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lederen

Af Helle Hansen

Har du Hilst på din nabo?

I februars nummer af Skræppebladet tog vi hul på en ny 
artikelserie, som vi kalder ”Med andre øjne”. Ideen er, 
at Skræppebladets skribenter på skift bliver sendt ud 
for at besøge en af boligforeningens mange afdelinger. 
Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, som 
skribenten ikke selv bor i. 

På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi det tit 
er de nye øjne, der opdager sjove og anderledes vinkler, 
som man måske ikke ser, hvis man bare skal fortælle om det 
sted, hvor man bor.
Derudover håber vi, at artikelserien kan være med 
til at fortælle os alle om, hvor mangfoldig vores egen 
boligforening er med sine snart 25 afdelinger, der svinger i 
antal lejemål fra fire i Lyngby til Gellerupparkens foreløbig 
1584 lejligheder – som dermed gør afdelingen til Danmarks 
største. 

Og hvorfor er det så lige så vigtigt, at vi lærer hinanden at 
kende? spørger nogen måske. 

Det er det, mener redaktionen, fordi det kan være med til 
at skabe netværk og måske endda venskaber på tværs af 
vores afdelinger – og fordi det kan være med til at fjerne 
fordomme, som måske bunder i uvidenhed og ukendskab. 
Et besøg hos en naboafdeling kan være med til at inspirere 
til noget, som man kan lave hjemme i sin egen afdeling. 
Og måske lærer du noget helt nyt, som du slet ikke vidste 
i forvejen.  

I Afdeling 24, Skovhøj, oplevede vi i sidste nummer, at 
de beboere, vi mødte, var glade for at bo der, men at der 
ikke foregik ret mange aktiviteter. I dette nummer kan vi 
så til gengæld læse, at i Sonnesgården, afdeling 22, er der 
liv og glade dage. Måske kan livet i midtbyen være med 
til at inspirere til, at der kommer til at foregå flere ting på 
Skovhøj.

Og med forslaget til den nye sammensætning af 
Fritidsforeningen og FAS, som I også kan læse om i dette 
nummer, er der fortsat rigtig gode muligheder for at lave 
aktiviteter for alle beboere, både i afdelingerne og på tværs af 
afdelingerne. Husk den ekstraordinære generalforsamling i 
Fritidsforeningen den 12. marts 2015 i Foreningernes Hus.

Og med tanke på de sørgelige hændelser i København midt 
i februar, så tror jeg på, at gode oplevelser og kendskab til 
hinanden på kryds og tværs, lige meget hvor vi bor, og hvor 
vi kommer fra, kan være med til, at vi i vores boligforening 
kan vise, at godt naboskab er vejen frem – ikke bare for os, 
men for hele Danmark. 

Jeg ønsker et dejligt forår til alle mine naboer.
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HelHedsplanen kører på skinner
boligforeningens næstformand, keld albrecHtsen, gør status på HelHedsplanen

Af Jens Skriver. Foto Elsebeth Frederiksen

”I efteråret 2014 skabte to store pro-
blemer politisk tummel i byrådet,” 
fortæller Keld Albrechtsen og fort-
sætter: 
”Det første var, at planerne for en 
ungdomsby ikke var udmøntet i 
detaljer, og et nyt dukkede op, da det 
praktiske skulle aftales. Gruppen bag 
en moské i Århus ville gerne købe en 
grund inden for Helhedsplanen, men 
Venstre meldte ud, at den ikke måtte 
ligge inde i Gellerup. Efter deres 
opfattelse måtte spørgsmålet om 
moské ikke indgå i Helhedsplanen, 
og de ville gå ud af forliget om Hel-
hedsplanen, hvis moskéen ikke kom 
til at ligge udenfor. Derfor blev der 
foreslået en placering på Bautavej. Så 
meldte Venstre ud i januar, at denne 
placering var for tæt på Gellerup.”
Keld Albrechtsen understreger, at det 
var en meget overraskende melding.
”Bautavej opfylder helt Venstres krav. 
Det er meget frustrerende, når politi-
kere stiller et præcist krav og får det 
opfyldt, men så alligevel falder fra.”

Hvad skal der ske i fremtiden? 
Keld Albrechtsen kan imidlertid 
berolige.
”Venstres melding har ingen praktisk 
betydning. Aftalerne er gennemført 
juridisk. De er vedtaget og iværksat. 
Planlægningen af ungdomsby, vej-

byggeri og beboerhus er begyndt, og 
Venstre kan ikke ændre de praktiske 
aftaler,” siger Keld fortrøstningsfuld, 
idet han mener, at Venstres melding 
næppe påvirker fremtiden.
”Samtlige partier i byrådet er 
sammen med boligforeningen og de 
berørte afdelingsbestyrelser repræ-
senteret i den politiske styregruppe, 

hvor fremtidige projekter skal aftales. 
Der er åben deltagelse for alle par-
tier.” 
Keld Albrechtsen håber på nye aftaler 
med partierne og tilføjer, at der til 
projekter søges fonde, og at planerne 
om salg af jord fra boligforeningen er 
under forhandling. Den skal gerne 
sælges så fordelagtigt som muligt.

Det store jordareal ud mod ringvejen er ved at blive gjort klar til salg.



HER ER LIV OG GLADE DAGE
Afdeling 22, Sonnesgården, 
emmer af energi og masser 
af aktiviteter. Fællesskab og 
sammenhold er bærende 
drivkræfter for beboernes 
store engagement. 
En kølig fredag eftermiddag i februar 
havde Skræppebladets udsendte in-
viteret sig selv til fredagscafé og sat 
afdelingsformand Ib Frandsen stævne 
til at fortælle Skræppebladets læsere om 
afdelingen i centrum af Århus. Endnu 
en artikel i den nye serie ”Med andre 
øjne”.
Når man først er kommet igennem den 
store galvaniserede dobbelte gitterport 
i Sonnesgade, der forhindrer uvedkom-
mende adgang, befinder man sig midt i 
en oase. Man mødes af et arkitektonisk 
og velplejet haveanlæg, der stolt toner 
frem i forlængelse af beboernes p-plads 
og er flankeret af den let kurvede byg-
ning i 5 etager, der huser de 95 senior-
boliger og de 124 beboere.

Oasen i midtbyen
Ib Frandsen tog imod os i det store og 
imponerende fælleshus, der ligger midt 

i gården med direkte adgang fra boliger-
ne. Det er et af omdrejningspunkterne 
for afdelingens aktiviteter og et naturligt 
mødested for beboerne, hvor alle er 
på fornavn med hinanden. De fleste er 
medlemmer af ét af de ca. 15 udvalg, der 
varetager aktiviteterne og den daglige 
drift.
Vi starter dog rundvisningen udendørs 
med en guidet tur i gårdhaven, der 
passes af ”Det grønne Udvalg” i dag-
ligdagen. Centralt ligger et arkitektonisk 
haveanlæg med masser af stauder, 
stenbedsplanter og en lille bæk, ”Lund-
bækken”, der risler ned ad stensætnin-
gen og er opkaldt efter en af afdelingens 
mange ildsjæle: Bent Lund. 
Man kan forestille sig, hvordan det 
summer af liv og latter om sommeren, 
når nogle af beboerne griller i ”Humle-
haven” – et afskærmet fliseareal med 
klatrehegn af humle og omkranset af 
roser - og andre hygger sig med kug-
lerne på den lille Petanque-bane eller 
slapper af i de små indhegnede haveter-
rasser.
To gange om året er der arbejdsdag, 
hvor alle giver en hånd med til vedlige-
hold af det grønne område eller maling 
af fælleshusets træværk. Der er altid 
stor opbakning til disse dage, - ikke 
mindst fordi de også er en god anled-
ning til hygge, latter og måske en lille 
fest.

Fantastiske faciliteter
I centrum ligger fælleshuset, hvor der 
er plads til, at beboerne kan samles, og 
som helt naturligt danner rammen for 
mange af aktiviteterne i afdelingen. Her 
er beboerskabt bibliotek, klaver, kæmpe 
fladskærm og ikke mindst forbindelse til 
et stort køkken, hvor Pensionistforenin-
gen sælger kaffe og hjemmebagt kage 
hver tirsdag og fredag eftermiddag. 
Udover afdelingsbestyrelsens møder 
afholder henholdsvis Kunstforeningen, 
der tæller henved halvdelen af beboerne 
på medlemslisten, samt Pensionistfor-
eningen, hvor stort set alle beboere er 
medlem, deres generalforsamlinger her, 
ligesom de mange udvalg naturligvis af-
vikler deres mødeaktivitet her. Kort sagt: 
Der er stort set altid ”gang i noget” i 
fælleshuset.
Et af de mange udvalg, der udfolder sine 
aktiviteter i fælleshuset, er ”Madlavning 
for finere mænd”. Som Ib Frandsen 
udtrykker det: ”Aktiviteterne er for alle, 
men den her er forbeholdt dem med 
ulige numre” (red: CPR-numre). Det 
gælder også ”Skomagerdrengene”, der 
holder til hver onsdag ved billardbordet 
i kælderen. 
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Haveanlægget med ”Lund-bækken” og de vintergrå stenbedsplanter.

Formand Ib Frandsen viser rundt. Her er han 
fotograferet med sin kone Anita, og de har boet 
i afdelingen ca. 8 år.



EN AF DE FÅ I DANMARK
Sonnesgården er en af de få afdelinger på landsplan, 
hvor 75 procent af lejemålene er medejerskab, og 25 
procent af lejemålene er lejeboliger. 

Udover at Sonnesgården er seniorboliger målrettet 55+, så 
er afdelingen karakteriseret ved, at man har medejerskab af 
sin lejlighed. Efter sigende er der kun to afdelinger af denne 
konstruktion på landsplan.

Medejerskab betyder, at man har et forhøjet indskud på 
80.000 kr., og man får muligheden for at aptere (dvs. indrette 
med vægge, skabe, gulve etc.) lejligheden, som man vil. Kun 
badeværelset er placeret på forhånd. 
Som medejer kan du således selv bestemme, hvor mange 
værelser du vil have, og hvordan de skal ligge. Du bestemmer 
helt bogstaveligt selv, hvor skabet skal stå; - og der er således 
ikke to ens lejligheder. Man betaler naturligvis selv for de 
valgte løsninger som i alm. ejerbolig, og værdien af apterin-
gen afskrives over 20 år.
Der er ikke mange, der flytter, når de først har bosat sig i afde-
lingen. De fleste har været med fra starten i 2003, og siden da 

er ca. 1/3 af beboerne blevet udskiftet. Gennemsnitsalderen 
er pt. 75 år. Brabrand Boligforening varetager udlejningen, og 
man søger via Århus Bolig.
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Et besøg nede i kælderen afslørede, 
at her er rig mulighed for at få sved 
på panden på de topmoderne moti-
onscykler/fitness-maskiner. Man kan 
også svinge bordtennisbattet med sine 
børnebørn eller lige fikse et eller andet i 
værkstedet.

En palet af aktiviteter
En af de mange engagerede ildsjæle er 
Gert Brügge. Han havde gjort sig den 
ulejlighed at printe en aktivitetsplan for 
2015 fra afdelingens hjemmeside, så 
vi kunne få et indtryk af, hvad der sker 
hvornår. Her er noget for enhver smag 
og jævnt fordelt over året, - der er be-
stemt ingen grund til at kede sig i Son-
nesgården. For nærværende er det ikke 
muligt at fortælle om alle aktiviteterne, 
men den månedlige fællesspisning skal 
nævnes som endnu en anledning til at 
motionere lattermusklerne. De fleste 
beboere deltager, og nogle har af og til 
gæster med.

Opbakning til beboerdemokrati
Der er to årlige beboermøder for afde-
lingens beboere, så der er rig mulighed 
for at deltage i beboerdemokratiet og 
komme med forslag til nye aktiviteter. 

Iflg. Ib Frandsen er der altid stor del-
tagelse og opbakning. Generelt er der 
godt ca. 60 % fremmøde, og det betyder 
meget for sammenholdet, at man har 
indflydelse og mulighed for at bidrage 
til fællesskabet.
I en afdeling med så mange aktive be-
boere og ildsjæle kommer det ikke over-
raskende for Skræppebladets udsendte, 
at Sonnesgården gør flittigt brug af til-

skud til aktiviteter fra Fritidsforeningen/
FAS i Brabrand Boligforening. Tilskud, 
der bl.a. er omsat til et tilløbsstykke af 
en meget succesfuld udflugt til Dybbøl; 
- endnu en oplevelse, der styrker sam-
menholdet.

Afdeling 22, Sonnesgården
Etagebyggeri opført i 2003 – 5 etager
95 seniorboliger fra 69-124 m2, heraf 75 % som medejer-
skab
Fælleshus med køkken, storskærm og bibliotek
Motionsrum, billard, bordtennis og værksted 
4 gæsteværelser
Fraflytning: ca. 1/3 af beboerne er fraflyttet siden 2003
Gåafstand til Rådhuspladsen

Henved 15 beboere var mødt frem til fredagscafé i vinterferien.



med andre øjne

Med udsigt mod vest. 

Karen og Knud Holt var nogle af de 
beboere, der nød eftermiddagskaffen 
i caféen, og de stillede sig til rådighed 
for vores nysgerrighed efter det særlige 
ved lejlighederne og en snak om de in-
dividuelle indretninger, hvor nogle er 
inspireret af maritime eller musikalske 
interesser. 
I løbet af samtalen tilbød de, at vi 
måtte se deres lejlighed, som oven i 
købet ligger på 4. sal med både øst- og 
vestvendte altaner – også kendt som 
Penthouse-lejlighed.

Imponerende udsigt
Karen og Knud har indrettet deres 
skønne lejlighed med tanke på funktion 
og praktik; men ingen tvivl om, at ud-
sigten over vest-byen med Godsbanen i 
forgrunden og Gellerup ude i horisonten 
er imponerende. Karen og Knud synes, 
det er ideelt for dem at bo så centralt og 
i gåafstand til midtbyens tilbud, - også 
selvom der indimellem er lidt nabostøj 
fra DSB eller Northside Musikfestival.
”Det hører vi ikke mere,” siger de og 
tilføjer:
 ”..men der er nogle af vores naboer, der 
er generet, fordi bygningen buer.”

Skåler nytåret ind
Alle lejligheder har indgang og terrasse 
på de østvendte svalegange, så man 
kan nyde sin morgenkaffe, mens solen 
stiger op over kongreshusets store 
glashvælving. 
På 4. sal ender svalegangen i en stor 
fælles tagterrasse på ca. 100 m2 med 

beplantning, der giver læ, og der er ha-
vemøbler til fri afbenyttelse. Nytårsaften 
kommer de beboere, der er hjemme, op 
på terrassen med champagne og skåler 
nytåret ind, mens der er en fantastisk 
udsigt i alle retninger.

Skræppebladets udsendte

Elin Krogh, 
Drejergården
Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane

PÅ BESØG I PENTHOUSE
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Knud og Karen Holt har været med fra starten. Her sammen med Skræppebladets udsendte, Elin 
Krogh, på den store fælles tagterrasse.
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nu kommer den nye fritidsforening 
Hvis beboerne stemmer ja den 12. marts, bliver fritidsforeningen på en måde delt i tre 

Af Ulrik Ricco Hansen

Beboernes fritidspenge står på spil. 
Det har de gjort før, og det var fx 
anledningen til, at FAS (Fritids-
foreningens Aktivitetsstøtte) blev 
oprettet. Brabrand Boligforening og 
dermed Fritidsforeningen er vokset. 
Tiden er derfor kommet til økono-
misk og juridisk eftersyn. 
Efter en åben workshop om frem-
tiden for Fritidsforeningen og FAS 
i oktober 2014 har et udvalg og en 
stribe advokater arbejdet for at geare 
Fritidsforeningen til fremtiden. Det er 
selvfølgelig din og de andre beboeres 
forening, så du er inviteret til at sige 
ja eller nej til det forslag, som udval-
get er kommet med. 

største forandring 
Teknisk set er den største forandring, 
at der ændres på den måde, der 
bevilges støtte og lån på. Tidligere 
skulle der søges hos enten FAS eller 
Fritidsforeningen. Nu søges der kun 
hos FAS. Til gengæld bliver FAS 
opdelt i tre enheder, som hver især 
dækker omkring en tredjedel af Bra-
brand Boligforenings beboere. 

Tildelingsprincipperne forsøges fast-
holdt, når reglerne fra både FAS og 
Fritidsforeningen flettes sammen. 

økonomisk forandring 
Hvor kommer pengene fra i de tre 
FAS-grupper, som både skal støtte 
og give lån? Fritidsforeningen og det 
nuværende FAS har tilsammen om-
kring en million kroner. Næsten alle 
pengene fordeles til de tre grupper, 
baseret på hvor mange medlemmer 
(lejligheder) der er i afdelingerne i 
gruppen. Fremover går næsten hele 
medlemskontingentet på 10 kr. til 
medlemmets FAS-gruppe. 

oplevet forandring 
Hvis du er en almindelig beboer, som 
ikke er i bestyrelser og udvalg, der 
søger støtte hos Fritidsforeningen, vil 
du nok især bemærke ændrede for-
hold omkring udflugter. Tidligere var 
det Fritidsforeningen (hovedforenin-
gens bestyrelse), som arrangerede 
de store udflugter. Fx familieture 
til Djurs Sommerland og voksen/
pensionist-ture til Sønderjylland. 
Nu lægges der op til, at udflugter 

arrangeres inden for den enkelte 
FAS-gruppe. 

administrativ forandring 
Da udvalget præsenterede de nye 
planer for Boligforeningens advokat, 
spærrede han øjnene ekstra op. 
Mange juridiske tråde skulle redes 
ud. Advokatens svar er et helt nyt 
sæt vedtægter, som dækker alle 
ændringsforslag. Opmærksomme 
læsere har bemærket, at der skulle 
være tre forslag og en ny vedtægt. 
Dette er ikke længere aktuelt. Det 
hele handler nu om den nye vedtægt. 

flertallet bestemmer 
I dag har fritidsforeningen ingen 
regler for vedtægtsændringer. Det 
kunne betyde, at reglerne er lige så 
skrappe som ved foreningens opløs-
ning. Advokatfirmaet Kromann Reu-
mert har undersøgt sagen og konklu-
derer, at almindeligt flertal - uanset 
antal fremmødte - kan vedtage de 
foreslåede vedtægtsændringer. 

Hent forslag til nye vedtægter og 
læs mere på 
facebook.com/fritidsforeningen 

sådan får du fat i fritidsforeningens nye vedtægter
Hent forslaget eller få det tilsendt

Af Ulrik Ricco Hansen

Har du brug for at nærstudere forsla-
get til nye vedtægter for Fritidsfor-
eningen, har du flere muligheder.  
Læs og hent fra Fritidsforeningens 
Facebook-side, som du kan se, 
selvom du ikke har en Facebook-
profil. Internetadressen er:  

facebook.com/fritidsforeningen 

Du kan også hente forslaget fra 
Brabrand Boligforenings hjemmeside 
bbbo.dk. Se under ”om os” og ”Fri-
tidsforeningen”.

Desuden kan du henvende dig til 
Lene Olm på tlf. 60 77 58 02 eller 
via mail leneolm@yahoo.dk og få en 
aftale om at få sendt vedtægterne 

til din e-mailadresse eller få dem 
udleveret ved din varmemester.  

Og selvfølgelig er der trykte udgaver 
tilgængelig på den ekstraordinære 
generalforsamling 12. marts.
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Kunst i Holmstrup er et vidt begreb. 
Her har boet flere aktive kunstnere, 
og afdelingen har haft eget galleri. 
Men Holmstrup er også et kunstværk 
i sig selv. Da en af mine bekendte 
for første gang så haverne, beplant-
ningen på terrasserne og de mange 
blomster i udestuerne, udbrød han: 
”Det er jo hængende haver.”

midterarealet
Længst mod nord i Holmstrups 
midterareal står skulpturen ”Bladet 
og bønnen” af Bjørn Kromann-
Andersen. Den blev opstillet omkring 
2000 efter en heftig debat. Et bedøm-
melsesudvalg skulle vælge mellem 
tre forslag ,  og stemmerne var 2, 2, 3. 
Bladet løfter blikket opad, men sam-
tidig får man lyst til at se, hvad der 
er nedenunder, og man får øje på 
bækken, der løber hele vejen gennem 
bebyggelsen. Den blev projekteret 
sammen med midterarealet. Tanken 

leder ved første øjekast næsten hen 
på en barok midterakse, men i syden-
den snor den sig lidt, og her ender 
den i en lille sø. Træer er også plantet 
sådan, at det godt kan minde om en 
allé. Her fabuleres med havekunst. 
Man kommer til at tænke på kinesi-
ske eller japanske haver, hvor vand, 
planter og sten arbejder sammen. 
Men gangbesværede skal passe på 
de runde sten i nogle af vadeste-
derne. Lige nu arbejder Det grønne 
Udvalg på at forbedre beplant-
ningen i rosenbede langs bækken. 
Som led i konkurrencen om at levere 
en stor skulptur til Holmstrup blev 
der lavet et udkast, som i dag står i 
varmemesterkontoret. Kunstneren 
fabulerer, men har i hvert fald ladet 
sig inspirere af urfolks kunst.

indkørslen
Bag indkørslen hænger et stort maleri 
af Børge Flyvholm og Peter Graver-

Børge Flyvholms totempæl har fire ansig-
ter, som overlapper hinanden.

Holmstrupkunst
i Holmstrup er der flere slags kunst

Af Jens Skriver. Foto Martin Krabbe

Bladet og bønnen, som her ses i forgrunden, er det første, der møder synet, når man kommer ind i Holmstrup.
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sen. Peter bor i dag på Samsø og er en 
meget kendt og produktiv kunstner, 
der især har været meget glad for at 
male sporvogne.

beboerforeningen
Beboerforeningen er i besiddelse af 
en del værker af de lokale kunstnere 
Børge Flyvholm og Per Gudmund 
Hansen, der begge er døde. Børge 
Flyvholm elskede at fabulere. 
Han har stillet en skulptur op, der 
er inspireret af indiansk kunst; 
måske en totempæl. For tiden 
udstilles også en række billeder fra 
egnen, tegnet med farveblyanter. 
Per Gudmund elskede farver og 
kunne få dem til at spille mesterligt 
sammen. Det viser de af hans bil-
leder, der udstilles, men han udstil-
ler også nonfigurative tegninger. 
Bag en stabel ølkasser hænger en 
abstrakt tegning af Marianne Krogh 
Jacobsen, og der er også andre kunst-
nere, der udstiller i Beboerforeningen. 
Men Beboerforeningen har mange 
flere.

 

Maleri af Børge Flyvholm og Peter Graversen. Billedet er beskyttet af et stort stykke plexiglas.

I alt seks tegninger af kendte Aarhus-
vistaer, begået af Bent Flyvholm, hænger 
på en væg i Holmstrups Beboerforening.

Et forkastet forslag har fundet husly i et hjørne på varmemesterkontoret.
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åbne HavneHuse
på besøg på nordHavnen

Tekst og foto: Bo Sigismund

Der er afgjort interesse for Nordhav-
nen. Lørdag den 14. februar var der 
stort besøg, ja ligefrem trængsel, da 
boligforeningen holdt åbent hus på 
nybyggeriet på den tidligere Pier 4. 
To opgange med store og små boliger 
blev vist frem, og der var udsigt, in-
formationer og et glas vand eller vin 
til de tørstende. Så kommer man let 
til at falde i snak, hvad enten man er 
interesseret ansøger, bare nysgerrig, 
beboer i andre afdelinger eller Deres 

udsendte. Umærkeligt kommer 
man til at se sig selv i omgivelserne, 
selv om der bare er et råhus, lidt 
køkkeninventar, nogle havemøbler 
og travle, venligt informerende 
medarbejdere fra udlejningen. Mange 
spurgte sig selv og hinanden: Kan vi 
bo her? Hvad koster sådan en lejlig-
hed? Hvor køber man ind? Kører her 
busser? Er det til at varme op? – og 
meget mere.

et boligmiljø bliver til
Fra stueetagen til 7. sal, 2-, 3- og 
4-rums lejligheder med lysindfald fra 
begge sider, altan eller have. Bugten 
mod nord og øst, byens profil mod 
syd, lystbådehavnen mod vest. Kig 
indad mod Klintegården og Lange-
linie. Risskov, træskibshavnen og 
badeanstalten på landsiden. Kanaler 
mellem nabohusene. Når det er 
færdigbygget, og der også kommer 
træer, ja så er miljøet vist på plads. 
Og så forlyder det også, at varmeom-
kostningerne bliver minimale.

blandt milliondyre byggerier
Alle har jo hørt om priserne på 
lejligheder i nabolaget, så tænk, at 
der også bliver muligheder for det 
almene boligbyggeri. Ved denne 
lejlighed (!) var det familieboligerne, 
der blev vist frem, men inden året 
er gået, bliver derudover også 
seniorboliger (55+) og ikke mindst 
ungdomsboliger synlige. Der må 
blive en uovertruffen udsigt fra 10. 
etage; forhåbentligt er det tæt, når 
det blæser fra sydøst. For 20 år siden 
skulle man arbejde i en containerkran 
for at kunne opleve sådan et vue her 
på stedet. 

Med naboerne Lighthouse til venstre og Isbjerget i baggrunden – og Z-huset under opførelse – ligger Havnehusene mellem by og bugt.

Gården se sydfra – når p-kælderen er færdig, bliver her også uderum med aktiviteter.
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kan kun blive attraktivt
Min medbragte ledsager var im-
poneret. Hun har selv en moderne 
lejlighed i midtbyen, så hvem ved: 
Sådan et byggeri kan måske vinde 
nyt terræn blandt boligsøgende, der 
ellers ikke tænker på den almene bo-
ligsektor?  Også vore egne beboere – 
heraf var der en del fra Sonnesgården 
– havde anerkendende kommentarer: 
Beliggenhed, beliggenhed…
Allerede om tre måneder skulle der 
blive klar til første indflytning, og 
seniorboligerne følger efter pr. 15. 
september. Vi bliver nødt til at vende 
tilbage med en anmeldelse til den tid.

Det tager ikke lang tid at finde sammen i de overdækkede taghaver.

Ganske god udsigt trods vejret.

Varierede facader, væksthuse på tagene og altaner til alle giver indtryk af et helt moderne byggeri.

Fakta om Havnehusene
Afdeling 31 kommer til at rumme 
83 almenboliger, hvoraf de 40 er 
seniorboliger, og 106 ungdomsboli-
ger. Teknisk bliver det helt moderne 
byhuse, der opfylder energikrav 2025. 
Solceller og jordvarme skal sørge for 
opvarmning og varmt brugsvand. 
Der bliver elevatorer, et grønt gård-
rum, parkeringskælder, tagterrasser, 
og der installeres skraldsug.
Lejlighederne varierer i størrelse fra 
84 til 114 m2 i forskellige typer af 
2- 3- og 4-rums boliger. Husleje er 
beregnet fra 7700 til 9600 kroner pr. 
måned ekskl. forbrug. 
Man søger på sædvanlig vis via År-
husbolig, og udlejningen kan oplyse 
mere til de interesserede.
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Hvad laver en gårdmand?
portræt af gårdmænd og deres arbejde

Af Winnie Sehested. Foto Bo Sigismund

Skræppebladet er denne gang taget 
på tur til Hasselagers gårdmænd for 
at fortsætte vores serie om de for-
skellige arbejdsopgaver i Brabrand 
Boligforening.

I Hasselager er der ansat seks gård-
mænd. Det er Claus Westergaard, 
Jesper Nielsen, Jesper Andersen, 
Søren Kristensen, Gert Kristensen og 
Michael Jensen i arbejdsprøvning. 
En normal arbejdsdag starter med, at 
gårdmændene er et par timer i den 
afdeling, de hver især har ansvaret 
for. Derefter mødes de kl. 9 for at 
tilrettelægge resten af dagens arbejde.

mange forskellige opgaver
Over en kop kaffe får vi en snak med 
Claus, Jesper N og Jesper A, der for-
tæller, at arbejdsdagene aldrig er ens.
”Er der meget sne, starter alle med at 
rydde sne. Nogle dage kan der være 
mange småreparationer meldt ind. 
Det kan være vandhaner, der dryp-
per, døre, der binder, komfurer eller 
køleskabe, der er problemer med, og 
meget andet,” siger de.
Småreparationerne klarer de helst 
selv for at spare penge, men de kan 
dog være nødt til at tage håndvær-
kere ind udefra, hvis der er meget 

travlt, eller hvis det er ting, der 
skal udskiftes i en hel afdeling. De 
deltager også i syn af lejligheder, og 
desuden har de altid større projekter 
i gang, for tiden er det læhegn i 

afdeling 15, der skal skiftes ud med 
kirsebærtræer.
”Plæneklipning tager ca. tre dage 
hver gang, og at holde de grønne 
områder pæne tager meget tid,” for-
klarer gårdsmændene.

ønsker en 
kombinationsmaskine
Gårdmændene ønsker meget at få 
bevilget en maskine, der både kan 
påmonteres udstyr til at klippe græs, 
feje og rydde sne. De har for lidt 
maskinkraft, specielt efter de har fået 
den 6. afdeling at passe.
”Nu kræver det meget planlægning 
at få kabalen til at gå op med det 
materiel, vi har til rådighed, og vi 
vil gerne gøre arbejdsgangene mere 
effektive,” siger de.

god kontakt til beboerne
Gårdmændene vægter meget, at det 
er et servicefag, de arbejder i. Men 
som de siger: 
”Man kan aldrig gøre alle tilfredse.”

Jesper Nielsen, Claus Westergaard og Jesper Andersen mangler en kombinationsmaskine.

Gårdmændene tager sig tid til beboerne, selvom de har travlt.
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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.

Beboerne i Gellerup tager radikalise-
ringsdebatten alvorligt – og i kølvan-
det er opstået en ny forening, som vil 
rådgive især unge beboere omkring 
job og uddannelse – netop for at hin-
dre, at nogle af dem kommer ind i en 
negativ spiral.

En mor af palæstinensisk oprindelse 
taler så meget dansk med sin treårige 
søn, at han ikke engang behøver at 
blive sprogscreenet – og moderen kan 
frit vælge skole til ham.

Nye veje giver en masse praktisk bøvl 
for beboerne, og vi bringer en artikel 
om, at Vibeke Dam Hansen og Kim 
Skjelmose fra boligforeningen tager 
sig af beboernes spørgsmål og sørger 
for, at der kommer god information 
ud om vejspærringer og andet bøvl. 

Vi har været på Tovshøjskolen, som 
gerne vil have forældrene til at træde 
i karakter og stille krav til deres børn 
og sørge for, at de får sovet nok og får 
motioneret.

Vore Unge Reportere har blandt an-
det været til Fed Ferie i Globus1 og 
har desuden talt med et par unge om 
henholdsvis fritidsjob og Islam.

I Globus1 ligger det kommunale til-
bud ”Folkesundhed Aarhus” – og de 
orienterer om de mange tilbud, bebo-
erne kan drage nytte af.

Nordgårdskolens areal har ligget brak 
i over et år, men nu skulle det være 
ganske vist: ”midt forår” begynder 
kommunen at bygge det nye Gellerup 
Dagtilbud.

På Toveshøj er der almindelig tilfreds-
hed med udviklingen, blandt andet 
hjulpet af videoovervågningen og af 
en hjælpsom varmemester. 

Til sidst får De Konservative lov til at 
fortælle, hvorfor de har valgt at følge 
efter Venstre og forlade Helhedspla-
nen. Det har noget med en stormoské 
at gøre…

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Afdelingerne i Hasselhøj
Brabrand Boligforenings 500 lejemål 
i Hasselager er fordelt på afdelin-
gerne: Hassehøj, afd. 7, Hassel-
engen, afd.15, afd. 21, Baunevej, og 
afdelingerne 23 og 24, Skovhøj, samt 
Kildeager, afd. 26. 

Deres indtryk er dog, at de fleste er 
tilfredse med deres arbejde, og de 
vægter meget, at der skal være tid til 
en snak med beboerne. Det gør også, 
at man mange gange kan fange even-
tuelle problemer i opstarten. De tager 
også meget hensyn til at dele ”sol 
og vind” lige mellem de forskellige 
afdelinger, så ingen forfordeles.

frihed under ansvar
Hasselagers gårdmænd er alle rigtig 
glade for deres job, og de har det 

godt med deres kollegaer og varme-
mesteren, Flemming.
”Vi får lov at give vores egne input 
og sætte initiativer i gang selv, for vi 
arbejder under mottoet: frihed under 
ansvar,” fortæller de. 
Gert er under uddannelse som ejen-
domsservicetekniker og er derfor 
væk 5-6 uger ad gangen. Claus, 
Jesper A og Søren vil også gerne have 
uddannelsen, når der bliver mulig-
hed for det.
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boligforening vil gerne tilbage til gellerup
flere steder er i spil, når brabrand boligforening skal vælge, 

Hvor ny administrationsbygning skal placeres. midt i gellerup er en af muligHederne

Af Birger Agergaard. Foto: Elsebeth Frederiksen

Det bliver et helt forandret område 
af Gellerup, når Ungdomsbyen, de 
kommunale arbejdspladser og måske 
også Brabrand Boligforening rykker 
ind på hver sin side af den kom-
mende Bygade.

Det er velkendt, at Ungdomsbyen 
skal bygges, hvor den nuværende 
blok A10 på Bentesvej og blok A9 
på Lottesvej ligger. Altså vest for By-
gaden. Og at kommunen bygger op 
mod 1000 arbejdspladser på østsiden.

Men det er nyt, at Brabrand Bolig-
forening overvejer at placere sin 
administration tæt på Ungdomsbyen, 
ud mod Edwin Rahrs Vej.
For to år siden flyttede boligforenin-
gen fra ”Den hvide gård” på Gud-
runsvej på grund af pladsproblemer. 
De lejede kvadratmeter på Rymarken 
er tænkt som midlertidige, og bo-
ligforeningen vender gerne tilbage 
til Gellerup i forbindelse med Hel-
hedsplanen. Dog er der også andre 
placeringer i spil.
”Vi vurderer en placering på hjørnet 
af Bygaden og Edwin Rahrs Vej som 
meget velegnet, både set i forhold til 
alle Brabrand Boligforenings afdelin-
ger, men også i forbindelse med at 
være med til at skabe bykant langs 
Bygaden,” siger Brabrand Boligfor-
enings projektchef, Ole Bech Jensen.

markante byggerier
I løbet af i år flytter beboerne ud af 
de to boligblokke, idet de har fået 
tryghedsgaranti til at finde en anden 
bolig, og desuden tømmes Hejredals-
kollegiet, som Aarhus Kommune 
ejer og vil rive ned. Det betyder, at i 
starten af 2016 vil blokkene og kol-
legiet blive revet ned, og byggeriet på 
arealet kan gå i gang.
Ole Bech Jensen siger, at byggerierne 
i området bliver markante i bybil-
ledet. Kommunens bygning bliver 

på hele 6-8 etager, hvor stueetagen 
bliver tilgængelig for offentligheden.
”Vi vil også gerne sætte nye normer 
for, hvordan en ungdomsby kan se 
ud, og det kunne være spændende, 
hvis vi kan lave et tematisk byggeri 
med unge og iværksætteri ned langs 
noget af Bygaden,” siger han.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

Bagved træerne skal det nye domicil måske ligge.
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bytrafik i brabrand
vi ser på tiden, før letbanen kommer

Tekst og foto: Bo Sigismund

Med den udvikling, som der er sket 
i lokaltrafikken i Århus, føler man 
næsten, at vi er på vej tilbage til dili-
gencens tid, for selv om Århus udvik-
ler sig kraftigt i mange henseender, er 
lokaltrafik et sørgeligt forsømt emne. 
Viby og Risskov har lokalbaner, men 
de store boligområder i vest og nord-
vest hænger fast i forringelser. Når vi 
ser på Brabrand, er det allerede snart 
40 år siden, der var en aktiv station. 
Den er der stadig, men kun til teknisk 
brug.
I tyverne prøvede man små lokaltog 
Brabrand – Åby – Århus H, og i fyr-
rerne, hvor bilerne manglede både 
brændstof og dæk, genoptog man 
ideen af nød. I tresserne standsede 
der 6 til 7 tog dagligt, og Strandgårds 
orange busser kørte hver halve time. 
I 70’erne lukkede stationen, og Århus 
Sporveje overtog linje 44 (senere 
linje 17). I dag tager turen med bus 
20 minutter. I 1962 – med datidens 
umoderne tog – kunne man nå Århus 
H på 6 minutter!
Der bygges nu en letbane – moderne 
ord for sporvogn – ud i menneske-
tomme områder nord for byen. Godt 
for udviklingen, men denne gode ide 
kan udnyttes endnu bedre. Helheds-
plan Gellerup regner med forbindelse 
til det kommende net – men det er 
usikkert hvornår, for lovgrundlag og 

finansiering hænger i bremsen, og en 
(formodentlig) borgerlig regering vil 
næppe vise velvilje. 
Skidt for miljø og trafikafvikling, at 
Århus ikke som talrige europæiske 
byer for længst har forstået, at løsnin-
gen på myldretidskaos ikke er dyr, 
langsom og ukomfortabel busdrift. 
Sporvogne er ikke nostalgi; vores 
nærmeste eksempler er Göteborg 
(mere end dobbelt så stor som Århus) 

og Schwerin (mindre end halvt så 
stor som Århus). Når byen vokser 
så kraftigt, må infrastrukturen følge 
med. Og dertil kommer miljøhen-
synet: Ingen os, lavere tidsforbrug, 
mindre trængsel, længere levetid (en 
sporvogn holder mere end 3 gange så 
længe), billigere vedligeholdelse og 
bedre komfort. Man får faktisk noget 
igen for den store investering. 

I 1977 kørte disse tog som i 30’erne. Hvad om man var fulgt med 
tiden?

Brabrand Station nu om dage. Den lå, hvor træerne står, til højre bag sporene.

Moderne lokaltrafik – nej, AAR er ikke AARhus – vi er i Aarau i 
Schweiz. Banen kører både i byen og ud i omegnen.
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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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nyt fra administrationen
førsyn er for din skyld

Brabrand Boligforening tilbyder dig 
som lejer et førsyn af din bolig, hvis 
du skal flytte. Et førsyn er gratis og er 
en personlig vejledning, hvor du får 
råd og anvisninger til, hvordan du 
kan flytte billigst muligt fra din bolig. 
På den måde er du bedst muligt 
forberedt på det egentlige syn ved 
fraflytning. 

Et førsyn kan afklare mange prakti-
ske spørgsmål såsom:
Kan det betale sig selv at istandsætte 
boligen?
Hvad koster det at istandsætte boli-
gen?
Hvor meget betaler afdelingen?
Når du opsiger din bolig, får du et 
brev med tilbud om førsyn. Hvis du 
ønsker at tage imod det gratis førsyn, 
skal du kontakte din varmemester og 
aftale et tidspunkt. Hvis du flytter til 
en anden bolig i Brabrand Boligfor-
ening, skal der altid ske et førsyn.

få hurtigt besked på sms
I Brabrand Boligforening har vi en 
sms-service, som vi bruger til at 
give beboerne korte informationer. 
Det kan fx være i forbindelse med 
lukning af varme/vand, arbejder i 
afdelingen eller ferielukning. Som 
beboer er du som udgangspunkt 
automatisk tilmeldt servicen, hvis du 
har et mobilnummer. Det gælder dog 
ikke, hvis du har et taletidsnummer, 
hemmeligt nummer eller et erhvervs-
mobilnummer. I de tilfælde skal du 

selv tilmelde dig vores sms-service. 
Det kan du gøre på hjemmesiden 
bbbo.dk. Hvis du ikke ønsker at være 
tilmeldt sms-servicen, kan du fra-
melde dig på hjemmesiden bbbo.dk 
eller ved at sende en sms med teksten 
AFMELD til 1919.

fællesskaber på tværs i gene-
rationernes Hus
Aarhus Kommune opfører på den 
nye havnebydel Aarhus Ø et visio-
nært byggeri, Generationernes Hus. 
Det kommer til at rumme en dag-
institution (integreret vuggestue og 
børnehave), pleje- og ældreboliger, 
boliger for senhjerneskadede og ca. 
40 almene ungdomsboliger. Det er 
visionen, at Generationernes Hus 
skal være en levende ramme om det 
værdifulde fællesskab på tværs af 
generationer. Brabrand Boligforening 
har sagt ja til at indgå i projektet som 
bygherrepart på ungdomsboligerne.  
I løbet af 2015 vil der blive udpeget 
en bygherrerådgiver og blive afviklet 
en projektkonkurrence, hvor det 
konkrete projekt og totalrådgiver 
udpeges. Efter udpegning af div. 
fagentrepriser i løbet af 2016 bliver 
der byggestart i sommeren 2017 med 
forventet ibrugtagning i begyndelsen 
af 2019.

nye ansigter:
Dan Sejr Rosager
Dan er blevet ansat som IT-supporter 
i administrationen. Dans opgaver er 

hovedsageligt hotline-support via 
mail, telefon og personlig betjening 
til medarbejderne i administrationen, 
varmemestre og afdelingsbestyrelser.

Janne Borup Løvschall
Janne er blevet ansat som økono-
miassistent og tovholder på imple-
mentering af administrationens nye 
IT-system, EGBolig, der bliver Jannes 
fokusområde de første måneder. 
Janne har tidligere arbejdet hos netop 
EGBolig som udekørende konsulent 
i syv år og er uddannet finansøko-
nom/ejendomsadministrator.

Abdulkarim Seyam
Mange af afd. 5, Toveshøjs, beboere 
kender Abdulkarim som en dygtig og 
engageret medarbejder. Men måske 
er det ikke alle, der ved, at Abdulka-
rim ikke længere er gårdmand, men 
faktisk i et godt stykke tid har været 
afdelingens varmemester. Det er 
derfor ham, du skal kontakte, hvis du 
er beboer i afd. 5,  Toveshøj, og har 
brug for teknisk hjælp.
Du kan møde Abdulkarim på drifts-
kontoret på Edwin Rahrs Vej 30 i 
åbningstiderne eller ved at ringe til 
ham på 8931 7131. Du kan også sende 
en mail på adressen abse@bbbo.dk

administrationen

følg også med på

www.gellerup.nu
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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.

om krav ved fraflytning 
fra lejligHed i brabrand 
boligforening

Som aktiv beboer i boligforeningen i 
snart 30 år undrede det mig at læse 
artiklen om krav ved fraflytning 
ved B-ordning i sidste nummer af 
Skræppebladet.  Er der kommet nye 
regler ved fraflytning? tænkte jeg.

Ud fra artiklen i afsnittet  ’Mislighold 
og rengøring’ kunne det forstås: 
”Hvis fraflytter ikke lukker hullerne 
ved fraflytning, kan det betragtes  
som mislighold.”

Ud fra min viden er det ikke 
mislighold, at fraflytter undlader 
at lukke huller ved fraflytning.   
Boligselskabernes Landsforening 
skriver om dette emne inde på deres 
hjemmeside under misligholdelse:
Kan man ved fraflytning forlange, at 
tidligere lejere betaler for at få udfyldt 
huller i væggen efter rawlplugs fra 
hylder m.m.? Går den slags ind under 
misligholdelse?
Svaret: Uanset om det er A- eller 
B-ordning, vil et normalt antal 
huller ikke kunne betragtes som 
misligholdelse, det er kun, hvis 
væggen nærmest er blevet perforeret.

Jeg går ud fra, at BL’s regler er 
gældende i Brabrand Boligforeningen.

Som beboer, der på et tidspunkt nok 
flytter i min 3. lejlighed i Brabrand 
Boligforening, vil jeg nødigt overtage 
en lejlighed, som var blevet spartlet af 
en usagkyndig fraflytter, (mange kan 
ikke spartle korrekt).

Og som fagmand, der skulle male 
en lejlighed ved indflytning, bliver 
det udførte malerarbejde af ringere 
kvalitet, hvis fraflytter ikke kunne 
spartle.

Et lille råd om spartling af en 
struktureret væg (f. eks. strukturtapet):
Kom spartelmasse i og over hullet.  
Fjern overskydende spartelmasse 
ud over hullet, først med spartlen, 
derefter vha. en våd pensel eller 
svamp. Da vil spartlingen ikke 
fremstå som en glat flade på den 
strukturerede væg.  

Niels Peter Jensen
Jernaldervej 225 B, Holmstrup. 

vor tids 
kæmpesupermarkeder

Som bekendt er vores boligafdeling 
Holmstrup, og når vi skal gøre 
vores daglige indkøb, har vi flere 
muligheder. En af mulighederne er 
varehuset Bilka, som ligger ca. et 
kvarters buskørsel herfra.
Jeg har af og til et ærinde i Bilkas 
apoteksudsalg, hvor jeg henter min 
medicin, og ved den lejlighed plejer 
jeg at gøre mine indkøb.
Det er ikke nogen udpræget fornøjelse. 
Dette indkøbstempel er simpelthen 
alt, alt for stort. I dette virvar af skilte, 
informationer og varer er det svært at 
finde rundt og navigere. Ustandselig 
skal man spørge det sparsomme 
personale om vej til den og den 
specifikke vare, som man søger. 
Man hører ofte om, at de forskellige 
supermarkeder forsøger at gøre 
det til en oplevelse at handle i dem. 
Men denne positive oplevelse, som 
det i så fald skulle være, er kun 
for de unge og yngre, som er raske 
til bens. Vi, der tilhører det ældre 
befolkningssegment, kan hurtigt 
blive fuldstændigt udmattede af at 
stavre rundt i de mange gange for at 
få fat på varerne.
Det ville være velkomment, hvis 
der var nogle små øer med stole 
eller bænke, hvor man kunne få et 
hvil indimellem. Vi fra den ældre 
befolkningsgruppe er jo også et 
købedygtigt publikum, så der burde 
også tages hensyn til os.

Ib Skøt
Jernaldervej 265A, st. tv.

8210 Aarhus V
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1 - Hans Broges Parken

klub Hans broge, marts 2015
foredrag på programmet i marts måned

af Gunhild Weisbjerg

5. marts kl. 19.30: Foredrag med 
Katja Mathilda: Tror du nok? Ja, det 
gør jeg nok. Men er det nok til at 
kalde sig kristen?
 

19. marts kl. 19.30: Foredrag med 
Bjørn Dean Petersen, som har ud-
viklet et selvhjælpsprogram, som 
er velegnet til at formindske stress, 
fobier og traumer.

beboerHuset søvangen
arrangementer marts  2015

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Stolegymnastik for ældre – både herrer og damer
Se opslag på vaskeri og i beboerhus om ugedag og tidspunkt,
da det kan variere.

Hver onsdag fra kl. 14.00
Aktivitetsdage med keramik, syning, vævning og træsløjd.
Fejl i sidste måneds program (det er stadig onsdage og ikke man-
dage).
 
Søndagscafé 8. marts kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 18/3. 

Onsdag den 18. marts kl. 18.00: 
Fællesspisning
Menu: Forloren hare • Dessert surprise • Kaffe eller te  
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 12 år kr. 30,-.

2 - Søvangen
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4 - Gellerupparken

Hvad sker der lige nu på bentesvej?

Lige her er man ved at gøre plads til den nye Lottesvej-linje, som 
skal gå fra Gudrunsvej og ramme den nye bygade. (Foto af Anett S. 

Christiansen)

Bygningerne i baggrunden skal også rives ned i forbindelse med 
etableringen af en ungdomsbydel. (Foto af Anett S. Christiansen)

beboerne stemmer om overvågning af p-plads 
ved gellerup badet

gellerupparken Holder ekstraordinært beboermøde om videokameraer ved svømmeHallen

Tekst og foto Helle Hansen

Torsdag den 26. februar holder Gel-
lerupparken ekstraordinært beboer-
møde i Foreningerne Hus. Her skal 
beboerne give tilladelse til, at der kan 
opsættes videoovervågning på par-
keringsarealet foran Gellerup Badet. 
Ønsket om overvågning er opstået 
efter længere tids utryghed blandt 
flere af svømmehallens brugere. Ikke 
mindst efter, at der sidste efterår 
skete et trafikuheld på pladsen, hvor 
en AGF- træners bil blev påkørt af en 
ung mand, der kørte hasarderet. 
Gellerup Badet er formelt afdeling 
13 i Brabrand Boligforening, men det 
drives af Aarhus Kommune. Men af-
deling 13 går kun til svømmehallens 
sokkel, mens parkeringsarealet til-
hører Gellerupparken. Det er derfor 
afdeling 4’s beboere, der formelt skal 
give tilladelse til overvågningen, som 
desuden også kræver en tilladelse fra 
politiet.
Mødet holdes efter Skræppebladets 
deadline, så resultatet af afstemnin-
gen vil blive oplyst i næste nummer.

Hvis Gellerupparkens beboere siger ja til overvågning, så bliver der sat kameraer op 
ved Gellerup Badets parkeringsplads.
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6 -Holmstrup

porcelænsmaling i Holmstrup
en aktivitet med mange år på bagen

af Jens Skriver, foto Martin Krabbe

11 til 12 beboere mødes hver uge for 
at male på porcelæn, men aktiviteten 
er meget mere end det. Snakken går 
også livligt, og man hygger sig, sam-
tidig med at man arbejder intensivt. 
Farver og kombinationen af dem 
diskuteres ivrigt.

sådan foregår det
Her males både tallerkener, 
figurer, fade, urtepotteskju-
lere og kander eller kombinationer. 
Aktiviteten har eksisteret omkring 
15 år, og den har egen ovn. Heidi un-
derviser og vejleder. Hun fortæller, at 
hun startede med porcelænsmaling 
i underskolen og bare er blevet ved. 
Nu har hun også overtaget undervis-
ning. Hun køber maling på Sjælland, 
mens hele gruppen tager på en årlig 
tur til Nimtofte for at købe porcelæn. 
Hun fortæller videre, at brugerne 
selv får ideerne, og ellers har hun 
forslag, eller de tages fra bøger.

oplevelsen
Irene, der er gangbesværet, kom først 
i Trige, men har været med her i 8-10 
år.
”Først og fremmest er her rigtig godt 
at være,” siger hun.
”Jeg kan lide det. Her hyggeligt, rart 
og godt samvær, og jeg går højt op i 
porcelænsmaling.”
Irene tager ud og dækker borde, men 
resultaterne bruges mest til gaver. 
Hun sælger en lille smule, men har 
også rigtig meget hjemme.

Heidi (t.h.) er underviser i porcelænsmanlingklubben, 
og Irene er en af de faste deltagere.

Malingen fremstilles ved hjælp af kon-
centreret farvepulver, som blandes med 
olie. Næsten alle deltagerne har deres 
egen værktøjskasse fuld af pensler og 
farver. 
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gellerupparken
Foto af Vibeke Dam Hansen

Hans broges parken
uH, Hvor var det koldt!

Tekst og foto af Inger Bloch

Fastelavnssøndag samledes børn 
og voksne omkring tønderne, der 
var hængt op i garagegården. Der 
var fire aldersgrupper og en tønde 
til hver gruppe.
Gruppen 12-17 år havde problemer 
med deres tønde. Først blev den 
hængende i lang tid, men så fik den 
et ordentligt gok, der fik det meste 
af tønden til at ryge ned. Nu var der 
kun et enkelt bræt tilbage, og så gik 
der igen lang tid, før det endelig 
blev flækket og til sidst slået ned!
Bagefter var der uddeling af 
præmier til kattekonger og 
kattedronninger.

Efter præmieuddelingen var det 
dejligt at gå over i kælderen i blok 
B, hvor bestyrelsen havde sørget 
for kaffe, kakao, fastelavnsboller 
og slikposer til børnene.

Aldersgruppe  Kattekonge / Kattedronning
0-6   Sara / Theodor
7-11   Valdemar/ Olivia
12-17   Michael / Sabina
0-90   Torben / Viggo

F a s t e l a v n s F e s t e r



Skræppebladet marts 2015 - 23

tovesHøj
Foto af Anett Sällsäter Christiansen

søvangen

Foto af Vagn Holmelund

rødlundparken
Foto af Martin Krabbe
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indkaldelse til generalforsamling i lørdagsklubben 

Lørdag d. 18. april 2015 kl. 13.00. 
Sted:  Tousgårdsladen.
Forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 7 dage før generalfor-
samlingen. 
Vel mødt fra bestyrelsen.

LØRDAGSKLUBBEN er for alle i 
Brabrand Boligforening. Vi betaler 
kontingent en gang om året. 

Klubben holder til i kaffestuen i 
Tousgårdsladen, hvor vi mødes den 
1. og 3. lørdag i måneden kl. 13. I 
klubben spiller vi hyggebanko, ikke 
noget med gevinster til store penge. 
I pausen er der kaffe og brød til et 
symbolsk beløb. Vi har en ”arbejds-
seddel”, hvor vi skriver os på til at 
hjælpe med de forskellige opgaver. 
Overskuddet fra vores spil og kaffe 

går til tilskud til påskefrokost, julefro-
kost, åletur og weekendtur. Vi hygger 
os og slapper af, og en sang kan også 
snige sig ind på dagsordenen.

lokalcenter brabrand, voldbækvej 

Søndag den 8. marts kl. 14.00:
Søndagscafé
Kom og hyg dig et par timer med 
fællessang, kaffe/te og brød. Pris: 30 
kr.

Mandag den 9. marts kl. 13.15:
Bankospil
Kom og spil med om de fine præmier. 
Spillet afholdes i Søcaféen – kaffe og 
brød er inkl. ved køb af bankoplader.

Tirsdag den 10. marts kl. 17.00 – 19.00:
Suppeaften 
Alle er velkomne, familier med 
børn, par, singler, studerende. 
Spis al den karrysuppe med 
kylling og 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 17. marts kl. 14.00:
Lars Hovgaard Christiansen 
synger og spiller kendte sange 
Pris for underholdning, kaffe/te og 
lagkage: 50 kr.
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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 2015.  



26 - Skræppebladet marts 2015

Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158

LADENS FOLKEKØKKEN marts 2015
Mandag  2. marts  Hønsekødsuppe med minirugbrød
Onsdag 4. marts  Frikadeller med kartofler
Torsdag 5. marts  Paprikagryde med skinkekød
 Fredag  6. marts  Hakkedrenge i ”grønne klæder”

Mandag  9. marts  Kinesisk ret m. forårsruller og nudler
Onsdag 11. marts  Flæskesteg med kartofler og rødkål
Torsdag 12. marts  Kalkunboller med grøntsagspasta
Fredag 13. marts  Ghet to eat med Ilham og Lars, 
   somalisk inspireret

Mandag 16. marts  Tanzanisk kødgryde
Onsdag 18. marts  Boller i karry
Torsdag 19. marts  Biksemad med spejlæg
Fredag 20. marts Ghet to eat med Thanushika og Lars,   
   tamilsk inspireret

Mandag 23. marts F Fyldte peberfrugter
Onsdag 25. marts  Oksegryde m. grøntsager og kartofler
Torsdag  26. marts Grydestegt svinemørbrad m. tomatsalat
Fredag 27. marts  Ghet to eat med Anett og Lars, 
   skandinavisk

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.

verdensHaverne 
søger en gartner

Det kribler og krabler i Gellerup og Toveshøjs bo-
ligsociale projekt, Verdenshaverne, som næsten ikke 
kan vente på, at foråret kommer og det bliver tid til at 
komme i jorden i de to haver, Gelleruphaven og Toves- 
højhaven, og i de mobile bede ved Yggdrasil. Og så er 
der også lige et lille forårsprojekt med havelabyrinter 
på Verdenspladsen på vej.
Lige nu søger Verdenshaverne en gartner, der kan 
hjælpe med drift og med udvikling af de to fælles-
haver og bedene. Omfang: Cirka 15 timer om ugen, 
opstart hurtigst muligt. Aflønning skal ske gennem 
eget firma eller som B-honorar (konsulentaftale). 
Som gartner skal du gerne kunne lide at øse af din 
faglige viden til kollegaer og andre. Og så bliver du en 
del af et team bestående af den daglige leder, medar-
bejdere i praktik og frivillige. 
Ansøgningsfrist fredag den 6. marts 2015.

aktiveringstilbud i verdensHaverne
Hvis du arbejdsledig og skal i aktivering og kan lide 
at gå udenfor og rode i jorden, så er Verdenshaverne 
måske også noget for dig. Samtidig med at du arbej-
der i haverne og i det grønne, får du opbakning fra 
jobcenter og kolleger i forhold til afklaring om job og 
uddannelse. Vær med og få ny viden, nye kontakter 
og måske venner for livet. 
Verdenshaverne har et lokale i det hyggelige beboer-
hus Yggdrasil på Dortesvej 35A. 
Læs mere om verdenshaverne, praktik og forening på 
www.verdenshaverne.dk – eller kontakt daglig leder 
Elin Kyhl Svendsen, mobil 22 94 88 96. Email: post@
verdenshaverne.dk 
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afdelingsformænd
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:
Erik Bløcher
erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
vagn.eriksen@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com 

Afdeling 5, Toveshøj: 
Anett S. Christiansen, tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, 
bestyrelsen@holmstrup.net

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

Afdeling 8, Drejergården:
kontaktperson Anne Marie (Rie) Ilsøe
Tlf. 24 97 39 85, 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 Frandsen, tlf. 27 59 74 81
ibfrandsen@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

I marts tager Gellerup Museum hul på ny omgang 
arrangementer, hvor museet lægger hus til forskel-
lige foredrag, der på den ene eller anden måde har 
noget med Gellerup at gøre.

Forårets første foredrag hedder:
Gellerup/Toveshøj - herfra vores verden går 
Mandag den 16. marts kl. 19.00

Denne aften er det de to afdelingsformænd, Helle 
Hansen, Gellerupparken, og Anett Sällsäter Chri-
stiansen, der fortæller om deres oplevelser i et af 
Danmarks mest omtalte boligområder - på godt og 
ondt.
Der vil være mulighed for både spørgsmål og debat.
Der bliver serveret kaffe, te og kage. Pris for delta-
gelse 25 kr.
Tilmelding til museuminspektør Anne Katrine Graah 
Rasmussen email: anra@bbbo.dk,  tlf. 20 46 69 37.
Max. 16 deltagere.

gellerup museum 
fylder fem år 

 

Tirsdag den 31. marts 
fejrer Gellerup Museum femårs fødselsdag.

Der bliver både varm kakao og boller til alle, som kig-
ger forbi – og der er mulighed for at smugkigge på den 
udstilling, som åbner i påskeferien (som du kan læse 
mere om i næste nummer af Skræppebladet).

Fødselsdagfesten er fra kl. 15-17

Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6. th.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Gellerup MuseuM 
byder på foredraG

De to afdelingsformænd er vant til at tage det seje træk – 
som her, hvor der skal hentes et sankthansbål. 
Foto: Elsebeth Frederiksen


