.000 kroner i sidste 
års regnskab vil til dels blive brugt på 
en ny bænk til afdelingen.
En beboers forslag om at inddrage 
afdelingens fælleslokale til beboerens 
eget lejemål fik positiv opbakning. Så 
nu skal det undersøges, om det kan 
lade sig gøre, og hvilke økonomiske 
konsekvenser det vil få både for be-
boeren og for afdelingen. 
Lyngby har ikke nogen afdelings-
bestyrelse, men ønsker at fortsætte 
med den nuværende ordning med 
kontaktperson. Her var der genvalg 
til Susanne Jars som kontaktperson.

bronzealdervænget – afd. 19
Boligforeningens ungdomsafdeling 
kommer i 2015 til at opleve, at hus-
lejen sættes ned med 1,25 procent. 
I årets løb har afdelingen fået styr 
på cykelskuret, så der ikke længere 
stjæles cykler. Og så har afdelingen 
fået sat et filmlærred op i fællesloka-
let og fået etableret en filmklub, og i 
lokalet kan beboerne også få adgang 
til nettet. 
Uden afstemning var der genvalg til 
afdelingsbestyrelsen til Lisa Nielsen 
Snedker og nyvalg af Mads Lorenzen, 
Lars Erik Hansen og Marie Lauritzen, 
mens Rasmus Danielsen blev 1.-sup-
pleant.

Læs videre på BBOO.dk under afdelinger.

større fremmøde til afdelingsmødet denne gang
fredsvalg og ingen huslejestigning

Tekst og fotos: Bo Sigismund

Afdeling 24 Skovhøj er en af de stille 
eksistenser. Heller ikke et beboer-
møde samler normalt stor tilslutning 
eller giver særlig megen debat. Men 
måske er det ved at forandres; denne 
gang var der da lige så mange bebo-
ere som gæster og officials.
Formand Anette Kjærsgaard kunne 
dog fortælle, at livet i afdelingen 
ikke er uden problemer. Der sker 
hærværk, der smides affald, og der 
er også konstateret salg af stoffer. 
Det har været svært at få politiet til 
at gøre noget ved den sag – beklage-
ligvis. Nogle beboere oplever at have 
svært ved at få fat i varmemesteren. 
Og så er der de byggeskader, der har 

været et problem i al den tid, byggeri-
et har eksisteret. Der var ikke mange 
spørgsmål; men driften svarede på de 
rejste problemer, og beretningen blev 
godkendt.
Foreningsbestyrelsens beretning, 
aflagt af Jesper Pedersen, var  ganske 
omfattende. Spørgsmålene drejede 
sig imidlertid om de nære ting – især 
om Stofa og antennesignal og de 
kommende priser.

stabil husleje
Susanne Witting, foreningens admi-
nistrationschef, stod for gennemgang 
af regnskab og budget.

Huslejen stiger ikke i 2015. Der var 
spørgsmål vedrørende dispositions-
fondens rolle, og en beboer ønskede 
ligefrem en sag om de ekstra omkost-
ninger ved at varme lejligheden op.
Inspektør Carsten Falch gjorde rede 
for løsning af problemerne med byg-
geskader, træk og fugt.

bestyrelsen fortsætter
I de senere år har afdelingsbestyrel-
sen bestået af Anette, Jan og Claus – 
det gør den stadig, eftersom der ikke 
stillede nogen andre kandidater op. 
Der er ingen suppleanter og ingen 
repræsentation i Skræppebladet.

14 - Borumtoften/18 - Lyngby/19 - Bronzealdervænget
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beboerhuset søvangen
arrangementer november  2014

Søndagscafé 
den 9. november kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 30,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisningen den 19.11  

Fællesspisning 
Onsdag den 19. november kl. 18.00
Menu: Julemiddag med mandelgave
• Ribbensteg og ris a la mande      
• Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

Banko 
Onsdag den 26. november
Klokken 18.30 (døren åbnes kl 17.30).

Søndag den 30. november kl. 14.00-
16.30
Salg af juledekorationer og julecafé 
med gløgg og æbleskiver.

Hilsen fra Birthe Wisén, 
Beboerhusudvalget

forfatteraften, banko og julefrokost 

det foregår i klub hans broge

Torsdag den 6 november kl. 19.30: 
Forfatteraften med vores lokale 
forfatter Peter Kjeldsen. Efter en del 
overtalelse er det lykkedes os at få 
Peter Keldsen til at komme i Klub 
Hans Broge og fortælle om sit spæn-
dende forfatterskab, bland andet om 
”En slutter,” bogen om Ceres Bryg-
gerierne. Se www.peterkjeldsen.dk

Torsdag den 20. november kl. 19 
( bemærk  tidspunktet): 
Banko med indlagt generalforsam-
ling. Børge Nielsen og Kurt Johansen 
styrer bankoløjerne. Efter tre spil-
lerunder afholder vi den årlige gene-
ralforsamling med dagsorden ifølge 
vedtægterne. Herefter fortsætter vi 
vores hyggelige bankospil.

Torsdag den 4. december: 
Julefrokost på Svostrup Kro.
Afgang med bus kl. 11.45 fra Vaske-
huset, Udsigten 88.
Det er blevet en hyggelig tradition, 
at vi afholder vores julefrokost på 
denne maleriske pramdragerkro ved 
Gudenåen. Svostrup Kro er julepyn-
tet ud over det sædvanlige, og maden 
er fantastisk, og der er rigeligt af den. 

Vi lægger senere den endelige menu 
ud på vores nye hjemmeside www.
klubhansbroge.dk
Prisen for julefrokost og bus for med-
lemmer er 200 kr. Ikke-medlemmer 
kr. 275.
Som udgangspunkt afholder klub-
ben udgiften til bussen, men måske 
bliver vi nødt til bede om ekstra  
25 kr. for at få enderne til at nå 
sammen. Vi har her ved Skræppens 

deadline ikke endeligt overblik. 
Bindende tilmelding efter ”først til 
mølle-princippet” (der er et begræn-
set antal pladser) til Gunhild på tlf. 
23355556 gunhild@weisbjerg.dk 
senest den 20. november, men meget 
gerne før.
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nethood på gellerup bibliotek
få hjælp med it-problemer 

Nethood er en fælles betegnelse for 
et program under Kulturstyrelsen, 
hvor biblioteker og medborgercentre 
hjælper borgere med deres konkrete 
it-problemer. Tilbuddet er åbent for 
alle borgere, der skal have mulighed 
for at komme ind fra gaden og få 
hjælp til at løse deres individuelle, 
basale it-vanskeligheder.

Nethood har åbent hver tirsdag, 
onsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 16.00 
med følgende aktiviteter:

Kurser i:
• Digital post
• Borger.dk
• Sociale medier (Facebook, Insta-
gram, Twitter, Linkedin)
• Dropbox
• Vedligehold din PC

Hjælp til:
• Nemid
• Borger.dk - Min post og Min side 
• Basal brug af computer og internet
• Basal brug af softwareprogrammer
• Introduktion og brug af offentlige 
web-sider (borger.dk, skat.dk, sund-
hed.dk, jobnet.dk, elevintra, nyidan-
mark.dk osv.)
• Jobsøgning
• Oprettelse af mailkonto
• Brug af sociale medier

Kom ind på Gellerup Bibliotek og 
spørg efter Davut Ataman, og hold 
øje med de forskellige kurser på: 
www.aakb.dk/biblioteker/gellerup

gellerup kirke
værestedsaften, julehjælp og juleaften- aktiviteter i gellerup kirke

værestedsaften
13. november kl. 17.00
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften 
i kirkens underetage. Kl. 17 er der 
kaffe/te og småkager og tid til en 
snak. Kl. 18 serveres der varm mad. 
Derefter synger vi sammen og 
hygger os til omkring kl. 19.30. Du 
behøver ikke melde dig til – du kan 
bare møde op.
 
ansøgning om julehjælp
Igen i år kan der i Gellerup Kirke 
søges julehjælp af sognets bebo-
ere. Julehjælpen vil bestå af tilskud 
til juleindkøb. Bemærk - i år skal der 
vedlægges årsopgørelse fra Skat.
Ansøgningsblanket fås på Gellerup 
Kirkekontor, Gudrunsvej 88, 8220 
Brabrand, tlf. 8625 1810 fra den 1. 
november

Send eller aflever ansøgningen til 
kirkekontoret. Ansøgningsfrist er 
mandag den 24. november.
Yderligere oplysninger fås hos kirke- 
og kulturmedarbejder Bit Boel Buhl, 
8625 0800.
 
vi søger frivillige til juleaften i 
gellerup kirke!
Traditionen tro holder vi igen i år 
juleaften i kirken den 24. december. 
Til dette arrangement søger vi værter, 
der vil deltage i juleaften og hjælpe til 
med at dække bord, varme maden, 
pynte juletræet og vigtigst af alt at 
hygge og spise sammen med de 
andre, som kommer.
Du vil være med til et planlægnings-
møde sammen med de andre værter 
og får medansvar for aftenens forløb.
For nærmere information kontakt 
kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel 

Buhl, tlf. 8625 0800, mail bbb@gel-
lerupkirke.dk
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:

KUNST- OG KULTUR-PROJEKTER  
FOR og med BØRN OG UNGE 7-14 år
TOUSGÅRDSLADEN
Edwin Rahrsvej 6b, 8220 Brabrand

 

AKTIVITETER HVER UGE

MANDAG
MADKLUB OG FOLKEKØKKEN 
kl. 16 – 19  for drenge og piger ca. 8 – 12 år. Vi laver mad, spiller spil, spiser 
sammen og serverer mad for dem som kommer for at spise i Folkekøkkenet.
UNGDOMMENS RØDE KORS, MED UNGE ØJNE  og Folkekøkkenet 

TIRSDAG
MADKLUB  
kl. 16 – 19 for drenge og piger 10 – 12 år. Madlavning, spil 
MED UNGE ØJNE OG UNGDOMMENS RØDE KORS
GLOBAL GIRLS
kl. 17 – 19 PIGEKLUB for piger på ca 12-13 år 
Med Unge Øjne og Dansk Flygtningehjælp

KUNSTPROJEKTER 

EFTERÅRSFERIEN OG ONSDAGE

ord:::drager
Vi bygger drager, bogstaver og fylder luftrummet med flyvende ord 
For børn ca. 11- 13 år
VISUAL REMARKS og Med Unge Øjne 

I FORBINDELSE MED LOKALE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 
Get2blast / spot radio 
Get2blast’  - den mobile radiostation ruller ud til forskellige lokale børn og unge 
aktiviteter og begivenheder
 
VINTERFERIEN + enkeltdage

Food og Fede fortællinger:::hjemmefra 
For drenge og piger. 7 - 14 år. Billeder og fortællinger, mad, opskriftsbøger og en 
mobil mad-bod
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program for EFTERÅR/VINTER 2014/15

 radio

 www.facebook.com/med.ungeøjne
Hendelse:  Laden 1. sal
tel 4038 4890
email kontakt@medungeojne.dk
Venlig hilsen  Ramez og Grete
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN november 2014

Madplan november 2014
Mandag  3. november Farsbrød m. porre og bacon 
Onsdag 5. november Brunkål m. flæsk
Torsdag 6. november Hamburgerryg m. grønlangkål/kartofler
 Fredag  7. november Grønsagsfad 

Mandag 10. november Kofte med tomatsovs
Onsdag 12. november Månedens overraskelse
Torsdag 13. november Osso Buco m. risotto
Fredag 14. november Mortensand (begrænset antal)

Mandag 17. november Cremet grønsagssuppe
Onsdag 19. november  Kylling m. tilbehør
Torsdag 20. november Krydderbøf m. kartoffelbåde/tzatziki
Fredag 21. november Pastaret m. røget kalkun

Mandag 24. november Chili con carne
Onsdag 26. november Gammeldags oksesteg m. Waldorffsalat
Torsdag  27. november Bagte kartofler m. fyld
Fredag 28. november Janssons fristelser m. pølse

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 
 

filmklub
Tirsdag den 4. november kl. 14.00
Der vises filmen ”Hvidstengruppen”.
Filmen er gratis – kaffe og kage koster kr. 15,-

vi fejrer mortensaften
Mandag den 10. november fra kl. 17.30
• Andesteg med rødkål, brune og hvide kartofler 
og skysovs
• Panna cotta med kirsebærsirup
• Kaffe, te og småkager
• Underholdning
Pris i alt kr. 100,- 
Bindende tilmelding, hvor billetter kan købes, i søcaféen
fra mandag den 27. oktober til og med tirsdag den 
4. november.

adventsmarked
Fredag den 28. november kl. 10.00-13.30
Der vil være:
Salgsboder med kranse, juledekorationer, blomster, gave-
idéer og juleting  
Mulighed for at vinde i tombola.

lokalcenter brabrand 
i november

   gellerup museum

Gellerup Museum er åbent hver tirsdag 
klokken 10-13.00 og 15.00-17.00 med gratis entre.
Og den 1. søndag i hver måned 
klokken 14.00-16.00 
med gratis entre.

Museet er beliggende i en lejlighed på 
Gudrunsvej 16, 6. th, 8220 Brabrand.

Læs mere på www.gellerupmuseum.dk
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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:
Erik Bløcher
erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
vagn.eriksen@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, 
bestyrelsen@holmstrup.net

Afdeling 7, Hasselhøj:
Dorthe Gottlieb
dorthe.nicolaia@hotmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
kontaktperson Anne Marie (Rie) Ilsøe

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen, 
aasec@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, leneom@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26,
linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Katrine Damgaard L. Sjøgaard
ksjoegaard@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Gervin
mail@jespergervin.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen, hojriis@stofanet.dk 

Afdeling 18, Lyngby:
Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, s-jars@hotmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Afdeling 21, Hasselager:
Claus Eskebjerg
eskebjerg@gmail.com

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf 40 40 11 19, adeloern@stofanet.dk 

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen
uldjyden50@gmail.com

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 26, Kildeagervej:
Heidi Hólmer-Hansen, tlf. 28405250
heidi-8330@hotmail.com

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, jp@iecdk.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Jesper Fræer
Karensvej 27, st. th., tlf. 31 40 70 90
jesperiiv@gmail.com

Troels Bo Lund Knudsen
Jernaldervej 255 A, 1. tv., 8210  Aarhus V, 
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, 3., tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk

inspektører
Afdeling 1, 2, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, 24 & 26:
Carsten Falck, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Peter Sørensen
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: Youssef Abdul Kader, Gudrunsvej 4, 6. th.
Tlf. 22 45 40 94 , ngpy@hotmail.com

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

Skriver du lidt 
i fritiden - eller
fotograferer 
du - så bliv frivillig på Skræppebladet!

Skræppebladet søger frivillige, som har lyst til at 
være aktive på bladet med at tage billeder eller  
skrive artikler.  
Skræppebladet udkommer en gang om måneden, 
10 gange om året, til beboerne i Brabrand Boligfor-
ening. Oplaget er på 5500 eksemplarer, så her er rig 
mulighed for at få dine billeder eller artikler ud til 
mange læsere.
Vi har redaktionsmøde en gang om måneden, hvor 
vi diskuterer kommende artikler og evaluerer sidste 
nummer. Hvis du ikke ønsker at deltage på redak-
tionsmøder, kan du bare bidrage, som du har lyst 
til. Der er ingen krav til dig om, hvor meget du skal 
bidrage med, men vi kan komme med forslag til dig 
om, hvad du kan lave. 
Hvis du bliver frivillig, deltager du selvfølgelig i 
vores kurser og seminarer på lige fod med de øvrige 
redaktionsmedlemmer.

Har du fået lyst til at være med eller vil høre mere, 
så kontakt redaktør for Skræppebladet
Elsebeth Frederiksen på telefon 41428792 eller mail 
elsebeth_frederiksen@skraeppebladet.dk


