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lederen

Af Ulrik Ricco Hansen

har vi tre forskellige slags fritid?

Da Brabrand Boligforening i starten af 70’erne for alvor 
begyndte at vokse, blev der etableret en række aktiviteter. Fx 
Skræppebladet og Ølbryggerlauget i 1970. Nye aktiviteter 
med tilbud til forældre og andre voksne blev skabt – både 
i Skovgårdsparken og Gellerupparken. I 1971 etableredes 
Fritidsforeningen, der støtter fritidsaktiviteter for alle 
beboere.

Fritidsforeningen er organiseret med to bestyrelser. Den ene 
er et udvalg, hvor medlemmerne vælges på beboermøderne. 
Det kaldes Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) og 
giver tilskud og lån til foreninger, klubber og afdelinger. 
Fritidsforeningens bestyrelse (valgt på generalforsamling) 
bruger 75 procent af midlerne på at arrangere udflugter og 
give tilskud til arrangementer.

Opmærksomme læsere af Skræppebladet har nok bemærket 
en del utilfredshed med Fritidsforeningen og FAS. Ikke 
mindst sommerudflugterne har floreret på debatsiderne. En 
fælles forening, hvor nogle afdelingers aktiviteter modtager 
forholdsvis flere penge end andre afdelingers, har også 
givet utilfredshed. 

Bestyrelserne for Fritidsforeningen og FAS vil gerne lave om 
og holdt i efteråret en workshop om ny fremtid. Resultatet 
blev en række anbefalinger og et udvalg, der skulle 
konkretisere planerne. Forslaget  er en tredelt forening, 
hvor hver boligafdeling er tilknyttet netop en enhed, som 
har selvstændig økonomi. Inddelingen er cirka: Gellerup, 
Gellerup-omegn og langt-fra-Gellerup. 

Spørgsmålet er, om vi har tre slags fritid: Har beboere i fx 
Tranbjerg ikke længere noget til fælles med beboere i fx 
Aarhus Vest og Gellerup? Eller er det bare praktisk og mere 
retfærdigt med vandtætte økonomiske skodder i en tredelt 
forening?

Fritidsforeningen er under forandring. Er du enig eller 
uenig i forslagene, så deltag i møderne, eller fortæl din 
mening til et medlem af din afdelingsbestyrelse. Læserbreve 
til Skræppebladet er også meget velkomne.
Læs mere om din Fritidsforening i dette og næste nummer 
af dit beboerblad.
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Mågen og lærken flyver til gudrunsvej
to daginstitutionsbygninger på dortesvej rives ned for at skabe plads til bygaden i gellerup

Tekst Helle Hansen. Foto Bo Sigismund

I næstesidste uge i januar sagde 
børn og pædagoger i vuggestuen 
Lærken og børnehaven Mågen på 
Dortesvej farvel til de to institutioner, 
som gennem snart 45 år har været 
rammen om mange små børneliv i 
Gellerup.
Mandag den 26. januar gik nedriv-
ningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S 
i gang med at forberede arbejdet med 
at fjerne de to bygninger for at skabe 
plads til den nye bygade, som i løbet 
af det kommende år vil blive anlagt 
ned gennem Gellerupparken, og som 
fremover skal være områdets hoved-
færdselsåre med butikker, kontorer 
og beboerhus og på sigt også være 
ruten, den nye letbane kører ad til 
City Vest.

stor børnerokade
De mange børn og deres pædagoger i 
de to institutioner står dog ikke uden 
tag over hovedet. Børnene fra bør-
nehaven Mågen er flyttet over i den 
institution på Gudrunsvej 36, som 
tidligere hed Svalen. Den ændrer nu 
navn til Mågen.  Bygningen, der snart 
har stået tom i et par år, er blevet fris-
ket op, og legepladsen udenfor har 
fået en pæn overhaling.
Vuggestuen Lærken er flyttet over 
i Mejsen på Gudrunsvej 32, hvor 
hidtidige børn er blevet fordelt ud 
på andre institutioner i området. 
Den institution bliver fremover kaldt 
Lærken.

kabalen går op
De to erstatningsinstitutioner på 
Gudrunsvej er dog kun midlertidige 
hjem for de to Dortesvej-institutioner. 
Sammen med en tredje institution 
på Spurven i nummer 34 flytter de 
nemlig i starten af foråret 2016 over 
i den nye superinstitution, Væksthu-
set, som der snart bliver gravet spa-
destik til på Nordgårdskolens gamle 
areal på Jettesvej. 
Og således er den store børne-
rokade-kabale i Gellerup ved at være 
gået op.

Vuggestuen Lærken og børnehaven 
Mågen er i dag tømt for børn og pæda-
goger. Om kort tid vil bygningerne være 
væk for at skabe plads til den nye bygade.



Alt ånder ro og fred på Skovhøj
Afdeling 24 i Hasselager er 
en afdeling uden beboerak-
tiviteter. Men formanden vil 
det gerne anderledes. 
Skræppebladet lagde en kold og våd 
januar-formiddag vejen forbi Brabrand 
Boligforenings Afdeling 24, Skovhøj, der 
ligger i Hasselager. 
Afdelingen er den første, som Skræp-
pen besøger i vores nye artikelserie 
”Med andre øjne”, hvor medlemmer af 
redaktionen hver måned drager ud for 
at besøge en afdeling, vi ikke selv bor i.
Skovhøj fornemmes at ligge på en høj, 
men skoven kan man ikke umiddelbart 
se, når man står midt i bebyggelsen. 
Byggeriet, der er beklædt med grå 
fibercementplader med træpaneler ved 
indgangspartierne, er i to etager, og 
det ligger i et par buede klynger på en 
skråning. Fra flere af lejlighederne er 
der udsigt over Århus og bugten og til 
Brabrand og Gellerup. I stueetagen har 
lejlighederne en lille forhave, og på bag-
siden er der altaner til alle lejlighederne. 

rummeligt beboerhus
Afdelingsformand Anette Kjærsgaard 
mødes med os og tager os med over i 
Skovhøjs flotte beboerhus, som i høj 
grad imponerer Skræppens udsendte, 
der kommer fra henholdsvis Gellerup-
parken og Rødlundparken. 
Beboerhuset indeholder en stor sal med 
plads til 100 gæster, et stort køkken og 
to toiletter. Og det står til rådighed for 
afdelingens 80 lejemål, som kan leje det 
en hel weekend for 1500 kroner. Beboer-
huset deles med de 50 lejemål i nabo-
afdelingen, afdeling 17 i Aarhus Omegn. 
De to afdelinger har desuden også fem 
gæsteværelser og et lille bestyrelseslo-
kale til deling. Det flotte beboerhus kan 
også lejes af de øvrige naboafdelinger i 
Hasselager til en lidt højere pris. 
”Men beboerhuset står tit ubrugt hen. 
I 2013 var salen udlejet i alt 19 gange,” 
fortæller Anette Kjærsgaard, der synes, 
at det er ærgerligt, at der ikke er mere 
aktivitet i afdelingen.

få beboeraktive
”Når vi holder beboermøder, fylder 
vi ikke meget mere end to borde, og 
det er inklusiv medarbejderne fra bolig-
foreningen. Normalt er vi en otte-ti be-
boere, og mødet er overstået på under 
en time,” fortæller Anette, der sidder i 
afdelingsbestyrelsen sammen med sin 
mand, Jan Kjærsgaard, og Claus Bech. 
”Bestyrelsen holder møde hver anden 
måned. Det tager cirka et par timer 
inklusiv spisning. Og nogle gange bliver 
møderne aflyst, fordi der ikke er noget 
på dagsordenen,” oplyser Anette.
Den første halve time er ellers afsat til, 
at beboere kan kigge forbi, hvis de vil 
snakke med afdelingsbestyrelsen om 
noget.
”Men det sker nærmest aldrig. Jeg tror, 
jeg højst har oplevet det to gange i de 
seks år, jeg har været med,” siger afde-
lingsformanden.

Aktiv formand 
Skovhøj er en afdeling, hvor der ikke 
foregår nogen aktiviteter for beboerne. 
Men afdelingens formand er aktiv på 
mange andre fronter. Anette Kjærsga-
ard sidder både med i bestyrelsen for 
Fritidsforeningen og i FAS. Det gør hun, 
fordi hun godt kan lide foreningsar-
bejde.
”Jeg kunne da godt tænke mig, at der 
foregik noget her i Skovhøj. Måske ban-
kospil eller noget med nogle busture, 
men indtil nu har ingen meldt sig. Hvis 
nogen har en god ide til noget, som de 
gerne vil prøve at sætte i gang, så skal 
de bare sige til,” siger Anette.
Hun tror desværre, at Skræppebladet 
mange steder ryger lige i skraldespan-
den. 
”Men måske vil et lokalt indstik, som 
Gellerup.nu i Gellerup og Toveshøj, 
være med til at fange flere læsere og 
gøre beboerne mere aktive,” siger 
Anette, der har talt med Poul Erik Niel-
sen, der er formand i Hasselengen, om 
at lave en lokalredaktion i Hasselager. 
Hvis nogen har lyst til at være med, så 
er det bare med at komme frit frem.

Anette Kjærsgaard fylder ikke meget i salen i 
Skovhøjs store beboerhus. Afdelingsformanden 
kunne godt drømme om, at der en dag kom 
mere aktivitet i det dejlige hus. 

Beboermøderne i Skovhøj er ikke noget tilløbs-
stykke, og beboerhuset var nærmest halvtomt, 
da mødet blev holdt i september. I alt 10 leje-
mål var repræsenteret.

Skræppens udsendte, Helle Hansen fra Gel-
lerupparken (tv.) og Winnie Sehested Rød-
lundsparken (th.), blev vist rundt af Skovhøjs 
formand, Anette Kjærsgaard.
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nAboer glAde for Skovhøj
På besøg i Afdeling 24 
Naboerne Louise Petersen i nr. 166 og 
Olga Virkus i nr. 168 var hjemme, da 
Skræppen var på besøg i Skovhøj. De 
er begge meget tilfredse med at bo i 
afdelingen. 
Olga Virkus har boet i sin hjørnelejlig-
hed i over 10 år, fra da afdelingen dårligt 
nok var bygget færdig, mens Louise flyt-
tede ind for fem år siden.
Da Skræppen spørger, om der noget, 
som de er utilfredse med eller mangler, 
svarer de begge, at man får god hjælp 
med det, som man har brug for, af bo-
ligforeningens driftspersonale, og at de 
ikke har noget at klage over. 

Savner discountbutik
”Men skal jeg sige noget, jeg savner, så 
er det en discount-butik. Jeg boede før 
i Aarhus Omegn, og da jeg flyttede her 
til området for snart 19 år siden, blev vi 
lovet, at der snart ville komme en butik 
oppe ved busstoppestedet. Men den er 
altså ikke kommet endnu,” siger Olga, 
der i stedet tager bussen et stop op til 
SuperBrugsen og Fakta i Hasselager.

naboens legeplads
”Jeg synes også, at vores beboerhus 
måske er for stort, fordi der er plads til 
100 personer. Det er ikke sikkert, at man 
skal have så mange gæster for eksempel 
til en barnedåb, og så koster det også 
mere at leje en stor sal,” siger Louise 
Petersen.

De to naboer enige om, at naboskabet 
med de andre afdelinger i Hasselager er 
godt. 
”Om sommeren mødes vi tit ovre på 
legepladsen ved Hasselhøj. Der er god 
plads til os alle, så det gør ikke noget, 
at vi ikke har en legeplads i vores egen 
afdeling,” siger Louise Petersen. 

Naboerne Louise Petersen (tv.) og Olga Virkus 
er meget tilfredse med at bo i Afdeling 24.

Afdeling 24, Skovhøj, Hasselager

Bygget i 2003
80 boliger + 24 barnevognsskure
2-, 3- og 4-værelses fra 62 - 105 m2

Beboerhus til 100 personer
5 gæsteværelser
Flytteprocent 2013: 24 flytninger (30 %)

Afstand til Rådhuspladsen: 24 minutter i 

linje 1A

Sydlige århuS med udSigt
Kigger man mod øst, ses flere af 
Brabrand Boligforenings andre 
afdelinger i Hasselager. 

Bag Afdeling 24, Skovhøj, ligger Afde-
ling 23, Skovhøj, der er en 55+-afdeling. 
Bagved ligger Hasselhøj, afdeling 7, og 
fjernest ses Hasselengen, afdeling 15. 

Mod sydvest, cirka 600 meter uden 
for billedet, ligger afdeling 21, Bau-
nevej, og cirka en kilometer længere 
mod vest ligger den nye afdeling 26, 
Kildeager. Kigger man mod nord, er 
Skovgårdsparken, afdeling 3, og Gel-
lerupparken, afdeling 4, tydelige at få 
øje på cirka 10 kilometer borte.

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Winnie Sehested, 
Rødlundparken

Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf
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ny økonoMi i fritidsforeningen 
– fas bliver til tre bevillingsudvalg

forslag fra udvalg anbefaler nye raMMer for fritidsforeningen 
vedtaget på ekstraordinær generalforsaMling 12. Marts

Af Ulrik Ricco Hansen. Diagram af Lene Charlotte Olm

Fremover er der kun ét sted at søge om 
støtte og lån til dine beboeraktiviteter – 
og samtidig er der adskilt økonomi, hvor 
kun en gruppe afdelingers FAS-udvalg 
uddeler/udlåner penge til aktiviteter i 
gruppens afdelinger. 
Lettere, mere overskueligt og mere 
retfærdigt, lyder det om forslagene 
fra et udvalg, der de seneste måneder 
har arbejdet for at omlægge Brabrand 
Boligforenings Fritidsforening (BBF) og 
Fritidsforeningen Aktivitetsstøtte (FAS).

samling og deling
I dag kan afdelinger, foreninger og akti-
viteter i boligforeningens afdelinger søge 
om støtte og lån hos Fritidsforeningen 
og/eller FAS. Afhængig af en række 
forhold skal man søge det ene eller andet 
sted.  Forslaget går ud på at samle alle 
slags bevillinger – men samtidig opdele 
i tre grupper, der kun dækker en del af 
boligforeningens afdelinger.

tre økonomiske enheder
FAS bliver til tre med selvstændige 
økonomier. Der er stadig en (hoved)
forening med bestyrelse, som vælges på 
generalforsamling i maj. Bestyrelsen får 
ændrede arbejdsopgaver: Her skal der 
ikke arrangeres fælles udflugter og deles 
penge ud hver måned. Opgaven bliver 
at støtte og føre tilsyn med de tre grup-
per samt drive fælles oplysnings- og 
informations-organer. 

Mere information
Fritidsforeningen anbefales at oprette 
en ny hjemmeside, hvorfra det bliver 
let at søge og se, hvad der støttes. Dette 
kan fx bruges som inspiration til andre 
afdelinger om at oprette beboeraktivi-
teter. Første trin er en Facebook-side: 
facebook.com/fritidsforeningen, som 
allerede nu kan besøges af alle, uanset 
om de er oprettet på Facebook.

nye rammer for udflugter
Hvad med udflugterne?, kunne man 
spørge. Tidligere har Fritidsforeningen 
arrangeret fælles udflugter for alle be-
boere i hele Brabrand Boligforening. Nu 
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forslag oM ny fritidsforening
soM en fugl fønix skal fritidsforeningens aktivitetsstøtte (fas) dø 

og genopstå Med fornyet styrke

Af Ulrik Ricco Hansen

flyttes denne opgave til grupperne 
eller nok mere sandsynligt: Særlige 
udvalg/aktiviteter, som vil arrangere 
udflugter for beboere i en af FAS-
grupperne.

diagram med ny struktur
Forslaget til inddeling af boligfor-
eningens afdelinger i tre grupper kan 

ses på figuren. Afdelingsbestyrelsen 
for den enkelte afdeling kan anmode 
bestyrelsen for Fritidsforeningen om 
at skifte gruppe.

ekstraordinær generalforsamling
Inden en ny struktur kan føres ud 
i livet, skal den vedtages af med-
lemmerne, det vil sige beboerne. 

Mød op til generalforsamling 12. 
marts kl. 19.00 i Foreningernes Hus. 
I næste nummer af Skræppebladet 
(marts 2015) kan du læse dagsorden 
og de nye forslag, som er til afstem-
ning. 

Større ændringer kommer til afstem-
ning, når Brabrand Boligforenings 
Fritidsforening holder ekstraordinær 
generalforsamling den 12. marts. Læs 
mere på facebook.com/fritidsfor-
eningen.
Der stilles tre forslag, som kan 
føres ud i livet med de eksisterende 
vedtægter for Fritidsforeningen. 
Desuden stilles der forslag om nye og 
opdaterede vedtægter. De første for-
slag kan vedtages med almindeligt 
flertal, mens vedtægtsændringerne er 
mere krævende at få vedtaget.

forslag 1: tre fas-grupper
Det nuværende FAS nedlægges, og 
der oprettes i stedet tre grupper med 
hver sit udvalg, der skal dele penge 
ud, som FAS og Fritidsforeningen 
tidligere har gjort (både støtte og lån).  
Fritidsforeningens bestyrelse skal stå 
for tilsyn med de tre FAS-grupper 
samt overordnede foreningsaktivite-
ter.

forslag 2: fordeling af formue
De fleste midler fra FAS og Fritidsfor-
eningen (knap en million kr.) fordeles 
i de tre nye FAS-grupper.

forslag 3: fordeling af kontin-
gent
I dag fordeles medlemskontingentet 
på 10 kr. pr. lejlighed med 7,50 kr. til 
Fritidsforeningen og 2,50 kr. til FAS. 
Det foreslås, at næsten hele medlems-
kontingentet går til FAS-grupperne.

forslag 4: vedtægter
Der ryddes op i vedtægterne, som 
suppleres og ajourføres. Vedtægtsæn-
dringerne vil muligvis kræve endnu 
en generalforsamling for at blive 
vedtaget.

tildelingsregler
Foruden forslag til generalforsam-
lingen er der udarbejdet et forslag 
til nye tildelingsregler, som de tre 
nye grupper kan bruge. Reglerne er 
en sammenfletning af eksisterende 
regler, og der åbnes for justeringer i 
den enkelte FAS-gruppe.
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store tanker oM et kultur- og bevægelseshus i gellerup

højskole, beboerhus og sportscenter Med badeland bliver Måske en realitet 
Midt i gellerup, hvis økonoMien falder på plads

Af Birger Agergaard. Tegning: Jesper Ankjær

Måske er det ikke ’kun’ et beboerhus 
og et bibliotek, som skal bygges på 
Verdenspladsen ved Bygaden midt i 
Gellerup. Flere parter er nu kommet 
på banen, og tankerne går i retning af 
et stort ”kultur- og bevægelseshus”. 
Det vil ske, hvis sport, svømning 
og højskole bliver draget med ind i 
planerne.

start med forprojekt
Programleder i Brabrand Boligfor-
ening Kristian Bjerring Lauritsen 
fortæller, at programbestyrelsen i bo-
ligforeningen og Aarhus Kommune 
den 23. januar traf en beslutning om, 
at der skal laves et forprojekt på dette 
spændende, men også komplicerede 
projekt. 
”Der er penge til at bygge en flot 
plads og et beboerhus med forenings-
lokaler, og kommunen vil gerne lave 

et bibliotek/community center i 
forbindelse med beboerhuset. Vi ved 
desuden, at Gellerup Højskole har en 
fondsansøgning ude til en science-
højskole. Gellerupbadet trænger 
meget til renovering, og Nordgård-
hallen kan på grund af nye veje heller 
ikke blive liggende. Det har fået par-
terne til at undersøge muligheden for 
at supplere beboerhus og bibliotek 
med et kultur- og bevægelseshus,” 
siger Kristian Lauritsen.

en kompliceret plan
Et forprojekt på dette grundlag er 
et kompliceret arbejde med jura, 
økonomi og funktioner for at få de 
mange parter til at nå sammen i 
et stort hus. Det skal eksempelvis 
sikres, at beboerhus og foreningshus 
har egne ”private” zoner, men også 

fælles-zoner sammen med husets 
øvrige brugere.

uret tikker 
for foreningernes hus
Imens tikker en deadline: Forenin-
gernes Hus, som holder til i boligfor-
eningens gamle administrationsbyg-
ning på Tousgården, er indtil videre 
kun sikret bevilling til og med i år. 
”Gellerupparken kan ikke vente i 
årevis på et beboerhus, så øvelsen går 
også ud på at kunne skrue et projekt 
sammen, som gør det muligt at bygge 
beboerhus, bibliotek og foreningshus, 
så tidligt som overhovedet muligt,” 
fortæller Kristian Lauritsen.

koster mange penge
Det er planen, at beboerhuset med 
Foreningernes Hus skal stå klar til 
åbning midt i 2017.
En stor ”joker” er dog økonomien, 
idet der skal skaffes mange penge til 
visionen om et stort bevægelseshus 
inklusiv et renoveret Gellerupbad og 
alle højskolens planer. 
Flere fonde er dog interesserede i at 
støtte sådanne funktioner, og i kom-
munen er der optimisme med hensyn 
til at nytænke svømning, wellness og 
bevægelse i Gellerup.
Så fremover hedder det måske ikke 
kun ”Verdenspladsen”, men ligefrem 
”Verdensrummet”… 
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Flemming Lienhøft er varmemester for Brabrand Boligforenings cirka 500 lejemål i Hasselager.

hvad laver en varMeMester?
portræt af nutidens varMeMester, soM skræppebladet har fundet i hasselager 

Tekst Winnie Sehested. Foto Bo Sigismund

Skræppebladet er taget på tur til Has-
selager for at lave et interview med 
varmemester Flemming Lienhøft om, 
hvordan det er at være varmemester i 
Brabrand Boligforening i 2015. Denne 
portrætartikel er den første i en serie 
om de mange arbejdsopgaver, der 
findes i boligforeningen.
”Den gammeldags varmemester 
findes ikke mere. Før i tiden var en 
varmemester en, der skiftede pærer 
ud og tog sig af mange praktiske ting. 
I dag er det mest papirarbejdet, der 
fylder,” fortæller Flemming Lienhøft, 
der er varmemester for Brabrand 
Boligforenings cirka 500 lejemål i 
Hasselager. 

arbejdet på grønland
Flemming er oprindelig uddannet 
som maskinarbejder, han har en 
lederuddannelse og har været ansat 
i tre år på Thulebasen som afde-
lingsleder for brændstofafdelingen.  
Flemming har været ansat siden 2009 
i sit nuværende job som varmemester 
i Brabrand Boligforening.

godt arbejdsmiljø er vigtigt
Mange siger, at varmemesteren 
gemmer sig på kontoret, men selvom 
Flemming går meget ind for at have 
åbent kontor, så man altid kan aftale 
et møde, er der meget, der skal passes.  
Flemming går meget ind for at be-
handle andre, som han selv gerne vil 
behandles, og han varetager beboer-
nes interesse. 
Som han selv udtaler det - uden sine 
gode medarbejdere gik det slet ikke. 
Dem har han selv fem af: Søren, Gert, 
Jesper A, Jesper N, Claus og Michael, 
som er i jobtræning. 
”Og det er gårdmændene, der får det 
til at se godt ud,” siger Flemming, 
der lægger meget vægt på at komme 
med positive tilkendegivelser over 
for personalet og at udstikke fornuf-
tige regler. Flemming er for øvrigt 
også arbejdsmiljørepræsentant for 
driftspersonalet.

udfordring i ny afdeling
Det giver mange udfordringer at 
være varmemester for så mange 
afdelinger. Hver afdeling har deres 
forskellige regler og forskellige kul-
turer. Som eksempel kan nævnes, at 
den nye afdeling Kildeager, Afdeling 
26, både har et luft til vand-anlæg og 
et solcelleanlæg, hvilket jo er noget 
helt nyt at skulle forholde sig til.
Flemming er meget glad for, at der 
nu er mulighed for at få folk i job-
træning igen, da det er en god ting 
at give folk en chance for at komme i 
gang på arbejdsmarkedet.

Mange arbejdsopgaver 
Arbejdet som varmemester indbefat-
ter…for bare at nævne lidt af det: 
syn ved ind- og fraflytning, beboer-
service, kontorets åbningstid, bestille 
håndværkere, følge op på håndvær-
kerne, budgetter, økonomistyring, 
rekvisitioner, daglig ledelse. Ja, listen 
er lang.
Mens vi lavede dette interview, 
ringede telefonen mange gange, og 
nogle ting kan jo ikke vente. Hånd-
værkere og meget andet skulle sættes 
i gang. Imens kunne Skræppens 

udsendte sidde og nyde en kop kaffe 
og en hjemmebagt småkage, som 
Flemming sørgede for, vi fik.
Bo og jeg fik indtrykket af at sidde 
sammen med en flink daglig leder, 
der tager sig godt af sine folk og 
passer godt på sine afdelinger og 
beboere.

I Skræppebladets marts-nummer kan 
I læse om gårdmændenes arbejde i 
afdelingen.

Afdelingerne i Hasselhøj

Brabrand Boligforenings 500 
lejemål i Hasselager er fordelt på 
afdelingerne: Hasselhøj, afdeling 7, 
Hasselengen, afdeling 15, Afdeling 
21, Baunesvej, og Afdeling 23 og 24, 
Skovhøj, samt Kildeager, Afdeling 
26.
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krav ved fraflytning ved b-ordning
der en del at holde rede på i vedligeholdelsesregleMentet, når Man skal flytte. skræppen har 

spurgt oM råd i holMstrup

Af Jens B. Skriver. Foto: Martin Krabbe

Mange beboere fortæller, at de er 
usikre på, hvordan lejlighedens til-
stand skal være, når de flytter.
”Risikerer jeg at få en stor regning, 
når jeg siger op, og frasiger jeg mig 
B-ordningen?” spørges der.
Som følge af at Holmstrup har fået et 
nyt vedligeholdelsesreglement efter 
B-ordningen, forsøger vi at kaste lys 
over noget af det, der bliver taget 
hensyn til, når tilstanden af en lejlig-
hed skal vurderes.

ordene om vedligehold
Som det fremgår af § 4.1 i vedligehol-
delsesreglementet, overtager den nye 
lejer en lejlighed, der bærer præg af 
slid og ælde ved almindeligt brug,
og som ikke kan forventes at være 

nyistandsat, men den skal være i god
og forsvarlig stand. 
Det står tilmed i gamle vejledninger 
fra Boligselskabernes Landsforening: 
”At beboeren ikke har vedligeholdt 
boligen, er i sig selv heller ikke mis-
ligholdelse. Først når der som følge 
af den manglende vedligeholdelse er 
opstået skader, kan beboeren pålæg-
ges istandsættelsesudgiften fuldt 
ud”.

Ligeledes står der i lejeloven, at fra-
flytteren aldrig nogensinde kan blive
afkrævet en lejlighed, der er i bedre 
tilstand, end da han overtog den.

kurser og manualer om syn 
Inspektør Robert Sørensen fortæller 
om noget af det, som beboeren, der 
flytter, hæfter for. Hvert tredje år af-
holder inspektøren kurser for varme-
mestre om, hvordan lejligheder skal 
synes, og han har lavet manualer. 
”Lejlighederne skal være holdt så 
godt ved lige som muligt. Vedli-
geholdelseskontoen er til løbende 
vedligeholdelse i boperioden,” siger 
Robert Sørensen og tilføjer, at man 
med opsigelsen frasiger sig retten til 
at bruge af B-ordningen.

Men så snart boligen siges op, kan 
man få et førsyn, og det bliver snart 
kutyme. Og man kan også få et 
vejledende syn op til to måneder før 
opsigelsen.

lejlighedens tilstand
Der må gerne være mangler ved lake-
ringen af gulvene, men er mørkt træ
kommet frem, skal fraflytteren betale

for afhøvling af gulvet. Hvis der kun 
mangler lak, betaler afdelingen.
Væggene skal være i orden. De skal 
være malet håndværksmæssigt 
forsvarligt og efter forskrifterne i 
vedligeholdelsesreglementet. I så fald
må den nye lejer leve med den farve, 
der er valgt. Trænger de til maling, er 
de ikke af den grund misligholdt. 
Er der ikke penge nok på vedlige-
holdelseskontoen til maling af hele 
boligen, må den nye lejer lægge ud, 
men man må gemme kvitteringerne 
for arbejdet op til et år. Selv om det 
ikke dækker det hele, kan det altid 
hjælpe lidt. 

Mislighold og rengøring
Der er tale om mislighold, hvis der 
for eksempoel er anvendt andet tapet
eller bemaling, end der er beskrevet 
i vedligeholdelsesreglementet. Søm 
og skruer skal fjernes fra væggene, og 
hullerne skal repareres med Polyfilla.
Noget af det samme gælder lofter. 
Man må gerne ryge i lejligheden, og 
der er ikke tale om ødelæggelse, hvis 
der sidder rester af tjære og nikotin, 
men der er tale om mislighold, hvis 
loftet ikke er renset.
”Manglende rengøring er i virkelig-
heden ofte den største post,” oplyser 
Robert Sørensen.

brugbare hvidevarer
Komfur og hårde hvidevarer skal 
naturligvis også være brugbare og 
rengjorte, men er de så gamle, at de 
alligevel skulle have været skiftet ud, 
får fraflytteren ikke en regning, selv 
om de ikke er holdt ved lige. Så er det 
på afdelingens regning.
”Det er vigtigt, at der opretholdes en
ordentlig standard,” slutter Robert 
Sørensen.
”Og så skal man huske på, at man 
altid kan få varmemesteren til at fore-
tage et vejledende syn, så man ved, 
hvad man har at rette sig efter.”

Inspektør Robert Sørensen forklarer vedligeholdelsesreglementet. Det kan få betydning for dig, 
hvis du har planer om at flytte.
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Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og den omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.skraeppebladet.dk
Gellerup har fået blokambassadører, 
og en af dem fortæller, at hun både 
giver noget til sig selv og til beboerne, 
når hun opsøger dem og er med til at 

gøre området til et bedre sted og med 
mere fællesskab.

Mahmoud Dirawi er en populær fod-
boldmand i ACFC, og han skal nu 
også arbejde som talenttræner i AGF. 
Han fortæller om at forandre egoist-
spillere til holdspillere.

Vi har besøgt to forfattere, Mie Møller 
Nielsen og Bodil Waldstrøm, der har 
hver deres skrivestil. Men fælles for 
dem er, at de skriver for børn. 

15-årige Baraa Quadoura tog Dan-
mark med storm, da han charmefyldt 
sang sig videre i X-Factor. Vi har talt 
med det travle sangtalent, som også 
får tid til at gå til sangtræning i Gel-
lerup. 

Vore Unge Reportere lærer også at 
tage flotte billeder – vi har en billed-
side med nogle af deres billeder, og 
dertil en historie om, at drenge i fol-

keskolen skal lægge sig i selen for at 
følge med pigerne.

Gellerupparkens beboere skal til be-
boermøde i februar med kun et punkt 
på dagsordenen: Skal det tillades, at 
kommunen indfører videoovervåg-
ning ved Gellerupbadet, hvor der har 
været en del uro og utryghed?

Gellerup har et Samvirke, som er bin-
deled mellem ildsjæle, foreninger og 
kommunalt ansatte i Gellerup. Vi har 
lavet en kavalkade for at give et bredt 
billede af, hvad Samvirket udretter. 

”Statsministeren vil have flere ind-
vandrere i nyttejob, og det er også 
meget godt,” siger Toveshøj-beboer 
Ilham Mohamed.
Hun har oplevet at gå fra et job, hvor 
hun bruger sine pædagogiske kompe-
tencer og til et … nyttejob!
”Det er ikke vejen frem,” understre-
ger hun. 

Gellerup.nu og her
det fortæller vi oM i Magasinet, soM beboerne i gellerupparken og toveshøj 

får saMMen Med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Produktionsplan 2015, Skræppebladet    
   
Måned (udgivelse) Deadline (fredage) Udgivelse (torsdage) 
Februar   16. januar  29. januar
Marts   13. februar  27. februar
April   13. marts  26. marts
Maj   17. april   30. april
Juni   15. maj   1. juni
Juli   12. juni   25. juni  
September  14. august  27. august
Oktober  18. september  1. oktober
November  16. oktober  30. oktober
December  13. november  26. november

Skræppebladet udkommer ikke i august og januar.   



12 - Skræppebladet februar 2015

Mange kunstværker i gellerupparken
beboerne i afdeling 4 havde deres egne ideer oM kunst

Tekst og foto: Bo Sigismund

At skrive om kunst og kreative forsøg 
i Afdeling 4 er ingen lille historie. 
Mennesker har udfoldet kreativi-
tet siden hulemalerierne, og som 
bekendt opstod der her _ i den grå 
beton - en mængde aktiviteter straks 
i 70’erne. Heriblandt var også en 
tegne-maleklub og en fotoklub. Først-
nævnte havde hjemme på Bentesvej 
og udsmykkede kældergangene i 
blok A10. Fotoklubben burde natur-
ligvis have dokumenteret beboerlivet 
– men opgaven var nok for stor.
Ved opførelsen var der afsat penge - 
en mio. kroner - til udsmykning, men 
der skete ikke noget i den anledning. 
Der var dog til stadighed beboere, 
der kunne tænke sig at sætte præg på 
de store rum og bryde ensartetheden, 
men det kom mest til udtryk på op-
holdsarealerne.

gavlmalerier
I midt-80’erne tog tingene så en helt 
anden fart. Alle gavle – 46 styk - 
var blevet isoleret og dækket med 

Robertsonplader, og en uafhængig 
beboergruppe fandt dem velegnet 
til gavlmalerier. Den århusianske 
kunstner Thomas Kruse blev den 
kreative leder, og der blev skaffet 
sponsor midler udefra; Afdeling 4 
havde ikke selv huslejekroner til den 
slags. På beboermødet i 1984 blev der 
forelagt skitser, og tre forslag blev 
godkendt på nordenden af de tre 
sydligste blokke på Gudrunsvej. Så 
gik gavlmalerne i gang med stilladser 
og pensler, og resultatet pynter den 
dag i dag. Dog kun på to gavle, for 
midlerne slap op. Den tredje – med 
rød som hovedfarve – blev al drig 
udført. Sydgavlene havde været en 
oplagt mulighed, men det sagde 
landskabsmyndig hederne nej til. 
For resten var der den fordel ved de 
hvide gavle på Gudrunsvej, at de 
kunne bruges til diasshow, hvis man 
havde en kraftig projektor.

store ideer
Med helhedsløsningen fra 1988 kom 
der gang i mange fornyelser, og 
beboerne blev inddraget på mange 
ledder. Boligteknisk udvalg startede 
en uformel kunstgruppe, og afde-
lingsbestyrelsen afsatte én krone pr. 
m2 af vedligeholdelsesbudgettet til 
udsmykning. Vi tog på ekskursioner 
til mange afdelinger – bl. a. i Thisted, 
Odense, Hobro, Vejle og Hjørring 
- til museer – Aalborg, Trapholt, 
Tørskind, Veksølund og Louisiana 
- og parker. Her inddrog vi også 

interesserede fra Afdeling 3, 5 og 7. 
Når opgangene skulle males, holdt 
vi blokmøder, og beboerne fastsatte 
farverne. Overkanten af blokkene fik 
også farver. Ideerne var talrige: Én 
foreslog en kolossal skulptur med 
en blok som sokkel. Én tænkte sig en 
hel facade malet med en banan. Én 
ønskede et klatrestativ i stor størrelse, 
og en anden fik ideen om en stedse-
brændende gasfakkel. Mere konkrete 
var beboernes egne skilderier og col-
lager, der kom op i enkelte opgange. 
De blev så populære, at flere blev 
stjålet!  Andre afde lin ger gjorde brug 
af den lokale kunstner Ole Østrup, 
men ikke Afdeling 4. Her havde 
vi selv flere ideer, end vi kunne få 
udført.

resultaterne
Blandt de udførte værker kan 
nævnes væggen mellem de to blokke 
på Lottesvej (af Egon Wind), åen bag 

Motiverne blev først tegnet og så forstørret 
op. Den ”gule” kom først på nordgavlen af 

blok B6.

Vandstenen skulle skabe liv i en ellers kedelig, 
nordvendt gård. Burde den ikke sættes i drift 

igen?

Mennesker, natur, aktivitet og fantasi var 
temaer i 80’erne – her på nordgavlen af blok 

B7.
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Gudrunsvej, vandstenen på Lottesvej 
(udført af Michael Rasmussen), drik-
kekummen ved Yggdrasil, de fem 
granitter på hjørnet af Edwin Rahrs 
Vej (givet til jubilæet 1999) og en 
vandtrappe (udført af Hanne Kejs) 
ved indkørslen til badet. Den eksiste-
rer desværre ikke mere på grund af 
vanda lisme, og man opgav at rekon-
struere den. I 1990 blev Yggdrasil 
bygget som det første og (desværre) 
eneste af fire plan lagte aktivitetshuse. 
Gruppen bag projektet gav huset 
navn efter den nordiske mytologi: 
Livets træ. Det fik sit flotte relief ved 
åbningen, udført af Gitte Hadrup. Alt 
ydre design som portaler ved ind-
kørslerne, lamper langs stierne, gulve 
i gennemgange og gitre langs altaner 
og gangdæk var også med i proces-
sen. Det sidste værk er stenstøtten 
bag Gudrunsvej 30. Hele vejen var 
vi i tæt samarbejde med driften, som 

beredvilligt undersøgte muligheder 
og skaffede tilbud.
Nu mange år senere er chancen der 
igen - skulle der mon være beboere 
med ideer til de udvendige rum? Det 
vil give Afdeling 4 en høj grad af per-
sonlighed og bevidsthed, hvis der er 
nogen, der tør tage sådan en opgave 
til sig som dengang for snart 30 år 
siden.

Yggdrasils vellykkede relief med 
mytologien i keramik.

Bag det hårde ydre findes de interessante 
detaljer – eller som syntesen af natur og 

kultur?

Granitsøjlerne symboliserer forskellighed, sammenhold og styrke til udvikling. 
Stenene kom fra Sverige via Hinnerup.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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antenneforeningen aarhus tilbyder inforMationsMøder

beboerne i søvangen var interesseret i at høre oM freMtidens antenne- og netløsninger

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Mange spørgsmål på beboermøder 
har fået Antenneforeningen Aarhus 
til at forklare og uddybe, hvordan 
vores antennebidrag udregnes, og 
hvad vi får for pengene.
Se deres informationer i Skræppe-
bladet oktober 2014. Skræppebladet 
har i sidste blad også skrevet om 
foreningens seneste tiltag,  åbningen 
af en medlemsbutik i Århus.
Begge artikler har rejst yderligere 
spørgsmål fra beboerne i Søvangen, 
og det var anledningen til at invitere 
Antenneforeningen Aarhus, så de 
kunne fortælle om, hvad der sker 
i fremtiden, og besvare beboernes 
spørgsmål.
Der var mødt 40-50 personer frem. 
Antenneforeningen var repræsenteret 
med bestyrelsesformand Jesper Pe-
dersen og  bestyrelsesmedlem Aase 
Asmus Christensen. Stofa havde flere 
repræsentanter til at besvare 
spørgsmål.

nyt informationsblad 
desværre ikke tilgået alle 
medlemmer 
Antenneforeningen har ud-
sendt et informationsblad til 
alle medlemmer. 
Desværre har de medlemmer, 
der har sagt ”nej-tak til rekla-
mer” ikke fået materialet.
Det beklager antenneforenin-
gen.

hvorfor antenneforening 
og stofa?
Jesper Pedersen fortalte, at 
Antenneforeningen Aarhus 
blev grundlagt i 1978, og 
fra begyndelsen har den haft et 
integreret samarbejde med kabel-tv-
leverandør Stofa. Et samarbejde der 
allerede blev grundlagt, dengang 
det tekniske anlæg blev installeret. 
Søvangen ejer selv sit ledningsnet, 
men udenfor egen parcel/areal er  
ejerforholdet omkring 50/50 mellem 
Antenneforeningen Aarhus og Stofa. 
Dette har medført den helt særlige 
alliance mellem en forening, der va-

retager medlemmers interesser, og 
et kommercielt firma, der udbyder 
løsninger til TV, internet og telefon.
Stofa var oprindeligt ejet af Anton 
Pedersen A/S, men er nu solgt til Syd 
Energi A.M.B.A. 
Stofa tilbyder i dag ikke mobiltele-
foni, men der arbejdes på det, således 
at de i fremtiden har planer om at 
udbyde en samlet pakke også med 
mobiltelefoni.

Medlemsbutikken
Siden lukningen af Stofas butik på 
Søren Frichs Vej har antenneforenin-
gen presset på for at få en ny butik 
op at stå. Selv om et antennefirmas 
service i mange tilfælde kan klares 
via telefonen, så er personlig betje-
ning, hvor man taler med den samme 
person, noget, mange er rigtig glade 
for. Det er den form for service, som 

der er brug for i en fremtid, hvor de 
elektroniske tilbud ændrer sig hele 
tiden og med større og større hastig-
hed. 

fremtidens antenne- og netløs-
ninger og nuværende lednings-
net
Uden at gengive de tekniske og 
komplicerede forklaringer, der blev 
givet af Stofas tekniske direktør og 

Jesper Pedersen, kan det fastslås, at 
Søvangens eksisterende net også i 
fremtiden kan leve op til de behov, 
som beboerne vil få.  Ved nybyggeri 
lægger man nu fiberkabler ind, men  
vores nuværende ledningsnet med 
coax-kabel lever allerede nu op til de 
krav, der vil blive stillet til datatrafik 
i år 2020. Der er derfor ikke på kort 
sigt planer om ændring til fiberkabler 
i Søvangen.

lukning af analoge kanaler 
Hvad gør man med sit gamle billed-
rørs-tv?
I den mediepolitiske aftale for 2007-
2010 blev det politisk besluttet, at der 
ikke længere var nogen forpligtelse 
til at sende tv-programmer i analog 
version.
Antenneforeningen Aarhus fortsætter 
som service med at sende analogt 

frem til september 2015.  
De analoge kanaler bruger 
desværre meget plads (det 
samme som 5-6 digitale 
kanaler), og det er derfor, 
Antenneforeningen Aarhus  
lukker ned for alle de reste-
rende senere i år.
Det er beklageligt, men 
hvis man ikke har en digital 
MPEG-tuner indbygget i 
sit fjernsyn, kan man både 
ved Stofa og andre elek-
tronikforretninger købe en 
digital-boks, der omdanner 
signalet fra analogt til digi-
talt.  Et forældet, men allige-
vel godt tv-apparat, kan på 
den måde fortsat modtage 
de kanaler, man er vant til.  

Man kan også besøge  Antennefor-
eningen Aarhus og Stofas nye med-
lemsbutik i H. H. Seedorffs Stræde 
3-5 og få personlig vejledning.

tv og/eller web-tv (internet-tv)
Megen debat på mødet handlede 
om de ændringer, der er sket og sker 
omkring brugernes behov. Behovet 
for at kunne modtage tv ændrer sig, 
og behovet for  bredbåndskapacitet 

Der var stort fremmøde og stor spørgelyst ved informationsmøder.
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ændres. Nogle beboere med gamle 
tv’er har opgivet dem og ser hellere 
fjernsyn på deres computer. Kun at 
være internet-bruger er en tendens, 
der især ses hos den yngre genera-
tion.
I den forbindelse er det endnu sådan, 
at man ikke kan abonnere på en ren 
internetaftale fra Stofa uden som mi-
nimum også at abonnere på den lille 
tv-pakke.  Dette er dog noget, Stofa 
og Antenneforeningen Aarhus arbej-
der på at kunne tilbyde. Der vil i den 
sammenhæng også blive arbejdet på 
at tilbyde andre og mere individuelt 
sammensatte pakker, der kan tilgo-
dese et helt anderledes brugerbehov. 
Man må håbe, at det bliver en reali-
tet, idet udviklingen mod ændrede 

behov og vaner går meget stærkt på 
grund af den teknologiske udvikling.

kollektive antenneaftaler 
i boligforeninger
Den enkelte afdeling i en boligfor-
ening kan godt opsige sin kollektive 
ordning med tv-leverandøren.  På 
den måde kan hver husstand selv 
lave en individuel aftale med en tv-
leverandør. Det kræver dog, at man i 
afdelingen kan få flertal for at ændre 
den nuværende ordning. 
Ved at vælge den kollektive aftale i 
boligafdelingen er man som en almen 
boligafdeling med til at støtte kom-
mercielle interesser, her forretningen 
Stofa, men uanset hvilket firma 

afdelingen vælger, så er de alle kom-
mercielle.
At vi i Søvangen fortsat bruger Stofa, 
skyldes vel tradition, men det er jo op 
til beboerne selv at påvirke udviklin-
gen ved at være aktive medlemmer 
i Antenneforeningen Aarhus, hvor 
man kan tilmelde sig Antennefor-
eningen Aarhus’ nyhedsbrev via 
hjemmesiden. Man vil på den måde 
fremover blive orienteret direkte i sin 
private mailboks om alle nyheder og 
ændringer i foreningens regi. Som 
beboer er du medlem af Danmarks 
største privatejede antenneforening 
med ca. 60.000 medlemmer.

Se hjemmesiden www.antennefor-
eningen-aarhus.dk

bestyrelsen diskuterer strategi 
og boligforeningens freMtidige opgaver

det er ud fra en konkret synsvinkel, at foreningsbestyrelsen
har taget hul på freMtidens strategidebat

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Bestyrelsen og direktionen i Brabrand 
Boligforening havde lørdag den 23. 
november sat hinanden stævne til 
et strategiseminar, hvor interessen 
samlede sig om en række meget kon-
krete opgaver. Det handlede mest om 
beboerdemokratiet og nye opgaver 
og ”produkter”.
Dette vil blive starten på et længere 
stykke arbejde med flere seminarer 
samt umiddelbare praktiske skridt i 
vores administration. Men alt dette 
skal naturligvis også føre til, at vi i 
hele boligforeningen kan skabe et 
godt grundlag for en debat om vores 
fremtidige opgaver.
Derfor vil der i den kommende tid 
komme mere ud om disse ting til 
vores repræsentantskab og til Skræp-
pebladets læsere.

konkret strategidebat
På bestyrelsesseminaret i november 
viste det sig hurtigt, at der var en 
lang række emner, vi gerne ville 
diskutere nærmere i konkret og prak-

tisk form. Flere seminarer vil være 
nødvendige. Derfor nåede vi ikke 
det hele, men vi fik samlet emnerne i 
nogle konkrete punkter.
Direktionen har nu fået til opgave at 
sætte næsen i sporet og identificere 
de konkrete projekter, som kan gen-
nemføres på kort sigt. 

På den måde skal det sikres, at stra-
tegien bliver levende og konkret – at 
forandringerne faktisk sker. 
Som alle nok kan se, er der tale om 
begyndelsen på en strategidebat ud 
fra det konkrete, ikke fra den teoreti-
ske synsvinkel.

De konkrete punkter, der er til diskussion i foreningsbestyrelsen 

• Kompetenceudvikling omkring samarbejde og forskellige roller
  ° Eksempel: Seminar for repræsentantskab og nøglepersoner fra admini-
stration og drift, for eksempel vedrørende opgavefordeling og overleve-
ring af opgaver

• Effektiv administration og drift
  ° Eksempel: Fælles IT-platform og implementering

• Nybyggeri
  ° Eksempel: Plan for etablering i nye områder og opnåelse af kvoter

• Fleksible boliger – nye koncepter
  ° Eksempel: Opstille målsætninger for fleksible boliger – visioner for 
fremtidens gode bolig
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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.

Åbent brev til foreningsbestyrelsen 

Medarbejdere i
foreningsbestyrelsen

Tak til formandskabet for svar på 
mit indlæg om ovenstående emne i 
seneste nummer af Skræppebladet. 
Naturligvis havde jeg set frem til et 
mere konstruktivt – og på visse steder 
mere uddybende svar.

Mit forslag er ikke en 
medarbejderrepræsentant i forenings-
bestyrelsen, men repræsentation 
på lige fod med for eksempel 
et A/S, altså 50 procent af de 
generalforsamlingsvalgte (hos de 
valgte af repræsentantskabet.

Formandskabet foreslår, at initiativet 
bør komme fra medarbejderne 
– hvorfor egentligt? Hvis 
foreningsbestyrelsen er enig i, at 
medarbejderrepræsentationen er 
en styrkelse af bestyrelsesarbejdet, 
kunne udspillet lige så godt 
komme fra foreningsbestyrelsen. 
Foreningsbestyrelsen kunne for 
eksempel tage fat på de ændringer 
i vedtægterne, som medar-
bejderrepræsentationen måtte kræve.

Formandskabet påpeger, at 
medarbejderrepræsentationen har 
såvel ”negative som positive sider”! 
(Ved en tidligere lejlighed var de 
negative sider i overtal). Det bør i 
alles interesse uddybes nærmere, ikke 
mindst for medarbejderne, da øvrige 
store virksomheder ikke har fået øje 
for de negative sider.

Da formandskabets svar ikke er en 
pure afvisning, skal det fra min side 
lyde til medarbejderne: ”Der er hul 
igennem – kom på banen og spil 
med.”

Hvis nogen skulle tro, mit 
forslag fører til en udvanding af 
beboerindflydelsen, er det forkert 
opfattet, da beboerne fortsat og altid 
vil have flertal i foreningsbestyrelsen 
(i øvrigt ligesom i A/S’er).

Med venlig hilsen
Johs. Faghtmann

Medlem af afdelingsbestyrelsen, afd. 22. 

nytår i gellerup

Ærligt talt var jeg enormt irriteret, 
da jeg nytårsnat lå i min seng efter et 
par - på grund af nytåret - ekstremt 
arbejdsomme dage i Bilka og helt til 
klokken 2 hørte kanonslag, heksehyl 
og “parasoller”. 

Selvfølgelig skal vi hygge os 
nytårsnat! Men ærligt talt: Kan vi 
ikke gøre det lidt bedre? Der er altså 
nogle, der skal op og på arbejde enten 
1. januar eller 2. januar, og som måske 
har brugt de sidste kræfter på at være 
vågen til midnat.
 
Forældre og unge bør efter min 
mening have en bevidsthed om, at 
det ikke er alle, der synes, det er fedt 
med høje brag til længe efter midnat, 
og sætte grænsen ved klokken 1. 
Det vil jeg opfordre til. På den måde 
kan vi sikre, at så mange som muligt 
synes, at nytårsnat er sjov og festlig.

Med venlig hilsen
Sean Ryan Bjerremand

Gudrunsvej 42, 4 mf
8220 Brabrand 
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nyt fra adMinistrationen
stort og sMåt fra brabrand boligforenings adMinistration

havnehusene: åbent hus den 
14. februar kl. 10.00-13.00
Ventelisten taler sig eget, tydelige 
sprog: Der er en enorm interesse for 
nybyggeriet Havnehusene på Aarhus 
Ø (afd. 31). Nu slår vi dørene op til 
åbent hus i det snart færdige byggeri 
lørdag den 14. februar kl. 10.00-13.00, 
hvor alle er velkomne til at se nærme-
re på boligerne. Vi inviterer indenfor i 
to opgange, hvor man kan besøge de 
færdige lejligheder, heraf én, der er 
møbleret. Der bliver også adgang til 
et møbleret grønt væksthus placeret 
på taget af bygningen. Der vil være 
medarbejdere fra administrationen 
til stede, som viser rundt og svarer på 
spørgsmål. 
De første familieboliger bliver klar til 
indflytning den 15. april, og de første 
seniorboliger er klar til indflytning 
den 15. september. Herefter følger 
ungdomsboligerne. 
Bus nr. 33 kører hver halve time fra 
rutebilstationen. Stå af ved stoppeste-
det ved Nikoline Kochs Plads, og gå 
derfra til de to opgange på Dagmar 
Petersens Gade 72 og 74.
Du kan se en brochure om Havne-
husene på bbbo.dk. Du kan søge 
boligerne på aarhusbolig.dk.

administrationen får nyt it-
system
I administrationen er man gået i 
gang med at indfase et nyt IT-system, 
som hedder EG Bolig. Systemet skal 
håndtere alle udlejnings-, drifts- og 
økonomiopgaver. Det nye system 
bliver allerede i dag brugt i en lang 
række andre boligforeninger og er 
målrettet ejendomsadministration. 
Systemet har et stort potentiale for 
at gøre mange arbejdsgange mere 
effektive, både ved skrivebordene 
og for medarbejderne ude i marken. 
Der bliver tilrettelagt et individuelt 
uddannelsesforløb, så alle de berørte 
medarbejdere bliver grundigt oplært 
i at bruge systemet. 
”EG Bolig har et meget stort poten-
tiale, og jeg glæder mig super meget 
til at komme i gang,” siger vores ad-
ministrationschef, Susanne Witting.
Hun fortæller, at det nye system efter 
planen går i drift i slutningen af april 
måned.

dit cpr-nummer hjælper os
Boligforeningen er gået i gang med at 
indsamle cpr-numre på vores lejere. 
Det gør vi først og fremmest, fordi 
vi så nemt og sikkert kan indbetale 
penge til beboernes NEM-konto, fx 
ved for meget indbetalt husleje, 
varme- og flytteafregning mv. 
Du skal give tilladelse til, at Bra-
brand Boligforening må registrere, 
opbevare og bruge dit cpr-nummer. 
Det gør du ved at underskrive en 
erklæring, som du bl.a. kan få ved at 
kontakte udlejningen på Rymarken 2, 
på driftskontoret på Edwin Rahrs Vej 
30, på Helhedsplanens infokontor på 
Bentesvej 1 og hos beboerrådgiverne, 
som er tilknyttet afd. 3, 4, 5, 6, 11 og 
12. 

bliv klogere på budget 
og regnskab
Afdelingsbestyrelserne har nu mulig-
hed for at sende bestyrelsesmedlem-
mer på kursus i budget og regnskab. 
Kurset er et samarbejde mellem BL 
og Brabrand Boligforening og har til 
formål at give deltagerne en forstå-
else for de særlige regler og princip-

per om budget og regnskab, der 
gælder for en almen boligforening. 
Der afholdes to kurser i hhv. februar 
og marts. Bestyrelsesmedlemmer kan 
få yderligere information og tilmelde 
sig hos administrationschef Susanne 
Witting: suwi@bbbo.dk.

nytårshilsen fra direktionen
Vi står overfor et spændende nyt år 
i Brabrand Boligforening, som vi i 
administrationen ser meget frem til 
at give os i kast med. 2015 bliver det 
første hele kalenderår med fuld be-
sætning på alle fire ledelsesposter, og 
vi føler os rigtig godt rustet til at løse 
de daglige opgaver og samtidig skue 
frem mod nye horisonter. Det gælder 
både på de indre og de ydre linjer. 

Nogle af vores fokuspunkter i 2015 
bliver, at omverdenen og beboerne 
fortsat opfatter os som en troværdig 
og professionel samarbejdspartner. 
Og at vores ansatte oplever Brabrand 
Boligforening som en god og tryg 
arbejdsplads. Beboerne skal tilbydes 
attraktive og tidssvarende boliger. 
Derfor er vi meget glade for, at 2015 
både bliver året, hvor de første be-
boere flytter ind i Havnehusene, og 
hvor vi forhåbentlig kommer langt 
med de omfattende renoveringspla-
ner for afdeling 1 og 2 og med Hel-
hedsplanen for afdeling 4 og 5.

Herudover glæder vi os til at fort-
sætte det konstruktive samarbejde 
med beboerdemokratiet om at frem-
tidssikre Brabrand Boligforening som 
en moderne og professionelt admini-
streret organisation med et levende 
og engageret bagland.

Godt nytår og på gensyn.

Venlig hilsen

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

Foto: Martin Krabbe

adMinistrationen
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adMinistrationen

ordinære afdelingsMøder i foråret 2015

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er 
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2014 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling 22, Sonnesgården Onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen 
M.fl. oM foråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2014
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken Torsdag den 23. april 2015 kl. 19.00  i Foreningernes Hus (Tousgården, Gudrunsvej 10 A)
Afdeling 5, Toveshøj  Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling 6, Holmstrup  Mandag den 20. april 2015 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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1 - Hans Broges Parken

en god ide
afdelingsbestyrelsen inviterede beboerne til suMMeMøde  

Af Inger Bloch

Torsdag d. 8. januar var beboerne i 
Hans Broges Parken indbudt til en 
kop kaffe og en dialog med afdelings-
bestyrelsen om stort og småt. Der var 
ingen dagsorden, og der skulle ikke 
besluttes noget.
Formålet med mødet var, at bestyrel-
sen kunne få indsigt i, hvad der rører 
sig i beboergruppen, og at beboerne 
frit kunne stille spørgsmål til besty-
relsen og komme med ønsker og 
synspunkter. 

Spørgelysten var stor, og der blev talt 
om mange emner; jeg nævner nogle 
af dem her:
Renoveringsplanerne, vedligehold 
– herunder vinduerne på Udsigten 
- bomme ved indkørslerne til blok-
kene, lejlighedernes tilstand ved ind- 
og udflytning, Udsigtens strygerulle 
og vandmålere.

skrald
Et af emnerne var skrald, der bliver 
smidt på vej og sti – og skraldebøt-

ter, der bliver overfyldt, fordi nogle 
fylder dem med storskrald og pap-
kasser i stedet for at benytte vores 
genbrugsplads. 

flere summemøder?
Der var enighed blandt deltagerne 
om, at summemødet havde været 
en succes, og at man gerne så, at 
der blev flere af den slags uformelle 
møder, f.eks. ét hver tredje måned.

Torsdag 29. januar kl. 19.30: ”Banko” 
med Børge Nielsen og Kurt Johansen.

Torsdag 19. februar kl. 19.30: ”Det 
gamle Brabrand” med lokalhisto-
rikerne Svend-Erik Christiansen og 
Børge Nielsen.

Torsdag 5. marts kl. 19.30: ”Tror du 
nok”? med journalist Katja Mathilda 
Christensen.

Torsdag 19. marts: ”Tankerevision” 
med Bjørn Dean Petersen

Torsdag 23. april kl. 19.30: ”Banko” 
med Børge Nielsen og Kurt Johansen.

Yderligere oplysninger om vores 
lille klub, hvor alle er velkomne, på 

www.klubhansbroge.dk

klub hans broge - forårskalenderen klar

beboerhuset søvangen

arrangeMenter februar  2015

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Hver mandag fra kl. 10-11
Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Aktiviteten ligger om mandagen 
indtil videre.

Hver mandag fra kl. 14.00
Aktivitetsdage med keramik, 
syning, vævning og træsløjd.
 
Søndagscafé 
den 8. februar kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 

Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisningen den 18/2.

Onsdag den 18. februar kl. 18.00: 
Fællesspisning
Menu: Oksesteg med tilbehør
           Citronfromage                
           Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 
12 år kr. 30,-.

Banko, der skulle være afholdt den 
25. februar, er aflyst
på grund af for lille tilslutning.

2 - Søvangen
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2 - Søvangen

Bestyrelsen er fra venstre: Hartvig Vendelbo, Vagn Holmelund, Christina Kraul, Ole Vad Odgaard, Bente Heilmann. Med ryggen til 
afdelingssekretær Merete Poulsen og yderst til højre formand Erik Bløcher.

skræppebladet sætter spot 
på afdelingsbestyrelsen i søvangen
en bestyrelse, der er reduceret, Men ikke ked af at være synlig

Af Kirsten Hermansen, foto Martin Ljung Krabbe

På beboermødet i september sidste 
år rejste en beboer kritik af den sid-
dende bestyrelse i Søvangen på den 
måde, at vedkommende mente, at 
den var helt usynlig.
Skræppebladet vil prøve at råde bod 
på dette og retter derfor søgelyset på 
bestyrelsen en helt almindelig møde-
dag, som foregår den anden onsdag i 
hver måned fra klokken 17.30.
Her har også  beboerne mulighed for 
at tale med bestyrelsen, hvis de har 
noget på hjerte, da det er deres faste 
træffetid i mødelokalerne på Louise-
vej 18.

sådan ser bestyrelsen ud
Flere af de bestyrelsesmedlemmer, 
der blev valgt i 2013, er trådt ud af 
forskellige grunde, og den er nu 
reduceret til seks medlemmer uden 
suppleanter. 
Bestyrelsen internt er organiseret 
sådan:
Formand: Erik Bløcher 
Næstformand: Christina Kraul
Det grønne udvalg: Hartvig Vendelbo 
og Christina Kraul. 
Ansvarlig for vaskeri: Ole Odgaard
Ansvarlig for beboerhus: Vagn Hol-
melund

bestyrelse - ikke festudvalg
Bestyrelsen vil gerne medvirke/
være tovholder til arrangementer, 
men beboere, der er interesseret, 
skal selv medvirke. Det gælder også 
fastelavns-arrangementet i februar, 
hvor beboere kan hjælpe med afvik-
lingen. Man skal bare henvende sig 
til bestyrelsen og Christina Kraul.

hvad laver bestyrelsen?
Der kommer ikke mange personlige 
henvendelser fra beboerne på besty-
relsens møder.
I stedet bliver der snakket om de ting, 
bestyrelsen selv observerer i afdelin-
gen. Indeklima med fugtproblemer 
fylder meget, og det er bestyrelsens 
mål at følge op på,  hvad de forbed-
ringer, der laves,  i alt kommer til at 
koste pr. lejemål.
Arbejdet foregår seriøst, og der er en 
hårfin balance i forhold til, hvor man 
selv står som beboer,  således at der 
ikke dyrkes særinteresser. Bestyrel-
sen skal snart på et regnskabskursus, 
og det er yderst relevant. Man er 
interesseret i flere kurser, men de er 
desværre ret dyre.
I mange sager kan bestyrelsen dog 
ikke gøre mere end at tilkendegive 
deres holdning, og så er det op til ad-

ministrationen at følge op på det med 
de midler, som boligforeningen har. 

renoveringssagen
Renoveringssagen har kørt i lang 
tid – og ligget stille under den lange 
ledelsesudskiftning og personale-
omlægning i boligforeningen. Mens 
dette skrives, har bestyrelsen den 20. 
januar været til møde med renove-
ringens projektleder, og de får så for-
håbentlig dannet sig et nyt overblik. 
Dernæst er det formentlig muligt at 
holde et møde med beboerne ud på 
foråret.
Det endelige mål er at få et konkret 
forslag forelagt, som beboerne kan 
tages stilling til inden sommer. 
 
beboerhusets venner trækker 
sig 
De frivillige, Beboerhusets Venner, 
der i meget lang tid har stået for 
mange fælles  arrangementer i bebo-
erhuset, trækker sig tilbage i slutnin-
gen af april måned.
De frivillige beboere har i de fleste 
tilfælde nået en alder, hvor arbejdet 
med at lave arrangementer overstiger 
deres kræfter.  Desværre er der ikke 
nye kræfter, der melder sig, skønt der 
har været utallige opfordringer. 
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6 - Holmstrup

keraMikværkstedet i holMstrup
keraMik interesserer Mange i boligforeningen

Af Jens B. Skriver. Foto: Martin Krabbe

Snakken gik livligt, den formiddag 
Skræppebladet dukkede op i Kera-
mikklubben i Holmstrup, der har 
til huse i Værestedets lokaler. Seks 
damer var mødt. Aktiviteten, der har 
eksisteret i to år, har nu omkring 10 
medlemmer, men nogle er syge, og 
andre er udprægede B-mennesker. 
Der startes med morgenkaffe, mens 
verdenssituationen ordnes. Der snak-
kes denne dag om moderne compu-
terteknik og terror. Man interesserer 
sig også for de andre keramikklubber 
i boligforeningen. Derefter indkas-
seres penge til materialer. 
”Jeg skal ikke bruge penge til glasur,” 
siger en deltager. ”Jeg kommer aldrig 
så langt, at det skal glaseres”.

arbejdet
Ler og glasur købes i Sorring. Red-
skaberne står klar. Deriblandt kage-
ruller. Der er en lille drejeskive. Den 
store er smidt ud, fordi den brugte 
vand og lavede for meget svineri. Ak-
tiviteten har en ovn og brænder selv. 
Det er meget svært at brænde rigtigt. 

Den seneste brænding beundres 
og diskuteres. En mus til at hænge 
på væggen har brækket halen. Det 
skyldes, at den ikke har haft rigtigt 
underlag, men halen kan limes. I fade 
med flot glasur er der nedsmeltet 
glaskugler.

”Alt glas kan nedsmeltes,” siger 
Connie, der har stor erfaring med 
keramik. 
Der er også holdere til fyrfadslys 
og bakker til japanske haver med 
afløb. Imens går andre i gang med 
at modellere askebægre og skåle. 
Social kontakt, hygge, kreativ udfol-
delse og fremstilling af praktiske ting 
går således hånd i hånd. 

Keramikklubben mødes fredag 10.30 
til 13 i lokalerne Jernaldervej 245 
første sal til højre. Alle er velkomne.

Alle er velkomne i Holmstrups keramikklub. Også beboere uden for Holmstrup.

90 år gamle fingre har haft fat i leret.
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8 - Drejergården

10 - Rødlundparken

drejergården vil hejse flaget 
invitation til kaffe, snak og spil i selskabslokalet

Af Holger Jensen

I Drejergården har der været en del diskussion frem og tilbage om 
brugen af vores selskabslokale.
Alle beboere er meget velkomne til at kigge forbi og få en snak og 
tage en kop medbragt kaffe. Det kan også være til et spil, hvor vi 
alle kan være med.
Der er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 og ligeledes på torsdage i 
ulige uger fra kl. 13.00.

flag hejses til begivenheder
Drejergården har fået et nyt Dannebrogsflag, som hidtil kun er 
blevet benyttet ved runde fødselsdage. Som noget nyt bliver det nu 
sådan, at hvis en beboere har en dag, der skal markeres,  så kan 
flaget blive hejst. Det kan for eksempel være en fødselsdag eller en 
anden mindeværdig begivenhed.
Hvis du ønsker flaget hejst, skal du henvende dig til og lave aftale 
med Holger Jensen, Hovedgaden 29, tlf. 51 37 93 70.

Holger hejser flaget ved beboernes mærkedage. Foto: Elin Krogh.

fejl i billedtekst oM rødlundparkens afdelingsbestyrelse

I Skræppebladets artikel om arbejdet i Rødlundparkens afdelingsbestyrelse i december-nummeret var der desværre en fejl i bil-
ledteksten til billedet af afdelingsbestyrelsen, hvor ikke alle navnene passede med personerne på billedet. Der skulle have stået: Rød-
lundparkens afdelingsbestyrelse: f.v. Birgit Væggemose, Inger Nielsen, Gretha Munk, afdelingsformand Aase Asmus Christensen, 
afdelingssekretær Helle Pia Rosendal, Lene Gjørup og Birte Günzel. Redaktionen beklager.
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7/15/21 - Hasselhøj/Hasselengen/Hasselager

på loftet sidder nissen
 fælles julefejring i afdeling 7, 15 og 21

Tekst og fotos:  Michael Jørgensen

Så har det atter været december, og 
som altid betød det julehygge og 
juletræ.
I afdelingerne 7, 15 og 21 var man 
vanen tro gået sammen om at afholde 
juletræ og julehygge for de tre afde-
lingers børn.
Der var mulighed for at købe øl, 
sodavand, gløgg, æbleskiver samt 
flæskesteg og ris a la mande.
Da alle de mange fremmødte havde 
hygget med hinanden og købt en 
masse lodder i juleboden, der bød på 

mange flotte gevinster, kom juleman-
den frem af sit skjul sammen med en 
ægte nissehjælper og tog alle børn og 
deres forældre med en tur om jule-
træet, mens der blev sunget på livet 
løs.
 
Der blev også tid til et par sanglege, 
som selv en ægte julemand mestrer 
til ug.
Så alt i alt var dagen rigtig hyggelig, 
og alle gik glade derfra og glæder sig 
sikkert til næste år.

Ud over de tre afdelingsbestyrelser 
hjalp områdets klubber til med at få 
tingene til at glide, og alle gjorde et 
godt stykke arbejde.

Klubber og bestyrelser ønsker alle et 
rigtig godt nytår. 
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generalforsaMling i foreningen tousgårdens venner
ordinær generalforsaMling torsdag den 26. februar 2015 kl. 19 i laden

dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godken-
delse
3. Foreningens regnskab til godken-
delse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter
A. På valg er:
-  Conny Jepsen
-  Lonnie Hedegaard
-  Flemming Hedegaard
B. 3 suppleanter vælges
6. Valg af parlamentariske revisorer

A. På valg:  
- Inga Beck 
     B. 1 suppleant
7. Evt.
Forslag til pkt. 4 skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.

- Huset giver kaffe, te, øl, vand og 
småkager.
- Regnskab fås fra 20. februar i Tous-
gårdsladen.
- Kun adgang for medlemmer – bliv 
medlem - henvendelse i Laden eller 
telefon 86259158.

- Kontingent skal være Laden i 
hænde senest 3 hverdage før general-
forsamlingen.
- Det koster KUN 75 kr. pr. år for 
enkeltmedlemmer.
- Institutioner og foreninger betaler 
400 kr. pr. år.
- 1 medlemskab er lig med 1 stemme.
Der kan bestilles mad i Folkekøk-
kenet på telefon 86259158 (inden kl. 
12.00), spisning mellem 17 og 18. 
Det koster kun kr. 25 for voksne (i 
dagens anledning).

 

STØT dit lokale Beboerhus
Der vil ske mange ting i Beboerhuset i det næste år. 
Det vil helt sikkert blive spændende at deltage i bestyrel-
sesarbejdet eller som frivillig.
Bestyrelsen deltager bl.a. i en forberedelsesgruppe om de 
kommende beboerhuse i Helhedsplanen. Som frivillig vil 
du også kunne give en hånd med i aktiviteter for kvinder, 
mænd og børn og unge, i folkekøkkenet m.v. 
Har du forslag eller interesser, som kan interessere 
andre, så hør, om vi har et passende lokale.
Mange penge har vi ikke, men vi kan være behjælpelige 
med at finde ud af, hvor der er mulighed for støtte.
Tousgårdens Venner er en selvstændig forening, der 
driver Beboerhuset Tousgårdsladen i bygningerne, den 
lejer af Brabrand Boligforening (afd. 5). Foreningen får 
støtte af Aarhus Kommune til drift og husmandsansæt-
telse, men skal selv tjene til vedligeholdelse, inventar 
osv. Derfor er frivillige meget velkomne til at give en 
hånd med. Vi kvitterer med en kop kaffe og en hyggelig 
atmosfære.
Kig ind, deltag i aktiviteterne, kom til generalforsamlin-
gen, eller giv en hånd med som frivillig. Så er du med til 
at bevare og gøre Beboerhuset endnu bedre.
Husk også, at vi har lokaler både til private fester, gene-
ralforsamling, større møder osv. Desværre kan man ikke 
få fast lokale, men man kan booke sig ind med enkeltar-
rangementer – også fortløbende aktiviteter. 
DERFOR: Støt op om DIT lokale beboerhus!

Vi glæder os til at se dig og din nabo.

Venlig hilsen
Esben Trige, formand, Tousgårdens Venner
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nyt fra beboerrådgiverne
soMMerferietilbud til børnefaMilier

Da vi har opnået støtte fra Arbejds-
markedets Feriefond, kan vi igen 
i år tilbyde et antal børnefamilier 
muligheden for et betalt ferieophold i 
Danmark samt i et vist omfang hjælp 
til betaling af transportudgifter efter 
nærmere fastsatte retningslinjer.

Er I en børnefamilie – har I lyst til 
at holde en uges ferie sammen – og 
kniber det med selv at få råd til det, 
så er dette tilbud måske noget for 
jer? Tilbuddet henvender sig til alle 
forældre – også til dem, som ikke bor 
med barnet/børnene til daglig.

hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne 
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holmstrup, Odinsgård og Thors-
bjerg, samt børnefamilier, der bor på 
Toveshøj, har mulighed for at ansøge. 

At det kun er beboere fra disse afde-
linger, der kan komme i betragtning, 
skyldes, at beboerne i disse afdelin-
ger har valgt at bruge huslejekroner 
på finansiering af beboerrådgivere, 
og det er derfor disse beboere, der 
kan bruge beboerrådgivernes forskel-
lige tilbud.

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 

ferietilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk 
støtte for at kunne realisere ferie-
ønskerne sammen med børnene, så 
kontakt os i rådgivningen for at 
ansøge/få foretaget en vurdering 
af mulighederne for at få bevilget et 
betalt ferieophold.

hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, 
Toveshøj, skal henvende sig hos 
beboerrådgiver Maryam Fereidanian 
i beboerhuset Laden. Maryam kan 
træffes tirsdag 10-12 samt torsdag 
15-17. Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelin-
ger skal henvende sig hos beboerråd-
giver Jens Høgh og Abelone Asingh i 
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 
1. th., i tidsrummene tirsdag 10-12 
samt torsdag 15-18.

For beboere på Holmstrup Mark 
er der også mulighed for at søge i 
tirsdags-rådgivningen 15-17 i Være-
stedets lokaler, Jernaldervej 245, 1., 
lejl. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
møde-tidspunkt.

hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 

Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgnin-
gerne behandles løbende, dog vil an-
søgere, der har været af sted indenfor 
de seneste to år først få svar efter 
udløb af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen

Jens Høgh - 6128-2126
Abelone Asingh - 6128-2150

Maryam Fereidanian - 2018-5424
Beboerrådgivere

Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for 
udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. 

 Ansøgningsperiode: 1. februar 2015 til 20. marts 2014.  
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN februar 2015
Mandag  2. februar      Pad Thai
Onsdag 4. februar    Karbonader med porrecreme
Torsdag 5. februar      Kylling cordon bleu m. braskartofler
 Fredag  6. februar      Spinatpasta m. svampe, persille og kalkunfilet

Mandag 9. februar Musaka m. salat
Onsdag 11. februar Paneret flæsk m. løgsovs og kartofler
Torsdag 12. februar Kylling m. pære i hvidløgssmør
Fredag 13. februar Stegte ris m. grøntsager a la kaltumo

Mandag 16. februar Kyllingespyd m. humus, tzatziki 
   og baba ganoush
Onsdag 18. februar Farsbrød med bacon, pesto m.v.
Torsdag 19. februar Bulgarsk gullash
Fredag 20. februar Fiskefilet m. kartoffel/blomkåls-mos
   + brunt smør

Mandag 23. februar Kyllingelasagne m. skinke og salat
Onsdag 25. februar Skinkesnitzel og brasede kartofler
Torsdag  26. februar Ovnstegte kartofler i fad m. mørbrad   
   og ristede østershatte
Fredag 27. februar Kartoffel/pastinak-mos m. chilikrydret  
   kødsovs

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 
 

 

   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.

lokalcenter brabrand
 hvad sker der på lokalcenter brabrand 

i februar Måned?

tirsdag den 3. februar 
klokken 17.00 – 19.00: 
suppeaften 
Alle er velkomne, familier med børn, par, singler, 
studerende.
Spis al den minestrone-suppe med brød, du kan. 
Voksne: 35 kr. Børn under 12 år: 25 kr.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Ingen tilmelding.
Der udtrækkes 2 gevinster blandt deltagerne. 

tirsdag den 10. februar klokken 13.30:
island mellem gejsere og vulkaner 
Lysbilledforedrag v. Sven Locht
Kirsten og Sven Locht rejste Island rundt med bus. 
De så vandfald, svovlpøle, gejsere og gletsjere og 
sejlede med amfibiebåd mellem mini-isbjerge. 
De besøgte byer og landsbyer, skovpartier og en 
botanisk have.
Pris for foredrag og kaffe/te og kage: 30 kr.
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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:
Uffe Adelørn, tlf. 60 65 72 75
adeloern@stofanet.dk 

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

Hvis I endnu ikke har gættet på årsquizzen for 
2015, kan I nå det endnu. Vi forlænger fristen, så I 
har indtil den 28. februar til at svare. Quizzen kan 
I finde i decembernummeret af Skræppebladet. 

1) Sidder der tre kvinder i foreningsbestyrelsen efter repræsen-
tantskabsmødet i 2014? Nej, der sidder to: Tanja Bergstrøm og 
Dega Mohamed.

2) Er ghetto-listen afskaffet ved nytåret 2014/2015? Nej.

3) Er det besluttet, hvor mange ungdomsboliger der skal bygges 
i Gellerup? Ja, der skal bygges 390 ungdomsboliger.

4) Er renovering af Søvangen besluttet? Nej, ikke endnu.

5) Er der solgt jordareal langs Gudrunsvej inden udgangen af 
2014? Nej.

6) Har dronningen været på besøg i en afdeling i Brabrand 
Boligforening? Nej.

7) Har Skræppebladet fået en ansat redaktør inden udgangen af 
2014? Nej.

8) Bliver der sommerudflugt i 2014 med Fritidsforeningen? 
Nej.

9) Er det besluttet, om der skal bygges en moské i Gellerup 
inden udgangen af 2014? Nej.

10) Er der afdelinger, hvor lejen i 2015 er budgetteret til over 
1.000 kr. pr. kvadratmeter? Nej.

Der var to deltagere med lige mange rigtige, så derfor 
har vi trukket lod. Her blev den heldige vinder Martin 
Raabjerg Vestergaard, som har modtaget en gavekurv.

gellerup kirke
 

Værestedsaften
19. februar kl. 17.00 – 19.30
En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke til 
Værestedsaften i kirkens underetage. Kl. 17 er der kaf-
fe/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.
 
International fastelavnsfest
Fredag 20. februar kl. 18.00 – 21.00
De internationale aftener er et mødested for udlæn-
dinge og danskere. De giver mulighed for at knytte 
relationer på tværs af nationaliteter og lære hinandens 
kulturer at kende. Vi mødes i kirkens underetage, spi-
ser sammen og får indblik i kulturer rundt om i verden 
alt efter aftenens tema.
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding inden kl. 13 dagen før festen hos kirke- og 
kulturmedarbejder Bit Boel Buhl på telefon 86250800 
eller mail bbb@gellerupkirke.dk
Alle er velkomne.
 
Frivillig i Gellerup Kirke
Er du kreativ, meditativ, aktiv eller alternativ? Så over-
vej, om du ikke skulle være frivillig i Gellerup Kirke. 
Kontakt kirkekoordinator Torben Kirkegaard og hør 
mere.

Martin Raabjerg Vestergaard fra Hasselhøj med sin gavekurv. 
Foto: Bo Sigismund

årsquizzen for 2014


