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lederen

Af Helle Hansen

forandringernes år

Så er endnu et år snart gået - og med den hastighed, 
december plejer at forløbe på, skal vi lige om lidt til at skyde 
raketter af og fejre, at kalenderen skifter over til 2015.

I vores lille boligforening har 2014 været et år fyldt 
med begivenheder og forandringer - et helt nyt hold 
på ledergangen i løbet af foråret har været med til, at 
beboeraktive og ansatte lige har skullet vænne sig til nye 
måder at tænke og agere på. Sideløbende har alle de daglige 
ting skullet passes, og så har der for øvrigt også lige været 
en lille helhedsplan i Gellerup og den fortsatte snak om 
renoveringen af Søvangen og Hans Broges Parken, som har 
skullet passes.

Også i foreningsbestyrelsen har der været nok at lave 
efter et år med omstillinger. Og her sidst i november har 
foreningens øverste beboerrepræsentanter endelig fundet 
tid til at komme videre med den snak om fremtidens 
Brabrand Boligforening,  der i foråret blev taget hul på ved 
den store visionsdag for repræsentantskab og medarbejdere, 
der blev holdt i Horsens.

Resultatet af foreningsbestyrelsens visionsseminar kommer 
vi helt sikkert til at høre mere om her i Skræppebladet efter 
nytår, når næste nummer kommer på gaden til februar. 
Men vi skal nok ikke forvente, at forandringerne kommer 
til at ske hen over en weekend. Der bliver nok mere tale 
om et udspil, der kan diskuteres, kommenteres og måske 
også rettes til hen over foråret, når alle vi  beboere og 
beboerrepræsentanter får at høre, hvordan klaveret spiller.

Også på Skræppebladet venter vi spændt på at høre nyt. 
Og vi håber også på, at der i løbet af det kommende år 
kommer til at ske en udvikling af bladet, som vi så småt 
allerede er ved at tage hul på. Vi ønsker nemlig endnu mere 
at involvere beboere i alle områder af vores boligforening. 
Så i stedet for at forvente, at Mohammed skal komme til 
bjerget, så drager bjerget nu ud til Mohammed, fordi 
Skræppebladets redaktion har besluttet, at vi fra nu og i 
2015 vil flytte vores redaktionsmøder 1. tirsdag i måneden 
rundt i afdelingernes beboerhuse. Foreløbig starter vi med 
at holde redaktionsmøderne i Søvangens selskabslokale - 
og nysgerrige er meget velkomne til at møde op og bidrage 
med ideer til indhold i bladet - og måske også skrive det 
selv.

Herfra ønskes alle en rigtig god december, 
en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn til februar 2015.
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bronzemedalje og ros til nye medarbejdere
tre nyslåede ejendomsserviceteknikere har bestået deres uddannelse med ros 

og medalje til følge. nu får de lejlighed til at vise deres evner i gellerup

Tekst og foto: Martin Krabbe

Brabrand Boligforening har fået 
tre nye og yderst velkvalificerede 
ejendomsserviceteknikere. John Bon-
degaard Nielsen, Jesper Skov og Dan 
Moisen har alle tre taget uddannel-

sen, og de har alle fået ros for deres 
indsats i forløbet. 31-årige Jesper 
Skov formåede endda at få en bron-
zemedalje for en særlig flot indsats. 

”Jeg tror nu mest, det er, fordi han 
kan huske tingene,” siger Dan 
Moisen med et grin. 
Han er selv 55 år gammel og har efter 
eget udsagn ikke siddet på skolebæn-
ken i 40 år. 
”Det er et spændende og alsidigt 
arbejde at være ejendomsservicetek-
niker, og det er fedt at få den her ud-
dannelse som 55-årig,” fastslår Dan 
Moisen.
Det bliver Gellerupparken, der 
fremover får glæde af de tre nye ejen-
domsserviceteknikere, som arbejder 
ud fra driftskontoret på Edwin Rahrs 
Vej ved Bazar Vest.

uddannelse med merit
Uddannelsen til ejendomsservicetek-
niker er en håndværksuddannelse 
specifikt rettet mod behovene i en 
boligforening. Uddannelsen udbydes 
af Aarhus Tech. 
Normalt tager den tre år og tre måne-
der, men da de tre nye medarbejdere 
i forvejen har fungeret som gård-
mænd, havde de mulighed for at tage 
uddannelsen på blot 14 måneder.

Driftens tre uddannede  ejendomsserviceteknikere f.v. Dan Moisen (55 år), Jesper Skov (31 år) 
og John Bondegaard Nielsen (48 år).
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farvel til drømmen om gjellerupplanen
første blok på bentesvej er revet ned. snart bliver endnu to blokke spist 

af den store entreprenørmaskine

Af Helle Hansen foto Bo Sigismund

Mandag den 3. november gik nedriv-
ningen af den første blok på Bentes-
vej for alvor i gang. Som et fysisk 
symbolsk bevis på, at arkitekten 
Knud Blach Petersens store drøm om  
Gjellerupplanen virkelig er bristet.
Nu rives flere af blokkene ned for at 
åbne områdets trygge grønne hjerte 
og placere veje, der løber på kryds og 
tværs.
Hele den danske verdenspresse var 
på pletten, da den store entreprenør-
maskine klokken 9 om morgenen 
begyndte at tage de første bidder af 
blokkens tag. 
Luften blev hurtigt fyldt med små 
stykker af knust beton, som satte sig i 
øjnene på tilskuerne. Om det var støv 
eller tristhed over en brast drøm, der 
fik flere til at glippe med øjnene, er 
uvist. Men for Skræppens udsendte 
var det et sørgmodigt øjeblik.

klinisk renset
Det gik hurtigt med at klippe de store 
betonplader fra hinanden. Og maski-
nen åd sig snart ned til både tredje 
og anden sal, hvor mange familier 
gennem mere end 40 år har haft deres 
dagligstuer og soveværelser. 
Alle synlige tegn på livet i lejlighe-
derne var dog forinden nærmest 
klinisk blev renset bort af nedriv-
ningsfirmaet P. Olsen & Sønner A/S, 
som de sidste par måneder har haft 
travlt med at tømme indmaden ud af 
de tre nedrivningsblokke – og det er 
helt ind til bag det bagerste lag tapet, 
så kun de rå betonmure står tilbage.

fantasi om livet
Efter den første uge med nedriv-
ningsarbejdet stod godt en halv blok 
tilbage. Som en dokumentations-
skulptur, der fortæller historien om 

Den første blok er væk, og de to næste blokke på Bentesvej er snart klar til, at det bliver deres tur.
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en svunden tid – eller også bringer 
den måske tankerne hen på bille-
derne fra alverdens krigszoner, som 
vi ser på tv ved aftenstide. 
De tomme døråbninger afslører, 
om det er stuen, soveværelset eller 
et køkkenrum, der står tilbage. Og 
fantasien bliver hele tiden ved med 
at forestille sig de mange liv og ople-
velser, glæder og sorger, som måske 
har fundet sted i rammen af den grå 
betonskal. 

bygaden på vej
Godt to en halv uge, så var den første 
blok helt væk. Og pludselig er der 
frit udsyn fra Bazar Vest til City Vest. 
Tanken med den nye bygade ned 
gennem parken bliver synliggjort. 
Alle betonklodserne ligger stadig 
hulter til bulter i bunker og venter 
på at blive knust i småstykker, som 
senere kan bruges som underlægning 
til de nye veje i Gellerups nye Hel-
hedsplan. 
Om få dage går betonklipperen i 
gang med at æde sig igennem næste 
blok, og derefter skal tredje blok for-
tæres. Det arbejde forventes færdigt i 
det tidlige forår. Og derefter skal der 
så om et til to år rives endnu et par 
blokke ned for at skaffe plads til en 
ny ungdomsbydel.

farvel og goddag
De forsvundne blokke er farvel til en 
tid med masser af liv og oplevelser 
for hundredvis af familier. For andre 
er det symbolet og afslutningen på en 
æra med tabte illusioner om fremti-
dens drømmeby. 

For mig er det starten på noget nyt og 
godt for Gellerupparken, der ligesom 
fugl Føniks rejser sig fra bunkerne 
af betonstøv og en dag igen flyver 
højt til glæde for alle beboerne i hele 
området.

Bid for bid spiser enterprenørmaskinen sig gennem blokkens beton.
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få, men engagerede deltagere 
til beboernes stemmes træf i fredericia

beboerrepræsentanter fra områder på den såkaldte ghettoliste fik input 
om image og debat med to folketingspolitikere

Tekst af Elsebeth Frederiksen. Fotos Finn Herskind.

Efter ringekampagner fra nogle med-
lemmer af Beboernes Stemme havde 
27 beboerrepræsentanter meldt sig til 
Beboernes Stemmes Træf 2014 i Fre-
dericia. Weekenden skulle handle om 
image og branding, som er aktuelt for 
områder på ghettolisten.
12 af landets nuværende 33 såkaldte 
ghettoområder havde sendt re-
præsentanter til træffet, hvor et af 
formålene blandt andet var, at de 
aktive beboerrepræsentanter kunne 
udveksle erfaringer og give hinanden 
inspiration. Beboernes Stemme er et 

landsdækkende netværk, som arbej-
der for at komme til orde hos politi-
kerne og forsøger at få medbestem-
melse, inden de vigtige beslutninger 
bliver taget.
 
beboerne skal have et bedre 
forhold til journalister
Politisk kommentator Thomas Larsen 
fra Berlingske Tidende var den første, 
som havde et oplæg. Han forklarede, 
hvordan man former dagsordenen 
i medierne, og forklarede, at der i 
den kommende valgkamp vil blive 
talt meget om integration og udsatte 
boligområder.  Her er det vigtigt for 

beboerne at få gode forhold til jour-
nalister, så man på den måde kan 
finde de gode historier, så det ikke 
kun er de dårlige, der kommer i me-
dierne.
Oplægget var lige så meget en dialog 
mellem deltagerne og Thomas 
Larsen, og han fik nogle gode kom-
mentarer med på vejen, som han kan 
tage med videre i sit arbejde. 
”Hvis jeg ikke var kommet i dag, 
havde jeg ikke vidst, hvad der foregik 
i de områder,” sluttede han.

besøg fra bl
Derefter var der besøg af direktøren 
for BL, Bent Madsen, som forklarede, 
hvordan deres arbejde med Lands-
byggefonden fungerede. Han mener 
ikke, at der er så mange negative 
historier fra de såkaldte ghettoom-
råder mere, men det var flere i salen 
meget uenige med ham i. Man kunne 
her komme med flere eksempler fra 
mediers dårlige omtale af ”ghetto-
områderne”.

politiske diskussioner på dag to
Søndagen begyndte med en general-
forsamling, hvor alle, og ikke bare 

aktive fra Aarhus, blev opfordret til 
at være aktive.  Derefter havde dagen 
et kort program, hvor to politikere 
kom på besøg. 
Boligordfører Jan Johansen (A) og 
Fatma Øktem (V) debatterede, hvor-
dan man sætter fokus på et område, 
der er belastet.  Her gik der i salen og 
blandt politikerne en diskussion om, 
hvorvidt de udsatte boligområder 
skulle kaldes ghetto, udsatte bolig-
områder, belastede boligområder 
eller noget helt fjerde. Fra salen kom 
forslaget ’regnbuekvarter’. Sengül 
Cayir fra Trigeparken sagde, at 
selvom det er et regnbuekvarter, kan 
man ikke få regnbuer uden regn, 
for ved regn vil der vokse masse af 
blomster.” Derfor skal vi arbejde 
sammen og kommunikere bedre for 
ikke at drukne i regnen.

Folk var generelt tilfredse med konfe-
rencen, selvom nogle gerne ville have 
været lidt mere blandet og snakket 
mere med de andre afdelinger. Næste 
gang må vi lave om på det.

I kan se mere om Beboernes Stemme 
på hjemmesiden: www.beboernes-
stemme.dk.

Deltagerne i Beboernes Stemmes Træf kom fra 12 forskellige såkaldte ghettoområder i Danmark. 
Områderne vil hellere kendes som Regnbuekvarterer, fordi her bor alle slags mennesker.

Folketingsmedlem Fatma Øktem fra Venstre 
og Jan Johansen fra Socialdemokraterne, der 
begge sidder i By- og Boligudvalget, fortalte 
om deres oplevelser af udfordringerne med 
ghettolisten.
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hvad laver de egentlig i afdelingsbestyrelsen?
skræppebladet har sat fokus på arbejdet i afdelingsbestyrelsen i rødlundparken

Tekst og foto Winnie Sehested

Skræppebladets nye skribent fra 
Rødlundparken syntes, det kunne 
være interessant at fortælle lidt om, 
hvad der sker i Rødlundparken. Og 
her har afdelingsbestyrelsen været så 
venlige at stille sig til rådighed for et 
interview.
Afdelingsbestyrelsen holder møde 
den første onsdag i hver måned, med 
undtagelse af juli, hvor der holdes 
ferie, og september, hvor der er afde-
lingsmøde. 
Alle beboere er velkomne til at hen-
vende sig i tidsrummet 17-17.30, hvor 
man kan læse protokollen med refe-
rater fra møderne, men jeg vil dog 
lige minde om, at man kan læse alle 
referater og dagsordener på Brabrand 
Boligforenings hjemmeside, hvor 
man får mange nyttige informationer.

mange beslutninger
I møderne deltager altid afdelings-
sekretær Helle Pia Rosendahl, som 
skriver referater og løser opgaver for 
afdelingen og afdelingsbestyrelsen.
Der drøftes rigtig mange ting på mø-
derne, og for at tage nyere eksempler: 
Der er taget stilling til, om forslaget 
til renovering af legepladser kan 
godkendes, om der skal anskaffes 
nye møbler til selskabslokalerne, og 
til inspektørens forslag om fælles 
hækklipning.
Bestyrelsen har også nogle hjerte-
sager. En af dem var tilbage i 1992 
sagen om kollektiv vandafregning, 
som bestyrelsen lagde et stort arbejde 
i at få ændret. Det lykkedes dem at 

afvikle en urafstemning, og vi endte 
så med at få individuel vandafreg-
ning for hver husstand, hvilket jo er 
en fordel for de fleste.
Bestyrelsen kæmpede også i syv år 
for at få bygget 55+-boligerne på 
Næshøjvej.

kamp om udlejningsregler
Her i 2014 kæmpes der stadig for 
at få genindført fleksibel udlejning. 
Læs mere om dette under afdelinger 
længere omme i bladet, hvor for-
mand Aase Asmus Christensen har et 
indlæg om netop det.
En af de vigtigste ting for bestyrelsen 
er jo, at de er beboernes talerør/
hjælpeinstans i forhold til bl.a. admi-
nistrationen.
De beboere, der kommer til møderne, 
kommer for at få løst konkrete pro-
blemer, hvor bestyrelsen så drøfter, 
hvad der kan gøres, og hjælper f.eks.
med at udforme forslag til behand-
ling på førstkommende afdelings-
møde. Der dukker også spørgsmål op 
om, hvad råderetten giver lov til, og 
jeg har jo været der for at søge penge 
til fastelavnsfest, så det spænder vidt, 
hvad de arbejder med. Kan besty-
relsen ikke svare samme dag på et 
spørgsmål, undersøger de sagen og 
vender tilbage med svar.

en lovlig taskehund
Som eksempel kan nævnes forslaget 
om at holde ”taske-hund” i afdelin-
gen, hvor afdelingsbestyrelsen var 
behjælpelig med at lave en planche 

for at illustrere størrelsen på hunde 
og formulering af forslaget, og det 
blev også sendt til administrationen 
for at tjekke, om det var lovmæssigt 
formuleret, så en evt. vedtagelse er 
gældende efter reglerne.
Det skal dog pointeres, at klagesager 
ikke skal til afdelingsbestyrelsen, 
men til administrationen.
Bestyrelsen er også meget interes-
seret i, at man kommer til de åbne 
møder med gode ideer, ris, ros og 
kommentarer.
Jeg vil her slutte med at henvise til 
Rødlundparkens Beboerhåndbog, 
som udleveres ved indflytning 
sammen med gældende Regler & 
Vejledninger, og det materiale, ligger 
på Brabrand Boligforenings hjem-
meside, for ud over det, jeg her har 
skrevet, arbejdes der med mange 
andre ting, men det bliver for langt, 
om jeg tager det hele med her. 

Find Rødlundparkens referater:
www.bbbo.dk/afdelinger/rodlund-
parken/referater-afdeling-bestyrelse

Formand Aase Asmus Christensen i midten for bordenden med resten af Rødlundsparkens bestyrelse 
rundt om; Anne E. Olesen, Gretha Munk, Inger Nielsen, Birgit Væggemose og Helle Pia Rosendal.

”Taskehunde” er hunde, der er define-
ret ved maximalt at have en størrelse 
- som udvokset dyr – som man med 
lethed kan anbringe i en indkøbstaske. 
Målene for en ”taskehund” må ikke 
overskride 

55(L) x 40(H) x 30(B) cm, og hunden 
skal opfylde målene fra skulderhøjde til 
halerod. 

”TASKEHUND” - RETNINGSLINJER
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antenneforeningen aarhus åbner 
medlemsbutik i aarhus 

tæt på rådhuspladsen kan antenneforeningens medlemmer fra nytår 
få hjælp med alt vedrørende tv og internet

Af Helle Hansen, foto Martin Krabbe

Kort efter nytår slår Antenneforenin-
gen Aarhus dørene op til en ny butik, 
der fremover vil tilbyde personlig 
service til foreningens godt 62.000 
medlemmer i Aarhus og omegn.
”Her vil det være muligt at komme 
forbi og stille spørgsmål om internet, 
bestille TV-pakker, lave aftaler eller 
måske få undervisning, hvis der er 
brug for det,” fortæller Jesper Peder-
sen, formand for Antenneforeningen 
Aarhus.
”Vi laver vores butik med stor inspi-
ration fra AN-TV Huset i Aalborg, 
som de sidste to år har haft stor 
succes med deres nye butik, hvor 
medlemmerne strømmer til,” siger 
Jesper Pedersen, der har stor tiltro til, 

at medlemmerne i Aarhus også vil 
tage godt imod tilbuddet, når butik-
ken åbner.

udlejer til stofa
Antenneforeningen bliver ikke alene 
i butikken på Hans Hartvig Seedorffs 
Stræde. Foreningen lejer nemlig en del 
af det 200 m2 store lokale ud til Stofa, 
der er antenneforeningens tekniske 
leverandør og samarbejdspartner. 
Tidligere havde Stofa selv en butik på 
Søren Frichs Vej, men den lukkede for 
et par år siden. Siden da har nærmeste 
Stofa-butik været i Aalborg.
”Udover Stofa flytter vi også vores 
egen tv-station, TV-Aarhus, i et 
lokale, hvor vi indretter et studie, 

hvorfra vi kan sende live-udsendelser 
ud på antennenettet til alle Stofa- og 
YouSee-abonnenter i Aarhus. Det 
drejer sig om godt 130.000 seere,” 
fortæller Jesper Pedersen.

medlemmer i fokus
I det nye lejemål bliver der også 
plads til et lokale, der kan bruges til 
undervisning af forskellig slags, som 
kan være til glæde for medlemmerne. 
”Der vil være plads til, hvis en afde-
lingsbestyrelse, en grundejerforening 
eller en anden gruppering har lyst til 
at lære mere om nogle af de mange 
tekniske løsninger, der findes i dag 
på TV- og internetområdet,” siger 
Jesper Pedersen.

Formand Jesper Pedersen (i baggrunden) og næstformand Anders Andersen er selv med til at indrette butikken. Her samler de møbler fra IKEA.



Skræppebladet december 2014 - 9

”I det hele taget ønsker vi med initia-
tivet med den nye butik at sætte med-
lemmerne og deres ønsker og behov 
i fokus, så alle oplever at få den 
bedst mulige service af foreningen,” 
siger Jesper Pedersen, der sammen 
med resten af antenneforeningens 
bestyrelse glæder sig meget til at tage 
imod medlemmerne i den nye butik 
fra den 2. januar 2015.

fremtidens netløsninger 
fyldt med udfordringer
Fremtiden inden for netløsninger og 
TV-kanaler byder på mange udfor-
dringer. Udviklingen løber hurtigt, 
og fibernet, som i dag er det mest 
attraktive inden for kabling, risikerer 
inden for de næste 10-15 år at være 
blevet overhalet af trådløse forbindel-
ser. Det gør, at man som bruger skal 
tænke sig rigtigt godt om, inden man 
laver nye investeringer, råder Jesper 
Pedersen.
”Når man i dag bygger nyt, så lægger 
man altid fibernet ind. Men i gamle 
bygninger kan det sagtens lade sig 
gøre at køre op til 300 Mbit i de gamle 
eksisterende kobberkabler (coax og 
telefonledninger), hvis man bare får 
opsat noget nyt interface-udstyr. Og 
så kan prisen sagtens konkurrere 
med prisen for at få trukket fibernet 
rundt i en ejendom,” fastslår Jesper 
Pedersen og fortæller, at en opgrade-
ring af et eksisterende kobberkabel til 
de hurtigere hastigheder kan gøres 
for 15-20 procent af, hvad det koster 
at omlægge til fiber.

højere hastighed på gratis 
internet
Som en lille nytårsgave kan Anten-
neforeningen Aarhus i forbindelse 
med kanalomlægningen i det nye år 
tilbyde 1 Mbit gratis internet til alle 
medlemmer i stedet for den nuvæ-
rende 256 kb forbindelse, som i dag 
gratis følger med den lille pakke.

frit-valg af tv-kanaler på 
ønskelisten
I Antenneforeningen Aarhus arbejder 
bestyrelsen på at gøre det frivilligt for 
medlemmerne at vælge, hvilke TV-
kanaler de vil modtage. 
”I dag har vi delvist frit valg, når vi 
ser udover basispakken, som inde-
holder de ”must carry”-kanaler, som 
enhver ejer af fællesantenneanlæg i 
Danmark har pligt til at distribuere 
ifølge Radio- og fjernsynsloven. Men 
for at vælge frit kræver det i dag, at 
medlemmet køber en Zaptor, hvor-
efter det er muligt at tilvælge lige 
præcis de kanaler, som han eller hun 
ønsker til forskellige priser,” fortæl-
ler Jesper Pedersen og understreger, 
at på sigt håber antenneforeningen 
at gøre valgfriheden af TV-kanaler 
endnu friere, så medlemmerne kun 
skal betale for de kanaler, som de 
ønsker at se.

Læs mere på 
Antenneforeningens Aarhus hjemmeside:
www.antenneforeningen-aarhus.dk

Antenneforeningens nye medlemsbutik ligger centralt placeret i den travle busgade.

Boligforeningens formand i spidsen for Antenneforeningen Aarhus
Jesper Pedersen, der er formand for Brabrand Boligforening, blev på 
antenneforeningens ordinære generalforsamling i maj valgt til formand for 
Antenneforeningen Aarhus. I den syv mand store bestyrelse sidder desuden Aase 
Asmus Christensen, der er formand i Rødlundparken, afd. 10. 

Foto: Bo Sigismund.



10 - Skræppebladet december 2014

døgnrapporten fra gellerup på nettet
ny artikelserie på bydelsportalen gellerup.nu fortæller om politiets arbejde i området

Af Helle Hansen

Siden slutningen af oktober har 
læsere på bydelsportalen Gellerup.
nu kunnet følge med i lokalpolitiets 
arbejde i området, fordi der nu bliver 
viderebragt historier fra politiets 
døgnrapport.
Det er på opfordring fra lokale bebo-
errepræsentanter, at bydelsportalen 
er begyndt at bringe historierne fra 
hverdagens hændelser i området, 
som har politiets interesse.
”Når vi kan se, hvad der er foregået 
af kriminelle handlinger i området, 
og læse, hvad politiet gør i de enkelte 
sager, så kan vi som borgere følge 
med og få viden om, hvad der er på 
færde i vores lokalområde,” fortæller 
Ali Khalil fra Gellerupparkens afde-
lingsbestyrelse.
Han har sammen med afdelingsfor-
mand på Toveshøj Anett S. Chistian-
sen været med til at opfordre lokal-
politiet og bydelsportalen gellerup.
nu til at indgå i et samarbejde om at 
bringe relevante uddrag fra døgnrap-
porten.

stort og småt
”Når vi som borgere kan læse, hvad 
det er, politiet skriver på døgnrap-
porten, så kan vi også se, hvad det er, 
politiet går og laver. Og som lokale 
beboere kan vi nogle gange læse og 
forstå, hvorfor der måske var udryk-
ninger eller anden uro et eller andet 
sted,” siger Ali Khalil.
”Nogle gange er der måske ikke det 
store at berette. Og det er jo så godt. 
Men andre gange kan det også være 
godt at blive informeret om, at noget 
ikke er helt, som det skal være,” siger 
Anett S. Christiansen, der er meget 
tilfreds med på gellerup.nu at kunne 
læse de små korte notitser med døg-
nets hændelser.

oplysning og viden
”Hvis vi i politirapporten kan læse, at 
der måske lige nu er en periode med 
mange indbrud, så kan vi som be-
boere være mere vågne og opmærk-
somme og måske også lægge mærke 
til ting, vi ellers ikke ville bemærke. 

Og hvem ved, måske kan det også 
være med til at opklare forbrydelser? 
Og ellers har vi alle nu mulighed for 
at danne os et realistisk billede af, 
hvordan det ser ud med kriminalitet 
i vores område, og måske kan vi i pe-
rioder opleve, at der slet ikke sker ret 
meget,” siger Anett S. Christiansen.

sideartikler og nyheder
Den første måned med døgnrap-
porten på gellerup.nu er netop blevet 
evalueret. Og der er enighed om, at 
det er en god ide at fortsætte med at 
bringe notitser fra døgnrapporten. 
Men samtidig er der også planer om 
måske at lave opfølgende historier på 
nogle af de ting, der er skrevet om i 
rapporten.
Foreløbig er det planen, at Gellerup.
nu skal med på reportagetur med en 
betjent, der går fodpatrulje i området, 
og skrive om, hvad der møder betjen-
ten på vejen.

Uddrag fra døgnrapporten fra Lokalpolitiet 
Aarhus Vest i oktober 2014:

Lørdag den 25. oktober:
Kl. 10.39 fredag fandt vi en grøn mc-
crosser i et kælderrum, hvor stelnummeret 
var bortslebet. Vi har mistanke om, at cros-
seren er brugsstjålet, hvorfor vi har beslaglagt 
den. En 18-årig mand er sigtet i sagen. 
 
Kl. 11.20 fik vi en anmeldelse om tyveri fra 
et kælderrum, hvor der var stjålet 3 kuf-
ferter, 2 store tasker samt en del beklædning.  
 
Kl. 13.43 blev der anmeldt et indbrud i en lejlighed 
beliggende i stueetagen. En terrassedør er opbrudt, 
og der blev stjålet en playstation, spil til samme, 
en MacBook, en IPhone og en lader til samme. 
 
Kl. 19.04 fik vi en anmeldelse om, at en bil 
netop var kørt ind i en snor, som var spændt 
ud over Edwin Rahrs Vej. Ingen skader på 
bilen, og ingen gerningsmænd fundet på stedet.  
 
Kl. 22.37 blev der anmeldt, at en knallert var i 
brand ved Gellerupbadet / Fristedet, samt at der 
var uro og uorden på stedet. Branden blev slukket 
af patruljen, og det viste sig at være en brugsstjålet 
knallert. Umiddelbart var der ingen uro og uorden, 
da patruljen nåede frem.

Onsdag den 29. oktober:
Politiet har modtaget anmeldelse om vold begået 
fredag den 24. oktober ca. kl. 21.00 på gaden på Jet-
tesvej. En 21-årig pige, der ikke er fra området, blev 
sparket i ansigtet og efterfølgende tildelt en lussing. 
Lokalpolitiet Århus Vest vil meget gerne høre fra 
eventuelle vidner til episoden eller fra andre med 
oplysninger til sagen. 
 
kl. 13.05 blev der anmeldt tyveri fra en lastbil på 
Janesvej. En rude i lastbilens førerhus var knust, og 
der var stjålet en GPS mrk. Garmin Nüvi 10.
 
kl. 19.44 blev der via 112 anmeldt, at der var brand 
i en affaldsskakt på Bentesvej. Branden blev hurtigt 
slukket, og den umiddelbare årsag til branden 
menes at være uforsigtighed med udsmidning af kul 
fra vandpibe e.l.
 
kl. 19.57 blev en tyverialarm aktiveret i 
en lejlighed på Gudrunsvej. Alarmen har 
angiveligt skræmt indbrudstyven væk, 
idet der umiddelbart ikke var noget stjålet.  
 
Torsdag den 30. oktober:
Torsdag formiddag var en polititjenestemand i 
sin fritid en tur i City Vest for at handle sammen 
med sin familie. Her blev han passet op af en af 
områdets kendte kriminelle, der genkendte ham som 
politimand. Gerningsmanden var herunder truende 
i ord og adfærd. Gerningsmanden blev efterfølgende 
anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens 
§119, der omhandler trusler om vold mod offentlig 
myndighed. 
 
Torsdag formiddag var der forsøg på indbrud i en 
lejlighed på Janesvej. Da gerningsmanden opda-
gede, at lejlighedens beboer var hjemme, stak han 
dog af. 
 
Torsdag eftermiddag måtte en af vores patruljer as-
sistere vagterne i Bazar Vest, idet de havde brug for 
hjælp til bortvisning af en uønsket gæst. Det viste 
sig, at Bazaren i forvejen har givet gæsten forbud 
mod at komme der pga. dårlig opførsel. På den bag-
grund blev han sigtet for det, der i fagsprog hedder 
”husfredskrænkelse”, og bortvist. 
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velkommen til skræppebladets roadshow
skræppebladet besøger andre afdelinger for at udvide sin horisont

Af Elsebeth Frederiksen, redaktørteamet

Skræppebladet har i mange år trofast holdt redak-
tionsmøder i Yggdrasil i Gellerupparken. Men på 
sidste redaktionsmøde fik et af medlemmerne den 
gode idé, at vi skulle tage på turné og holde vores 
redaktionsmøder andre steder. Vi døbte det hurtigt 
”Skræppebladets roadshow”.

først stop afd. 2
Første stop på turneen er Søvangens beboerhus.
Ikke langt fra Yggdrasil, men for mig, som selv 
bor i Gellerupparken, er det et stykke udenfor min 
tryghedszone.
Det er meningen, at vi skal holde redaktionsmøder 
det nye sted tre måneder ad gangen, og derefter 
rykker redaktionen et nyt sted hen.
 
nye  indtryk
På redaktionen håber vi, at vi kan blive inspireret af 
det nye sted, finde nye ideer til artikler og se afde-
linger, vi måske  ikke kender.
Hvis I vil have besøg af os, så kontakt os med et for-
slag om, hvor vi kan holde vores redaktionsmøder.
Vi glæder os til vores turné!

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
En af de fordomme, man hører om 
Gellerups unge, er, at de vælger be-
stemte uddannelser. Læge, ingeniør, 
socialrådgiver og social- og sund-
hedsassistent. Fordommen er tildels 
rigtig, for der ER kun få håndværkere 
blandt de unge. Vi har tre temaartik-
ler, som fortæller om unge, der tager 
håndværksuddannelser og er stolte af 
det.
En anden fordom går på, at muslim-
ske piger presses til at bære tørklæde. 
Hanaan Yusuf har fire små piger, og 
de bærer alle tørklæde, selv om mo-
deren har sagt, at det er for tidligt. 

Men de ser op til ældre veninder og 
til moderen – derfor vil de gerne have 
tørklæde på. 
Vore Unge Reportere er repræsenteret 
med tre artikler: om det nye fitness-
center i Bazar Vest, om lektiehjælpens 
udbytte og om en ung fyr med kæle-
navnet Onkel.
Vi kommer naturligvis også ind på 
nedrivningen på Bentesvej og har talt 
med en tidligere beboer, der var rigtig 
glad for at bo i blokken.
I anledning af julen bringer vi en op-
skrift på risalamande, hvor der ikke 
spares på fløden…

God jul!

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard
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nye køkkener i gellerup falder fra hinanden
nye køkkener i gellerupparken er i for dårlig kvalitet. driften indrømmer, at det er et problem

Tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen 

I Gellerupparken har mange stadig 
deres gamle køkken, fra da bebyg-
gelsen blev bygget i 1970’erne. Inden 
for de seneste 4-5 år har folk dog 
kunnet få nye køkkener, mod at de 
selv betaler af på dem over huslejen. 
Det tager 10 år, inden de er betalt. 
Det er flotte køkkener, men de holder 
desværre ikke nær så længe som de 
gamle robuste trækøkkener. 

Kaltumo Guraa Ahmed flyttede ind 
i en lejlighed med et fire år gammelt 
køkken. Man kan se på køkkenet, 
at det ikke er i god stand. Lågerne 
sidder løst, og hvis man prøver at 
skrue dem på igen, smuldrer træet. 
Hun havde først selv forsøgt at skrue 
dem fast, men da det ikke lykkedes, 
ringede hun til driften, som kom, 
men de kunne heller ikke forhindre, 
at træet smuldrer. Hun er lidt træt 
af, at køkkenet ikke er i bedre stand. 
Derfor har vi prøvet at få svar fra 
driften.

køkkenbord i stykker efter et år
Jeg bor selv i Gellerupparken og fik 
nyt køkken for ca. et år siden. For ca. 
to måneder siden var den gal med 
mit køkkenbord. Da jeg kom hjem 
efter en ferie, kunne jeg pludselig 

ikke åbne skabet under vasken. Det 
viste sig, at den del af bordpladen 
havde udvidet sig, og skabslågen 
kunne derfor ikke åbnes. Jeg gik op 
til driften, der henviste mig til Hus-
hjælpen, hvor jeg har købt køkkenet. 
De ville komme og se på det inden 
for to uger. Da der var gået præcis 
to uger, kom der en og reparerede 
det. Han skar lidt af bordet, limede 
og lakerede det. Jeg var absolut ikke 
tilfreds. Inspektør Peter Sørensen 
gav mig ret. Hvis en bordplade er i 
stykker allerede efter et år, skal den 
skiftes. 

Nu har jeg fået den skiftet, men af bo-
ligforeningen. Peter Sørensen udtaler, 
at de godt ved, at køkkenerne ikke er 
nær så holdbare som de gamle køk-
kener, men han mener ikke, at de er 
af dårlig kvalitet. 

beboerne glade for hushjælpen
Beboerne i Gellerupparken har tre 
mulige køkkenfirmaer, hvorfra de 
kan købe køkkener. Det er Hushjæl-
pen, Vordingborg Køkkenet og HTH. 
Mange beboere vælger Hushjælpen, 
fordi de ifølge Peter Sørensen har 
nogle specielle udskæringer og f. 
eks. glas i lågerne, som falder i be-

boernes smag. Peter Sørensen siger, 
at de har haft nogle problemer med 
bordplader fra Hushjælpen, men 
fordi det ikke altid er til at se, om 
det er selvforskyldt af lejeren eller en 
fabrikationsfejl, kan de ikke påføre 
Hushjælpen den udgift.

”Hvis der er et problem med køk-
kenet, kan man altid kontakte 
driftskontoret, som så vil sende en 
ud og tilse skaden,” fortæller Peter 
Sørensen. 
Hvis skaden kan henføres til leve-
randøren, vil man kontakte dem for 
at udbedre skaden, men hvis lejeren 
selv har været årsag til skaden, 
sendes regningen til lejeren. Driften 
har oplevet, at lejeren selv har øde-
lagt køkkenet. Det kan f.eks. være 
ved at bruge skufferne som trappe 
og ved, at beslag er rykket helt ud 
af skabets korpus. Her kan man ikke 
laste køkkenfirmaet, og her må drif-
ten selv udbedre skaderne. 
Her kan man så opfordre folk til at 
passe på deres køkkener og kontakte 
driften, hvis der er problemer, inden 
man selv prøver at udbedre ska-
derne.

Køkkenbordet bliver her skiftet ud. Man kan ikke længere sætte hylder op 
i Kaltumos køkken.
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skræppens julenørds bedste julebagetips
fra alle os på skræppen til alle jer: glædelig jul – med en opskrift 

på sprøde julesmåkager fra harlev

Tekst af Helle Hansen, foto Per Sehested

Skræppebladets nyeste skribent, 
Winnie Sehested fra Rødlundparken, 
er alias med julenørden fra Harlev, 
som hver december lyser kvarteret op 
med alskens elektroniske julestads, 
man kan forestille sig, i både for- og 
baghave.
På redaktionen har vi derfor allerede 
nydt godt af lækre småkager, som 
Winnie har taget med til møder. Og at 
have en julekagebage-nørd iblandt os, 
det skal alle Skræppens læsere også 
have glæde af, mener vi på Skræp-
pebladet. 

med og uden gluten
Winnie har derfor sagt ja tak til, at 
Skræppen kan bringe hendes opskrift 
på lækre finskbrød, og der er en både 
med og uden gluten. 
”Mit barnebarn på ti år fik for et 
par år siden konstateret glutenal-
lergi, men han skal da ikke gå glip 
af mormors julebag. Derfor har jeg 
eksperimenteret og fundet frem til en 
opskrift, hvori der ikke indgå mel,” 
fortæller Winnie, som hver jul bager 
julesmåkager af otte kilo mel til fami-
lie og venner. 
Og Winnie har flere spændende op-
skrifter på julesmåkager både med og 
uden gluten, som du kan få tilsendt 
på mail, hvis du skriver, at du gerne 
vil have det: mormor@weasch.dk

Glutenfri finskbrød

250 g god margarine eller smør
200 g glutenfri mel (hvad mærke, du har lyst at bruge)

200 g hirsemel
85 g sukker
1 æg
PYNT ovenpå: æg, perlesukker og hakkede mandler.

 
Alt æltes godt sammen, nemmest, hvis margarinen har stuetemperatur.

Stilles i køleskab max 1 time, da glutenfri ikke kan tåle at stå og vente, 

som almindelig dej kan.
Trilles i stænger, eller som jeg gør: ruller ud i en plade og skærer ud.

Pensles med æg, drysses med perlesukker og hakkede mandler.

Bages 10 min. afhængig af tykkelse ved 225 grader.

 
 

Finskbrød
 
750 g god mel
500 g god margarine 
eller smør
170 gram sukker
2 æg
Æg til pensling
Perlesukker
Hakkede mandler

Skræppeskribent og julenørd Winnie Sehested bager finskbrød og deler opskriften med Skræppens læsere.
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kunstværker i rødlundparken
begyndelsen på en artikelserie om kunst i brabrand boligforenings afdelinger

Tekst Winnie Sehested, foto Martin Krabbe.

Vi vil hermed begynde en serie om 
kunst i de forskellige afdelinger. I 
læsere må meget gerne melde tilbage 
med kontaktpersoner i de forskel-
lige afdelinger, så vil vi de følgende 
måneder komme omkring i jeres af-
delinger til en snak og fotografering 
af kunstværkerne til bladet.
Da jeg, Winnie, bor i Rødlundparken, 
var det naturligt at begynde her.

”elskovskunsten”
Kunstmaleren Ole Østrup var engang 
i 1990’erne engageret af Brabrand Bo-
ligforening i en form for aktivering. 
I denne periode arbejdede han med 
maleri, litografi og skulptur.
Den daværende afdelingsbestyrelse 
fik forevist en smuk tegning, som 
Ole Østrup havde fået inspiration til 
ved at gå rundt og lære afdelingen at 
kende. Der blev straks sagt ”ja tak” 
til at få et sådant unikt kunstværk 
foræret. Skulpturen er placeret på 
græsplænen ud for Rødlundvej 146. 
Ole Østrup er derudover kendt for 
at have udsmykket den tidligere 
arbejdsformidling i Århus og ikke 
mindst Harlekin-facaden i Tivoli 
Friheden.
Ole Østrup døde 10. november 2002, 
62 år gammel. Desværre er skulptu-
ren nu ret nedslidt af vejr og vind, 
og man kunne jo håbe, den vil blive 
istandsat.
Kilde: beboerhåndbog og Wikipedia.

”liv i rødlundparken”
Kunstmaler Hanne Arberg boede i en 
årrække  med sin familie i Rødlund-
parken. Hanne fandt tid til at deltage 
i afdelingsbestyrelsesarbejdet i en 
periode, men brugte derudover al 
sin tid på at male og uddanne sig til 
kunstmaler. 
Hanne udstillede i 2003 og 2004 på 
forårsudstillingen på Charlottenborg. 
Da senioretapen af Rødlundparken 
– beliggende på Næshøjvej - blev 
opført, og fælleshuset skulle indret-
tes, var det naturligt at anskaffe et af 
Hannes malerier og bruge det som 
vægdekoration i aktivitetslokalet. 
Det forestiller en barnevogn i en have 
med udsigt til et haveskur og et af 
senioretapens træhuse i baggrunden.

Hanne har galleri og atelier i den 
gamle købmandsforretning på Staby-
vej 63 i Staby og har en hjemmeside 
http://www.hannearberg.dk, hvor 
man kan se flere af hendes ting.
Kilde: beboerhåndbog og internet.

litografier:
Kunstner Bent Slot har to litografier 
hængende i selskabslokalet på Rød-
lundvej 8.
Der har desuden været et kunstværk 
af Bent Slot ved navn ”Vandkun-
sten,” der blev udført i forbindelse 
med indvielsen af de første etaper af 
Rødlundparken. Kunstværket havde 

form af en vandkunst, som stod ved 
de lyseblå trappetårne. Vandkunsten 
eksisterer ikke længere. 
Kilde: BeboerhåndbogenElskovskunsten af Ole Østrup.

”Liv i Rødlundparken” af Hanne Arberg.

Litografi : Bent Slot.

Rødlundparkens mest stylede beboer. Denne 
julede linselus kunne ikke lade være at blande 
sig, da der skulle fotograferes. Og så risikerer 
man altså at ryge i bladet.
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skimmelsvamp-sanering i hus i søvangen er tilendebragt

en sanering, der skal forhindre fremtidige angreb

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Flere lejligheder og huse i Søvangen 
har været plaget af skimmelsvampe. 
Et hus har været så  angrebet, at det 
har været nødvendigt med en gen-
husning af beboerne, mens boligfor-
eningen har undersøgt og testet huset 
her i sommerens løb.
Afdelingens inspektør, Carsten Falck, 
har til Skræppebladet fortalt, at nu 
er huset efter et halvt års test og re-
novering gjort klar til indflytning  fra 
november. 

fugtspærre og luftudskiftning
Huset har gennemgået en skim-
melsanering, hvor alle vægge har 
været  damprenset og efterfølgende 
er blevet malet med diffusionsåben 
maling. Gulve er også blevet renset 
af,  og et flydelag er lagt ud for at 
rette gulvfladerne. Bagefter er der 
pålagt fugtspærrer under nye gulve.
Der er etableret genindvindingsan-
læg. En mekanisk luftudskiftning, 
der genbruger varmen fra boligen og 
udskifter  luften  i alle husets rum.
Det er den form for luftudskiftning, 
det også er planlagt, at der skal an-
vendes, hvis afdelingen vedtager at 
renovere.  Et anlæg, der indebærer 
en mindre el-omkostning årligt, men 
forbedrer indeklimaet og dermed er 
en god investering. 

drænhuller mod vand
Det er vigtigt at holde husets mure 
tørre og at forebygge, så der  ikke 
fremover kan trænge fugt op i væg-
gene nedefra.  Derfor er der lagt nye 
dræn ned på siderne af huset. Des-
uden er der lavet drænhuller gennem 
sokkel, altså der er boret huller i 
soklen som en særlig sikring mod 
vand under huset.
Processen svarer her  til, hvad man 
vil gøre i forbindelse med en eventuel 
kommende renovering. 

ikke optimalt renoveret
Kirsten Weigelt fra DAI arkitekter 
og ingeniører, der har gennemgået 

Søvangen, har været inde for at kikke 
med under undersøgelsesprocessen.
Huset er endnu ikke optimal renove-
ret. En optimal renovering indebærer 
flere ting for  at modvirke  kuldebroer, 
blandt andet at forbedre  isoleringen. 
Huset her er ikke færdigrenoveret ud-
vendigt.  Det er jo først en proces, der 
sker, hvis beboerne  i Søvangen bliver 
enige om, at det skal ske.
Nogle af de foranstaltninger, der 
skal til i forbindelse med en eventuel 
renovering, har dog vist sig at slå til. 
Processen omkring huset her viser, at 
det er nødvendigt, at forebyggende 
ting bliver gennemført, hvis boli-
gerne i Søvangen skal forbedres.

Produktionsplan 2015, Skræppebladet    
   
Måned   Deadline (Fredage) Udgivelse (Torsdage) 
Januar   16. januar  29. januar
Februar   13. februar  27. februar
Marts   13. marts  26. marts
April   17. april   30. april
Maj   15. maj   28. maj
Juni   12. juni   25. juni  
August   14. august  27. august
September  18. september  1. oktober
Oktober  16. oktober  30. oktober
Novbember  13, november  26. november

Skræppebladet udkommer ikke i august og december.   

Søvangens huse kan blive optimalt renoveret, når afdelingen får en renoveringsplan.
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Kan du gætte, hvad der vil sKe i 2015?
igen i år er der spørgsmål både inden for vores egen lille andedam 

i boligforeningen og ude i den store verden

Svar ja eller nej til de ti spørgsmål, og 
send svarene til Skræppebladets re-
daktion senest den 31. januar 2015.
Enten med post til beboerhuset Ygg-
drasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand, 
(husk at mærke kuverten ”Skræp”) 
eller som mail til redaktion@skraep-
pebladet.dk. 
Vinderen – eller den, som rammer 
tættest på ti rigtige – får en flot nyt-
årskurv i gave.
Vinderen og den rigtige svarkombina-
tion offentliggøres i Skræppebladet i 
februar 2016.

1: Sidder der to kvinder i foreningsbe-
styrelsen?

2: Er det i årets løb besluttet, hvor der 
skal ligge en moske?

3: Er Jesper Pedersen stadig for-
mand for foreningsbestyrelsen?

4: Er Helle Thorning-Schmidt stadig 
statsminister ved udgangen af 2015?

5: Bliver der indført videoovervågning 
i dele af Gellerupparken?

6: Er der revet 5 blokke ned i Gel-
lerupparken ved udgangen af 2015?

7: Er Havnehusene klar til indflytning 
før påske?

8: Kommer der beslutning om reno-
vering af Søvangen?

9: Bliver det tilladt at holde kat i To-
veshøj?

10: Er der afdelinger, hvor lejen i 
2016 er budgetteret til over 1.000 kr. 
pr. kvadratmeter?
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husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

allan fisker har sendt endnu en fyldt container til riga

1621 banankasser lastet på seks timer, da allan fiskers nødhjælp skulle fylde container

Tekst og foto Helle Hansen

Der var masser af hjælpende hænder 
fra morgenstunden, da Allan Fisker 
fredag den 14. november skulle have 
båret 1621 fyldte banankasser med 
nødhjælp op fra depotet i kælderen 
ved Gudrunsvej 76 og placeret i den 
45 meter store container, som skulle 
skibes af sted til Riga i Letland.

16 års nødhjælpsarbejde
De mange banankasser var fyldt med 
tøj, sko, køkkenredskaber og legetøj, 
som Allan i årets løb har klunset eller 
fået foræret af mennesker, som gerne 
vil støtte hans livsprojekt med at 
hjælpe et børnehjem i Riga. 
Det er efterhånden 13 år siden, at 
Allan, som den første, blev kåret som 
Årets Østjyde af TV2 Østjyllands 
seere. Og det er på 16. år, at den lille 
klunser, som alle i Gellerup kender, 
når han kommer kørende på sin cykel 
med banankasser bagpå, samler tøj 
ind for at hjælpe nødlidende lettiske 
børnehjemsbørn.

støtteforening hjælper med 
fragt
Gennem de sidste 12 år har Allan haft 
sin egen støtteforening, der har som 
formål ”at yde økonomisk hjælp til 
Allan Fiskers transport af indsamlet 
tøj m.m. til børnehjemmet i Riga, Let-
land. Samt hjælpe med at afholde de 
udgifter, der opstår i forbindelse med 
tøjindsamlingen og forsendelsen.”
Det er medlemsbidrag, som sammen 
med donationer fra forskellige fonde 
og indtægter fra Allans mange 
foredrag om foreningen er med til at 
betale for transporten af containerne, 
en udgift på ca. 16.000-18.000 kroner 
pr. udsending.
Der er muligt at støtte Allan Fiskers 
nødhjælpsarbejde ved at indsætte 
beløb på støtteforeningens konto i 
Spar Nord: Reg. Nr. 9895 - Konto 
0001527282 

Årligt medlemskontingent er 100 
kr. – men man er selvfølgelig velkom-
men til at indbetale mere. Læs mere 
på hjemmesiden www.allanfisker.dk

Færdigt arbejde. Seks timer tog det at få 
pakket den 45 fod store container med 1621 

banankasser.

Der var masser at hjælpere til at give en 
hånd med at slæbe banankasser op fra 

kælderdepotet.
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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
Læserbreve modtages helst i elektro-
nisk udgave, ellers kan du sende det 
med post til Skræppebladet, Dortes-
vej 35A, 8220 Brabrand.

ros og rødt kort

Jeg besluttede i sidste nummer at 
påpege den manglende telefonservice 
på BB. Det besvarede den nye 
administrationschef, Susanne Witting, 
så på konstruktiv vis.
Når nogen gør noget godt, skal de 
naturligvis have ros. Jeg håber, at 
problemet snart løses, og jeg vil 
anerkende, at man er opmærksom på 
problemet og forsøger at løse det. Så 
tak for det, selvom der selvfølgelig 
helst ikke skal gå alt for længe.

Erling Melgaard Jarsbos gentagne 
svadaer er efterhånden et kapitel for 
sig. Man må håbe, at han efterhånden 
finder ud af, at livet netop ikke er 
“for fucking kort” til at tale pænt 
- men netop det modsatte. Det er 
flot, at redaktionen vælger at bringe 
læserbrevet og sørge for, at hr. Jarsbo 
får svar på tiltale, men mon ikke det 
er sidste gang, den går? Jeg synes 
absolut, at det røde kort er på sin 
plads, da jeg ikke ønsker at spilde 
mere tid på de udgydelser.

Sean Ryan Bjerremand
Gudrunsvej 42, 4 mf

8220 Brabrand

Åbent brev til Foreningsbestyrelsen, 
Brabrand Boligforening

medarbejdere i
foreningsbestyrelsen?

Efter 45 år udenfor lejeboligmarkedet 
er vi landet trygt og godt hos Brabrand 
Boligforening.
Indrømmet – jeg er ikke opdateret 
på den bagvedliggende lovgivning 
i boligforeninger, men er af den 
grundholdning, at når man i dag kan 
sende folk til månen, kan der også 
ændres på slige ting.
Ved Danmarks indtræden i 
EU forpligtede større danske 
virksomheder (hovedsagelig A/S) 
sig til at tage medarbejdere med i 
bestyrelsen efter bestemte kriterier. 
Dette blev umiddelbart mødt med 
megen skepsis, hvilket efterfølgende 
er gjort grundigt til skamme.
Såvel i aviser, bøger, kronikker og 
konferencer er ordningen rost til 
skyerne.
Medarbejdere i bestyrelsen er en 

skatkiste af intern viden, konstruktivt 
med-, mod- og indspil, som er et 
uundværligt ben i bestyrelsesarbejdet.
Det undrer mig, at Brabrand 
Boligforening ikke har kigget A/S-
loven over skulderen (en A/S-lov, 
der er så rummelig, at den dækker 
alle A/S’er, lige fra skuffeselskaber 
til Mærsk og andre store danske 
virksomheder).
Som jeg ser foreningsbestyrelsen, er 
det brugerne, der har den altafgørende 
indflydelse, hvilket måske, måske 
ikke, er helt tidssvarende. Det er jo 
heller ikke kunderne, der bestemme i 
Netto, eller øldrikkerne, der bestyrer 
Royal Unibrew osv.

Jeg taler slet ikke for en overgang 
til A/S eller lignende, men blot at 
man ”låner” gode ideer, som kan 
implementeres i en boligforening.

Med venlig hilsen
Medlem af Sonnesgårdens 

afdelingsbestyrelse
Johs. Faghtmann

Sonnesgade 14

Svar på Læserbrev fra Johs Fagthmann

medarbejderrepræsentant i 
foreningsbestyrelsen?

Det er der mulighed for, men det vil 
kræve en ændring af boligforeningens 
vedtægter. 
For en del år siden var det et emne 
til diskussion i boligforeningen. 
Dengang blev konklusionen, at der 
var flere negative forhold, end der 
var positive, så det kom ikke til en 
vedtægtsændring.
Der kan også i dag sættes en række 
forhold op, hvor der vil være positive 
elementer, men også negative. 
Først må det vel være et ønske 
fra personalet, før man indleder 
drøftelser om emnet, og der er ikke 
under det sidste års mange drøftelser 
af boligforeningens forhold kommet 
sådanne ønsker.
Hvis der fremkommer forslag 
om medarbejderrepræsentant 
i foreningsbestyrelsen, vil det 
naturligvis blive behandlet i de 
beboerdemokratiske organer i 
boligforeningen.

Keld Albrechtsen, næstformand
Jesper Pedersen, formand
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nyt fra boligforeningen
stort og småt fra brabrand boligforenings administration

bedre telefonservice
Når du ringer til Brabrand Boligfor-
ening, får du fremover straks disse 
valgmuligheder:
1: Engelsktalende menuvalg
2: Udlejning
3: Bogholderi
4: Driften
5: Driftskontoret på Edwin Rahrsvej 30
6: Personlig betjening
Det nye system stiller dig så om til 
den valgte afdeling eller funktion, 
hvor du kommer igennem til den 
første ledige medarbejder. Hvis alle 
er optagede, bliver du stillet om til en 
telefonsvarer. Vi håber, at du hermed 
oplever en bedre telefonservice.

kurser for medlemmer af afde-
lingsbestyrelser
Vi har i november holdt kursus for 
nye medlemmer af afdelingsbesty-
relser. Der var et flot fremmøde på 23 
bestyrelsesmedlemmer fra ti forskel-
lige afdelinger. Vi har kun fået posi-
tive tilbagemeldinger, og vi planlæg-
ger derfor at gentage succesen med 
nye kurser i 2015 – denne gang med 
budget og regnskab som temaer. Inte-
resserede bestyrelsesmedlemmer kan 
allerede nu kontakte Susanne Witting 
på suwi@bbbo.dk eller Susanne Kjær 
Johnsen på sujo@bbbo.dk

antenneregnskab
Hidtil er udgiften til antennefor-
eningen blevet varslet i september 
sammen med afdelingens øvrige 
budget. Men da man først kender 
den reelle udgift senere, har det ikke 
været hensigtsmæssigt. Derfor vil vi 
fremover varsle udgiften til antenne-

foreningen senere på året og dermed 
på et bedre grundlag.

konflikter er ikke okay
Vores medarbejdere oplever des-
værre jævnligt at stå i en konflikt 
med lejere eller andre, og sommeti-
der udvikler det sig til episoder med 
hårde ord, aggressiv adfærd og sågar 
trusler over for medarbejderne. Det 
kan være en voldsomt ubehagelig 
oplevelse for medarbejderne, som 
vi selvfølgelig allerhelst skal undgå 
at lande i. Boligforeningens ledelse 
har stor opmærksomhed på, at det 
ikke er en rimelig situation for vores 
medarbejdere at komme i, blot fordi 
man udfører sit arbejde. I den kom-
mende tid vil vi derfor have fokus på 
konflikthåndtering og på, hvordan 
vi bedst forebygger de voldsomme 
episoder.

venteliste til havnehusene 
åben
Drømmer du om udsigt over midt-
byen og lystbådehavnen, kan du nu 
skrive dig på ventelisten til Havne-
husene på Aarhus Ø. Vi har lavet en 
brochure med flere oplysninger om 
lejlighedernes størrelse mv., som du 
kan downloade på vores hjemmeside 
bbbo.dk

flere almene boliger på vej?
Fremover vil kommunerne kunne 
stille krav om, at almene boliger skal 
udgøre mindst 25 pct. af et byggepro-
jekt, hvis det kræver en ny lokalplan. 
Det er en del af den finanslovsaftale, 
som regeringen har indgået med SF 
og Enhedslisten. Samtidig får de 
store kommuner mulighed for at 

låne de almene boligselskaber penge 
rentefrit til køb af nye byggegrunde. 

julehilsen fra ledelsen
Vi vil gerne ønske alle en rigtig 
glædelig jul og samtidig sige tak for 
i år. Vi ser frem til det nye år, hvor 
vi fortsat vil arbejde for at sikre en 
velfungerende boligforening med 
professionel service og tidssvarende 
boliger. 

Venlig hilsen
Keld Laursen, adm. direktør
Susanne Witting, administrationschef
Niels Hosie, teknisk chef
Ole Bech Jensen, projektchef

følg også med på

www.gellerup.nu

administrationen
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1 - Hans Broges Parken

nej til hund og kat
- og lys i mørket

af Inger Bloch

Onsdag d. 12. og torsdag d. 13. 
november kunne beboerne ved en 
urafstemning give deres mening til 
kende, om det fremover skal indfø-
res, at der gives tilladelse til at holde 
hund og/eller kat i Hans Broges 
Parken.
Optællingen viste, at der var 55 stem-
mer for og 81 stemmer imod forsla-
get; i alt var der afgivet 136 stemmer. 
Forslaget er dermed forkastet, og 
man må altså ikke holde hund eller 
kat i afdelingen.

juletræ
En grå og regnfuld novemberdag – en 
af de dage, hvor lyset er tændt hele 
tiden – ankom afdelingens juletræ. 
Træet ligger i skrivende stund klar til 
at blive rejst på vaskehusets tag.
Det er en dejlig skik, og juletræet er 
til stor glæde for beboere og forbipas-
serende, når det står og lyser op i den 
mørke tid!

beboerhuset søvangen
arrangementer januar  2015. 

aktivitetsdage starter igen fra onsdag den 7. januar

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Søndagscafé den 11. januar 
kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 30,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisningen den 21/1. 

Torsdag den 15. januar kl. 19.00
Aarhus Antenneforening fortæller 
om fremtiden med  nye tiltag. 
Beboerne kan stille spørgsmål.

Onsdag den 21. januar kl. 18.00
Fællesspisning
Menu:  Gule ærter
 Pandekager med is 
               Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-

2 - Søvangen
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2 - Søvangen

antenneforeningen aarhus 
på besøg

søvangens beboere inviteres til 
informationsmøde om fremtidens tv- og internetudbud

af afdelingsbestyrelsen

Torsdag den 15. januar kl. 19.00
i Beboerhuset Søvangen

Her kan du høre om nye tiltag og de muligheder, beboerne har, og 
om, hvordan fremtiden ser ud med hensyn til  TV- og Internetudbud.

Beboerne kan også stille spørgsmål til de eksisterende ordninger.

 

12 - Thorsbjerg

thorsbjerg skifter gamle hvidevarer ud
afdeling 12 på holmstrup mark ser frem til 25-års-jubilæum i 2015

Af Helle Hansen, foto Ulrik Ricco Hansen

Et dusin beboere mødte frem til 
efterårets beboermøde i Thorsbjergs 
beboerhus, Stenhytte.
Her kunne afdelingsformand Linda 
Adamsen berette, at der, som der 
plejer, i årets løb har været stille og 
roligt i Thorsbjerg.
Men der er dog alligevel sket en del 
med udskiftning af terrassedøre og 
varmeenheder. Og både fælleshuset 
og gæsteværelserne er blevet sat i 
stand. Derudover har bestyrelsen 
bestemt, at afdelingen løbende skal 
have udskiftet køleskabe, frysere og 
komfurer, når de gamle er slidte.
1. august 2015 kan afdelingen fejre 
25-års-jubilæum, så der bliver fest. 
Men det er endnu ikke planlagt, hvad 
der skal ske.

rolig husleje
Udgifter og indtægter i Thorsbjerg 
følges fint ad. Det betyder, at der 
ikke kommer nogen huslejestigning i 
2015. Det er blandt andet de seneste 

par års små overskud, der er med til 
at holde huslejen i ro. 

fredsvalg
Da beboermødet nåede frem til 
punktet ’valg’, meddelte de tre afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg, Lise Ledet, Esben Trige, Ulla 
Jellesen, at de alle var villige til at 

modtage genvalg. Og da der ikke var 
andre, der ønskede at stille op, så var 
det hurtigt afgjort.
Orla Korsgaard blev efterfølgende 
valgt til suppleant.
Til FAS blev Kurt Hansen valgt, mens 
Finn Kristensen blev valgt til Skræp-
pebladets redaktion.

Thorsbjerg kan næste år fejre 25-års-jubilæum.
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4 - Gellerupparken

klart ja til ungdomsby og blok-salg
beboerne ændrer helhedsplanen, så der kan bygges en ny ungdomsby, 

og ejerlejligheder sælges på gudrunsvej

Tekst og foto: Birger Agergaaard 

Omkring 200 af Gellerupparkens 
beboere mødte op den 20. november 
til de vigtige afstemninger, som skal 
ændre Helhedsplanen på to punkter. 
I begge tilfælde blev det et klart ja til 
forslagene fra boligforeningen.
Det betyder, at de to blokke på Bentes- 
vej og Lottesvej, som skulle omdan-
nes til ungdomsboliger, i stedet bliver 
revet ned, så en ny ungdomsby vil 
skyde op. Og at blok B4 på Gudruns-
vej 38-46 bliver den blok, som skal 
sælges som ejerlejligheder i stedet for 
blok A13 på Bentesvej 33-39, som op-
rindeligt var udset til ejerlejligheder.
Flertallet var klart i begge tilfælde: 
Nybyggeriet til ungdomsby blev 
vedtaget med 187 ja-stemmer imod 
47 nej-stemmer. Ændring af blokken 
til ejerlejlighed blev stemt hjem af 76 
ja-stemmer, mens der var 48 imod. 
Forskellen i antallet af afgivne stem-
mer skyldes, at mange beboere var 
gået hjem, da den anden afstemning 
foregik. 

længe ventet afstemning
De to afstemninger var længe ventet. 
Et afdelingsmøde skulle allerede før 
sommerferien have taget stilling til 
de to forslag, men de var komplekse, 

og afdelingsbestyrelsen havde mange 
interne diskussioner. 29. september 
skulle et afdelingsmøde have stemt 
om forslagene, men tiden gik med 
at tale om husleje, moské og andre 
sager, så de to afstemninger måtte 
udskydes til 20. november.
I mellemtiden har boligforeningen 
også holdt tre informationsmøder for 
at give beboerne god information, 
så beboerne var bedre klædt på til 
afstemningerne. Alligevel sneg husle-
jen og moskeen sig ind i diskussionen 
igen – dog uden at vare unødig lang 
tid, og dirigent Peter Iversen gik mål-
rettet efter at få indlæg, der handlede 
om emnet og ikke så meget andet.

ungdomsby og helhedsplan
Når der var en del debat før afstem-
ningen om ungdomsbyen, var det 
egentlig ikke på grund af forslagets 
indhold, at nogle var imod. Der var 
i hvert fald ikke kritik imod forslaget 
om at bygge ungdomsbyen op helt 

fra grunden i stedet for at bygge om. 
Hejredalskollegiet, som ejes af kom-
munen, skal nemlig også rives ned.
Projektchef Ole Bech Jensen fra Bra-
brand Boligforening argumenterede 
med, at en nybygget ungdomsby 
giver en bedre helhed, og der kan 
bygges 390 ungdomsboliger mod 
ellers ca. 200 i den oprindelige plan. 
Det betyder igen, at der kan bygges 
billigere og bedre, og en ny ung-
domsbolig på 32 m2 bliver endda bil-
ligere i husleje end de nuværende på 
Hejredalskollegiet og andre kollegier 
i Vestbyen. 

kritik af ændringer
Men de kritiske indlæg gik mere på, 
at nogle fandt det forkert, at man 
sådan kunne ændre på en helheds-
plan, som blev vedtaget i 2011. En 
beboer mente ikke, at det var bebo-
erdemokratisk, når boligforeningen 
kan komme med sådanne ændringer.

Administrationschef Susanne Witting (tv.) 
og kommunikationschef Lotte Pape var med 
til at tælle stemmesedlerne op.

Mere end 200 beboere deltog i afdelingsmødet 20. november, langt flere end ved ”første 
halvleg”, som fandt sted den 29. september.
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4 - Gellerupparken

Afdelingsformand Helle Hansen 
svarede, at det netop er demokrati, 
når det er beboerne og ikke afde-
lingsbestyrelsen, der skulle beslutte 
de to sager. Bestyrelsen selv er delt på 
spørgsmålene, så det var godt at lade 
beboerne afgøre dem, sagde hun.

kort diskussion om ejerlejlighe-
der
Efter godt to timer var den første 
skriftlige afstemning om ungdoms-
byen slut, og diskussionen om 
ejerlejligheder tog kun kort tid. Der 
var ingen direkte modstandere mod 
forslaget om at ændre salgs-blokken 
fra blok A13 på Bentesvej 33-39  til B4 
på Gudrunsvej 38-46. 
Walid Mahmoud var tilhænger, men 
pointerede også, at detaljerne skal 
helt på plads, før afdelingsbestyrel-
sen kan sige god for den endelige 
aftale om salg af ejerlejligheder, og 
hvordan det praktisk skal gennemfø-
res.
Blok B4 på Gudrunsvej 38-46 er valgt, 
fordi her skal den nye sydlige tværvej 
føres igennem blokken, så beboerne i 
72 lejligheder alligevel skal genhuses, 
men også fordi blokken ligger med 
en god udsigt til øst og vest, så de 
vil være attraktive at købe – også for 
blokkens nuværende beboere.  

234 stemmer blev afgivet 
til den første afstemning 

om ungdomsbyen, som 
der var klart flertal for. 

10 - Rødlundparken

rødlund ønsker fortrin til nye beboere fra lokalområdet

særlige tildelingsregler i rødlundparken ophævet af kommunen

Af Winnie Sehested

Siden januar 2001 har Rødlundpar-
ken haft et helt særligt regelsæt for 
ansøgere til en bolig i Rødlundparken 
for mennesker med familiemæssig 
og/eller arbejdsmæssig tilknytning 
til Harlev-Framlev og Sabro-Bo-
rum. Regelsættet betød, at ansøgere 
med tilknytning til lokalområdet fik 
fortrinsret til hver anden ledigblevne 
bolig i afdelingen. 
”Aarhus Kommune har nu beslut-
tet, at denne ordning ikke længere 

skal være gældende – til trods for at 
afdelingen og lokalområdet i mange 
år har haft meget stor glæde og gavn 
af ordningen,” fortæller afdelingsfor-
mand Aase Asmus Christensen.  

ikke givet op endnu
Hun gør opmærksom på, at det dog 
ikke betyder, at Brabrand Boligfor-
ening og afdelingsbestyrelsen har 
opgivet at få genindført ordningen.  

”Men der forestår et stort arbejde for 
at få politikerne i Aarhus til at forstå, 
hvor vigtig denne ordning er for en 
boligafdeling, der siden 1990 har 
arbejdet på at have et solidt funda-
ment i lokalområdet med dets mange 
muligheder for at leve et godt liv i 
skolen, i fritiden og i arbejdslivet – i 
nærheden af storbyen Aarhus,” 
siger Aase Asmus Christensen.   

Beboere flytter med tryghedsgaranti 
Beslutningerne i Gellerupparken betyder, at beboerne i de to ungdomsblokke samt 
omkring hullet i blok B4 på Gudrunsvej skal flytte permanent, og de vil få samme 
tryghedsgaranti som beboerne i de tre blokke på Bentesvej, som rives ned.
Beboerne på Lottesvej 10-16 og Bentesvej 1-11 vil snart blive sagt op.  Den 1. de-
cember træder tryghedsgarantien i kraft, og beboerne får herefter et år til at flytte. 
Der bliver åbnet et informationskontor på Bentesvej 1, som skal hjælpe beboerne 
med at finde en erstatningslejlighed, hvor de ønsker det.
Samme vilkår forventes komme til at gælde for beboerne i de 72 lejligheder i 
opgangene Gudrunsvej 42, 44 og 46. Her forventes tryghedsgarantien at træde 
i kraft tidligt i 2015. Beboerne i blokken får fortrin til at købe deres egen ejerlej-
lighed i blokken, derefter får øvrige beboere i Gellerupparken mulighed for at købe. 
Og hvis der er flere lejligheder til salg, så får folk udefra mulighed for at købe sig 
ind.
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6 - Holmstrup

hjerterum og husrum 
i værestedet i holmstrup er alle velkomne

Tekst og foto Jens Skriver & Martin Krabbe

Værestedet startede for 17 år siden 
som et tilbud til psykisk syge og 
ensomme, men alle kan komme. I 
alle årene har Dan Linneberg stået 
for madlavning, og Simon Holse for 
økonomien, men den dag, Skræp-
pebladet var der, var Dan sygemeldt 
og Simon på arbejde. Tina, Hanne 
og ”Pablo” klarede imidlertid 
madlavningen flot. Dagens ret var 
hønsefrikassè. Det smagte pragtfuldt. 
 
samværet
Aktiviteten åbner hver onsdag kl. 15, 
hvor der er mulighed for at få kaffe 
og brød. Kl. 18 serveres maden. Så 
snart døren er åben, er der menne-
sker og livlig snak.
”Folk kommer her både på grund 
af maden og samværet”, forklarer 
Marianne.
”Nogle kommer kun for at få mad, og 
nogle sidder og snakker bagefter”. 
Flere går inden spisning efter en 
snak. Mangfoldige emner luftes. 
En har været indlagt syv gange i år. 
Jørn er træt. Han tror, det skyldes, at 
han er blevet arbejdsløs efter 22 år 

på samme arbejdsplads, som nu er 
flyttet til Sverige. ”Pablo” kan bl.a. 
fortælle meget om genteknologi. Man 
kan få en chip i hjernen, så man kan 
styre mange funktioner. Vi er blevet 
enige om, at der også er mulighed 
for at styre os ved hjælp af en chip. 
Og så glider snakken let over på 
sygdomsangst.  Der spørges også om 
faste brugere, der ikke er dukket op. 
Som regel dukker en 16-20 stykker 
op; flest om vinteren.

mange aktiviteter
Værestedet har en stor lejlig-
hed, der også har et rum med 
sofa, så man kan få et hvil. Den 
bruges desuden af Beboerråd-
givningen og Keramikværkste-
det. 
Distriktspsykiatrien har opret-
tet en særlig Mandagsklub. 
I en stue er der stillet en række 
gymnastikredskaber op. Det er 
meningen, det også skal blive 
muligt at dyrke motion her. 

Kassen gøres op. 15-20 mennesker plejer at dukke op. 
De fleste er fra Holmstrup.

 Hanne og ”Pablo” laver mad.

Når maden er fortæret, stiger stemningen et par grader.
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lokalhistoriske aftener på det gamle gasværk
fokus på 75-året for den tyske besættelse af danmark

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske 
Arkiv afvikler sammen med Det 
Gamle Gasværk igen i 2015 to lokal-
historiske aftener på Gasværket. Det 
sker torsdag den 15. januar og tirsdag 
den 20. februar. Begge aftener startes 
kl. 19.30.

I anledning af at 2015 er 75-året for 
den tyske besættelse af Danmark, 
fortæller Lars Nikolajsen om livet i 
Brabrand under besættelsen, Svend-
Erik Christiansen fortæller historien 
om Langdalsvej, og Preben Kvottrup 
vil fortælle historien om Brabrand 
Station.

Billetter kan fra 2. januar købes i Gen-
brugsen (tøjbutikken), Hovedgaden i 
Brabrand. I billetprisen er inkluderet 
kaffe og lagkage.

lokalcenter brabrand i december og januar
filmklub, luciaoptog og julefrokost slutter året af på lokalcentret

Tirsdag den 2. december kl. 14.00
Filmklubben viser ”Tarok”
Hvis du vil deltage, skal du 
skrive dig på listen på opslags-
tavlen ved lokalcentrets indgang. 
Filmen er gratis – kaffe og brød 
koster 15 kr.

Fredag den 12. december kl. 10.45
Luciaoptog med børn fra Engdal-
skolen
En hyggelig formiddag med korsang, 
fællessang og andre juleindslag. 
Der kan købes luciabrød m. kaffe/te i 
Søcaféen til 12 kr.

Torsdag den 18.  december kl. 12.00
Julefrokost med underholdning
Der serveres lækre juleretter: 
Marineret sild m. karrysalat, 
varmrøget laks, ribbensteg med 
rødkål, anderilette m. appelsinsalat, 
risalamande med kirsebærsauce 
og julesmåkager med kaffe/te.  
Der vil blive afholdt amerikansk lotte-
ri med fine præmier under frokosten. 
Underholdningen i år er med ”De 
små synger”, som består af Jens 
Sivebæk og Aage Henriksen. De 
sørger for en hyggelig og humori-
stisk stemning og får publikum til 
at synge med. Der kommer også 
en lille sjov historie indimellem. 
På grund af  tilskud koster billetterne 
kun 100  kr., og de kan købes i Søca-
féen fra mandag den 1. til og med 
fredag den 12. december – max. 75 
pladser.

Tirsdag den 20. januar
Nytårsarrangement med middag 
og underholdning
Vi får igen besøg af Michelle Elmhøj 
og Nicolaj Cornelius med deres fore-
stilling ”Toner fra himlen”.

Sæt kryds i kalenderen, og læs mere 
om arrangementet i næste udgave 
af CENTERBLADET, eller se efter i 
Lokalavisen sidst i december.
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN december 2014

Madplan december 2014
Mandag  1. december Risengrød og alternativ æbleflæsk 
Onsdag 3. december Stegt lever med kartofler
Torsdag 4. december Hamburgerryg med grønlangkål
 Fredag  5. december Stegt sild med løgsovs og æblechutney

Mandag   8. december Nasi Goreng (Bali)
Onsdag 10. december Rullesteg med kartofler
Torsdag 11. december Italiensk fiskefad
Fredag 12. december Stuvet hvidkål med medisterpølse

Mandag 15. december Brune kartofler, kylling og risalamande
Onsdag 17. december Månedens overraskelse
Torsdag 18. december Flæskesteg  og risalamande
Fredag 19. december Sellerisuppe med bacon og 
   grahamsbaguette

Mandag 22. december Julebuffet  (køleskabet tømmes)

JULEFERIE TIL 5. JANUAR

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 januar 2015

Madplan januar 2015
Mandag  5. januar  Fisk Florentine
Onsdag 7. januar  Brændende kærlighed
Torsdag 8. januar  Gule ærter
 Fredag  9. januar  Kartoffellasagne med spinat og ost

Mandag 12. januar Svamperisotto med løg
Onsdag 14. januar Kylling
Torsdag 15. januar Biksemad
Fredag 16. januar AFLYST

Mandag 19. januar Tortillas med guacamole-salsa og 
   spicy kødblanding
Onsdag 21. januar Karbonader med kartofler
Torsdag 22. januar Sorte gryde med kartoffelmos
Fredag 23. januar Leverfrikadeller med kartofler, 
   persillesovs og råkost

Mandag 26. januar Bagt laks med rødbeder
Onsdag 28. januar Månedens overraskelse
Torsdag  29. januar Tun i ovn med hytteost og kartofler
Fredag 30. januar Hverdagsrejer i øl

   online tilmelding
Tilmelding til spisning kan også ske på 
www.tousgaardsladen.dk, under Folkekøkken. 
Her kan madplaner for den løbende og kommende 
uge også ses.
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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
mariesoe69@gmail.com

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:
Ib Helm-Petersen 

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
jank1307@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, 
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

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

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

SkræppebladetS 
Skrivelørdag

 
Lørdag den 15. november holdt Skræppebladet 
skrivelørdag, hvor der blev givet stald- og skri-
vetips til redaktionens skribenter. Og der blev også 
udviklet ideer til kommende artikelserier, hvor den 
første om kunsten i vores boligforening kan ses i 
dette nummer. I næste nummer, der udkommer til 
februar, tager vi hul på serien ”Set med andre øjne”, 
hvor redaktionens medlemmer på skift tager ud 
og besøger og skriver om andre afdelinger, som de 
ikke selv bor i.

Husk, at hvis du har lyst og tid til være med til at 
lave Skræppebladet, så kontakt redaktionen. Vi har 
altid brug for friske kræfter.
Vi holder redaktionsmøder 1. tirsdag i hver måned 
fra kl. 17.30-20 - de næste måneder i Søvangens Be-
boerhus.

jul med fernisering 
på museet

 
Gellerup Museum inviterer både på julegløgg og æble-
skiver og fernisering af en række spændende portræt-
billeder søndag den 14. december fra kl. 14-16.
Fra museets køkkenvinduer kan du følge arbejdet med 
den nye Gudrunsvej og alt det arbejde, som foregår på 
jordstykket ud mod ringvejen. Og fra stuealtanen kan 
du få et overblik over forandringerne inde i Gellerup-
parken, hvor den først blok nu er revet ned.
 
Gellerup Museum er åbent hver tirsdag klokken 10-
13.00 og 15.00-17.00 med gratis entre.
Den 1. søndag i hver måned kan der efter aftale hol-
des åbent i museet fra klokken 14.00-16.00 med gratis 
entre - kontakt museuminspektør Anne Katrine Graah 
Rasmussen   tlf. 20 46 69 37 eller email: anra@bbbo.dk 
senest torsdagen forinden.
Museet ligger i en lejlighed på Gudrunsvej 16, 6. th, 
8220 Brabrand.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Skræppens skribenter holdt skrivelørdag i Livsværksstedernes Café Vita.
Foto: Espen Swane


