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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

er du frivillig?

Det er vi her på Skræppebladet. Alle os, der skriver artik-
ler, bruger en stor del af vores fritid på at få produceret et 
blad en gang om måneden. Det er sjov og spændende, men 
det kræver også noget af os. Vi skal have ideerne, kontakte 
folk, finde tid til at snakke med folk og skrive historierne, 
og ugen mellem deadline og trykkedagen har vi travlt med 
den endelige udformning af bladet. 
 
Det skal tjekkes, at alle artikler er kommet ind, læses kor-
rektur - det betaler vi os godt nok fra, samarbejdes med 
layouter, og godkende den endelige udgave. Vi skriver, 
fordi vi kan lide det, men vi er også meget få, som trækker 
det store læs. Det er meningen, at alle afdelinger i Brabrand 
Boligforening skal have en repræsentant, men det er ikke 
alle, der stiller med en. Det er forståeligt, at ikke alle har 
lyst til at skrive eller bidrage. Derfor er vi også afhængige 
af, at ledelsen i Brabrand Boligforening støtter os i vores 
projekt. Vi har længe ønsket en dialog med ledelsen om 
driften af bladet.
 
Vi har haft møder, men der er aldrig blevet svaret på vores 
videre henvendelser. Den dialog, vi ønsker, har ikke båret 
frugt. Det er trættende at lave bladet. Hvad ville der ske, 
hvis vi en dag satte os ned og sagde: ”Nu vil vi ikke mere, 
vi har brug for hjælp?” Så ville der ikke komme et blad.   
Danmark er et land med mange frivillige, og vi gør dette 
arbejde, fordi vi kan lide at skrive, men nogle gange kan 
man godt forvente og forlange for meget af frivillige. Der 
skal nogle gange være professionelle inde over, som kan 
understøtte de frivillige kræfter, der findes. Skræppebladet 
er et blad for hele boligforeningen, så derfor må ledelsen 
også være interesseret i et blad, der fungerer, og frivillige, 
som ikke kører sur i det.
 
Så hvis andre i boligforeningen har lyst til at være frivil-
lige eller medlem af redaktionen, er de meget velkomne. 
Ledelsen er også mere end velkommen til at komme ind 
i kampen, komme med deres ideer og lytte til vores, så vi 
også i fremtiden kan have et Skræppeblad, som beboerne 
gerne vil læse, og som vi kan lide at være med til skabelsen 
af. For bladet er til for os alle, og skal gerne blive ved med 
at være det.
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Den seddel, som beboerne fik i postkassen.

odinsgård slukkede lyset
odinsgård markerede earth hour i mørke

Af Elsebeth Frederiksen, foto: Lene Olm

Den 28. marts var det Earth Hour.  
Det er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som organiseres af 
WWF Verdensnaturfonden overalt 
på kloden.  Her bliver folk opfordret 
til at slukke lyset mellem kl. 20.30 
og 21.30 for at gøre opmærksom på 
klimaforandringerne. I Odinsgård 
havde bestyrelsen indbudt beboerne 
til at deltage via Facebook og sedler 
i postkassen, og de havde indkøbt 
fakler og olielamper. Det blev, ifølge 
formand Lene Olm, en succes. 
De havde sat fakler og lamper op 

udenfor, og selvom det regnede, og 
blæsten slukkede et par fakler, så det 
flot ud. ”Da vi slukkede lyset, kom  
folk ud og kiggede, og stort set alle 
i afdelingen havde slukket lyset.  Jeg 
var overrasket over, hvor sort det 
var,” fortæller Lene Olm.  
 
vil gøre det til en tradition
Kl. 21.30 slukkede de faklerne, men 
der var ikke ret mange, der tændte 
lysene igen i lejlighederne bagefter, 
så folk sad i deres lejligheder resten 
af aftenen med stearinlys. Lene Olm 

fortæller,  at de gerne vil gøre det til 
en årlig tradition i afdelingen, som 
man gerne udbrede til naboafdelin-
gerne Thorsbjerg og Holmstrup – 
eller endda resten af boligforeningen. 
”Vi var spændt på, om folk kom ud 
og deltog. Vi var lidt i tvivl, om folk 
ville læse det, der stod i postkassen 
eller på Facebook, og at stort set 
alle deltog, betragter vi som en stor 
succes,” slutter Lene Olm.

	  

Odinsgården 

Slukker lyset  
Lørdag den 28. marts fra kl. 20.30 til kl. 21.30 

i anledning af Earth Hour 2015, 

Verdens største klimaevent 
Program: 

kl. 20 begynder vi at gøre klar til at tænde faklerne, 
 som sættes op ved alle gangstier i afdelingen. 

Din indsats: for at eventen skal have effekt, håber 
vi at du vil være sætte dine lanterner ud ved din 
indgangsdør og sætte tændte lys i vinduerne.  

 

kl. 20.30 vi slukker det elektriske lys i afdelingen og 
for dem der har lyst vil der blive serveret kaffe 
osv. i hygge belysning i Valhalla. 

kl. 21.30 tænder vi igen for lyset og præsentere 
den første etape af nye vores SUPER 
energibesparende udendørslamper. 

 

De bedste klimahilsener afdelingsbestyrelsen 

 
Man kan se, at mange lejligheder stadig har lyset slukket.
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Jesper pedersen stopper som formand 
efter 17 år på posten

den 21. maJ skal repræsentantskabet vælge ny formand for brabrand boligforening 

Tekst og foto af Helle Hansen

”Der er aldrig et rigtigt tidspunkt 
at stoppe. Man vil hele tiden kunne 
blive ved at sige, at det skal også 
lige ordnes, fordi der altid i en bolig-
forening af vores størrelse vil være 
noget vigtigt at gøre,” siger formand 
for Brabrand Boligforening Jesper 
Pedersen.
Han har besluttet, at han ikke genop-
stiller til formandsposten på dette års 
repræsentantskabsmøde den 21. maj. 
”Jeg overvejede egentligt også at 
trække mig forud for mødet for to 
år siden, men dengang syntes jeg 
alligevel, at der stadig var store ud-
fordringer med Helhedsplanen, sam-
tidig med at vi også stod overfor et 
generationsskifte i boligforeningens 
ledelse med deraf følgende behov for 
en ny organisering. Og fordi jeg fra 
flere repræsentantskabsmedlemmer 
blev opfordret til at genopstille, tog 
jeg en periode mere,” fortæller han.

dobbelt så lang tid 
”Men nu har vi gennemført generati-
onsskiftet, og Helhedsplanen er godt 
i gang, så nu er det slut,” fastslår 
Jesper Pedersen og husker tilbage, til 
dengang han blev valgt som formand 
i 1998. 
”Dengang blev jeg spurgt, om jeg nu 
var en mangeårig formand for bolig-
foreningen. Jeg kan huske, at jeg sva-
rede, at jeg da regnede med at tage en 
seks-otte år. Det er så nu blevet mere 
end dobbelt så lang tid. Det skyldes, 
at der har været mange spændende 
udfordringer, og fordi opbakningen 
fra repræsentantskabet altid har 
været der,” siger Jesper Pedersen, der 
til september fylder 63 år. 

mange grønne højdepunkter
Årene som formand har budt på 
mange højdepunkter. Jesper er 
specielt glad for, at det gennem de 
senere år er lykkedes Brabrand Bo-

ligforening at fastholde nybyggeri, 
på trods af at der ikke gives mange 
kvoter. At nybyggeriet samtidig også 
er godt energi-rigtigt byggeri, er han 
rigtig stolt af.
”Det kom helt naturligt, efter at 
foreningsbestyrelsen for snart 10 år 
siden var af sted på en 4-dages tur 
til Schweiz og Østrig, hvor vi så på 
spændende og energi-rigtigt byg-
geri. Herefter blev bestyrelsen hurtigt 
enige om, at vi fremover ville stille 
krav om, at der i vores nybyggeri 
tænkes grønt både bygningsmæssigt 
og med hensyn til energikilder. Det er 
der siden blevet gjort i Pilevangen og 
de nye afdelinger i Tranbjerg og Has-
sellager og i Havnehusene på Århus 
Ø.”

spændende projekter
Helhedsplanen i Gellerup er et 
kæmpe og spændende projekt. Men 
der har været mange andre spæn-
dende projekter gennem årene. 
”Sonnesgården, som kom i stand, 
fordi boligforeningen fik mulighed 
for at købe en grund i midtbyen til 
en god pris, var spændende, fordi det 
var helt nyt at lave forsøg med byg-
geri med medejerboliger. Og det går 
jo rigtigt godt for den afdeling. Hav-
nehusene har også været spændende, 
fordi finanskrisen pludselig kom 
og ændrede det oprindelige projekt 
med Tækker, som derfor fik et andet 
forløb. Boligforeningen sikrede, at 
projektet blev realiseret, men ikke 
med en afdeling til Brabrand Bolig-
forening. Som erstatning for de godt 
80 kvoter lykkedes det boligforenin-
gen at købe et andet areal på havnen, 
der hvor vi nu har bygget Havnehu-
sene,” fortæller Jesper Pedersen.

husk de gamle afdelinger 
Der er stadig mange udfordringer i 
boligforeningen, ikke mindst renove-
ringssagerne i de to gamle afdelinger, 
Søvangen og Hans Broges Parken. 
Den førstnævnte er Jesper opvokset 
i, siden han var tre år. Og det var i 

Jesper Pedersen stopper som formand for Brabrand Boligforening. Men knægten fra Søvangen 
vil gerne fortsætte i foreningsbestyrelsen, fordi der stadig er udfordringer at tage fat på.
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keld albrechtsen stiller op til formandsposten
den nuværende næstformand er parat til at tage en ny tørn 

som formand for brabrand boligforening

Af Helle Hansen, foto: Bo Sigismund

Når de ca. 120 medlemmer af 
Brabrand Boligforenings repræsen-
tantskab torsdag den 21. maj skal 
vælge ny formand, bliver det muligt 
at stemme på boligforeningens nu-
værende næstformand, fordi Keld 
Albrechtsen allerede har meddelt, at 
han stiller op til formandsvalget.
Hvorvidt der kommer andre kandi-
dater til formandsposten, vil tiden 
vise. Det er nemlig ifølge vedtæg-
terne muligt at stille op til valget 
helt op til selve det tidspunkt, hvor 
punktet ”valg” bliver behandlet på 
repræsentantskabsmødet.

valgt til folketinget
Keld Albrechtsen har før prøvet at 
være formand for Brabrand Bolig-
forening, men det var helt tilbage i 
det forrige årtusinde fra 1993-1997. 
Dengang blev Keld Albrechtsen 
formand efter en turbulent tid i 
boligforeningen, der endte med, at 
repræsentantskabet afsatte hele for-
eningsbestyrelsen. 

Keld, der fra 1984-87 sad i Folketinget 
for Venstresocialisterne, blev i 1994 
igen valgt ind i Folketinget, denne 
gang for Enhedslisten. Her sad han 
de næste 11 år indtil valget i 2005, 
hvor han ikke kunne genopstille på 
grund af Enhedslistens regler om 
rotation. 

mr helhedsplan
I foråret 2006 blev Keld Albrecht-
sen igen valgt ind i Brabrand 
Boligforenings foreningsbestyrelse. 
Og her kan man vist rolig sige, at 
han lige siden har lagt et stort 
arbejde i at få gennemført helheds-
planen for Gellerup og Toveshøj. 
Keld Albrechtsen, der i dag er 62 år, 
bor i Holmstrup. Det har han gjort 
siden slutningen af 1970’erne. Han er 
kandidat i statskundskab fra Aarhus 
Universitet.

Søvangen, han som 25-årig begyndte 
sin karriere som beboerdemokrat. 
I 1979 blev han første gang valgt 
ind i foreningsbestyrelsen. Og i 1981 
flyttede han til Hans Broges Parken, 
hvor han stadig bor. 
”Det var spændende tider. Dengang 
havde boligforeningen en negativ 
egenkapital. Det var eftervirkninger-
ne efter den store krise i 1970´erne, 
som i 1976 næsten gjorde det af med 
Brabrand Boligforening,” husker 
Jesper Pedersen. 

skridt nedad, men stadig klar
Anden gang, Jesper Pedersen blev 
valgt i foreningsbestyrelsen, var i 
1993. Siden da har han været med til 
at styre boligforeningen.  Og selv om 
Jesper nu har besluttet ikke at genop-
stille som formand, har han ikke fået 
nok af boligforeningsarbejdet.

”Jeg vil gerne stille op som menigt 
medlem af foreningsbestyrelsen, 
fordi jeg mener, at jeg stadig har 
megen viden, som kan bruges. Der er 
mange spændende ting i gang, og jeg 
har stadig stor interesse for nybyg-
geri, selv om der ikke er så meget af 
det i dag på grund af de få kvoter. 
Og så sidder jeg med i Kreds 5 i BL, 
og selv om det er trægt arbejde, vil 
jeg gerne være med til at påvirke 
kommunen, ikke mindst i forhold til 
beslutningerne om kommende kvoter 
til 8220.”

gode råd
Som afgående formand har Jesper 
Pedersen et par gode råd til sin ef-
terfølger, uanset hvem der ender på 
posten: 
”Lyt til afdelingerne, og hav både 
øjne og ører på dem alle. Også de 
afdelinger, som man normalt ikke 

hører fra. Og behold fokus på de 
ældre afdelinger, som både har store 
udfordringer med deres renovering, 
beboersammensætning og konkur-
renceevne. Selv om Helhedsplanen 
er stor, så er der også udfordringer 
i de små ældre afdelinger. Pas på, at 
Helhedsplanen ikke kommer til at 
overskygge alt. Husk på hele forenin-
gen.”

Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand 
Boligforening, stiller op til formandsposten 
ved repræsentantskabsmødet den 21. maj.
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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
Forsidebilledet viser to herlige kvin-
der på Lokalcenter Gellerup, hvor de 
igennem systuen knytter bånd med 
andre kvinder. Vi fortæller om kvin-
derne og ildsjælen bag systuen.

Beboerhuset Yggdrasil bliver også 
kaldt ”Det gule Hus”, og det er der 
også en forening, som hedder. Det er 
en mandeklub, som – ud over at spille 
billard og hygge sig – hjælper andre 
mænd med at forstå det danske sam-
fund. 

Virksomhedsskolen er i gang og vil 
udnytte den store byggeaktivitet i 
Gellerup til at få unge – der ønsker 
afklaring – gelejdet ind i byggefagene 
og måske senere få en uddannelse in-
den for disse fag. Vi fortæller om alle 
de projekter, som de unge kan være 
med til at bygge op.

Alle, der ved lidt om Gellerup, ved 
også, at det er nemt at miste overblik-
ket over de kolossalt mange aktivite-
ter, foreninger, netværk og så videre. 
Vi fortæller om projekt Aktøratlas, 
som skal skabe det forkromede over-
blik.

Vore unge reportere er på banen igen 
– denne gang med artikler om uden-
dørs workout, mobning og om en 
hobbyvirksomhed med flotte træpro-
dukter. 

Vi var med til den store multikulturel-
le festival forleden og beretter derfra 
om liflige dufte og god stemning.

Blokambassadørerne i Gellerup præ-
mierer naboer, som gør noget godt for 
hinanden. To naboer har allerede fået 
blomster til altanen. 

TV2 følger frem til juni lokalpolitiets 
arbejde i Gellerup. Ikke for at dra-
matisere, men snarere for at vise den 
samarbejdsmodel, som politiet bruger 
her i området.

Og så har vi til sidst en artikel om en 
gruppe frivillige i Dokumentations-
lauget, som tager billeder af Gellerup 
og på forskellig vis dokumenterer 
Gellerups historie.

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

ledige pladser i foreningsbestyrelsen
på repræsentantskabsmødet 21. maJ skal der findes nye medlemmer til bestyrelsen

Af Helle Hansen

Brabrand Boligforenings bestyrelse 
består af syv personer: En formand, 
der er på valg i ulige år, og seks be-
styrelsesmedlemmer, hvor halvdelen 
er på valg hvert andet år. 
Formanden vælges ved særskilt 
afstemning. Det betyder, at hvis Keld 
Albrechtsen vælges til formand, 
træder han ud af bestyrelsen som 
menigt medlem midt i sin toårige 
valgperiode. Og det betyder, at der så 
skal vælges et nyt medlem for et år.

en genopstiller ikke
Tanja Bergstrøm har allerede med-
delt, at hun ikke genopstiller. Da 
hun for to år siden blev valgt ind i 
foreningsbestyrelsen, boede hun i 
Gellerupparken. Men hun er siden 
flyttet i hus.
Deja Jama Mohamed, der sidste år 
blev valgt for et år, har endnu ikke 
besluttet, om hun genopstiller. Deri-
mod genopstiller Peter Iversen til for-
eningsbestyrelsen, og Michael Eng-
have, der i år har været 1.-suppleant, 

stiller også op til bestyrelsesvalget. 
Boligforeningens hidtidige formand, 
Jesper Pedersen, har meddelt, at 
han stiller op som menigt medlem 
til bestyrelsen, og frem mod mødet 
kommer der formentligt også andre 
kandidater i spil.
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bente ryolf går på efterløn med historie i bagagen
mange opgaver, mange slags mennesker

Tekst og foto af Bo Sigismund

Når Skræppen er udkommet, er 
sekretær Bente Ryolf blevet efter-
lønner. Det er næsten historisk, for 
ikke mange har gennem tiden haft 
kontakt med så mange sider af livet 
i boligforeningen. Ved eftertanke har 
jeg kun kunnet finde tre, der har læn-
gere anciennitet blandt vores ansatte. 
Bente tiltrådte november 1986 og når 
altså knap 29 års ansættelse. Mens 
de fleste forbliver i én funktion, har 
Bente til gengæld været alsidig som 
få. Ikke mange har kunnet undgå at 
stifte bekendtskab med hende.
Bentes afløser er allerede ansat, så 
den sidste opgave har været arkiv-
kælderen. Den og hukommelsen 
rummer rigtig mange historier – også 
nogle, som vi ikke fortæller. 
Det har været som at genopleve 
mange situationer, mener Bente, - og 
så falder alting på plads igen.

altid udfordringer
Den første opgave var beboerdemo-
kratiet. Bente blev den anden afde-
lingssekretær, der blev ansat, og hun 
fik tildelt afdeling 6 og siden afdeling 
5; da de nye afdelinger, 11 og 12, 
kom til i 1990, blev de føjet til. Som 
beskrevet i sidste nummer rækker 
opgaverne vidt for en afdelingsse-
kretær; samtidig er Bente en person-
lighed, der til stadighed har udviklet 
sin egen stil og sine kontakter. Det 
blev hurtigt synligt, og siden har det 
tydeligvis været både forskellighed 
og sammenhold, der fik opgaverne 
løst. Udvikling og fornyelser er fint, 
mener Bente; men der har også været 
tilfælde, hvor erfaringerne ikke har 
været brugt, og så bliver man utål-
modig, når alt begynder forfra.
Næste etape  - efter 13 år - blev 
byggesagerne. Her er der tale om 
en funktion, der i høj grad kræver 
viden, sikkerhed og tålmodighed. 
Bentes evner til at være venlig og fast 
på samme tid har utvivlsomt været 
til stor nytte!  Det har også været 
gældende i hendes seneste funktion, 
nemlig personalesagerne. Alle funk-
tioner har skabt et uhyre kontaktnet.

”Jeg har altid kunnet lide at befinde 
mig ude på gulvet og at få positive 
kontakter til de ansatte i driften, til le-
verandører og beboere,” siger Bente.
”Hvis jeg har været nysgerrig, er 
jeg også blevet mødt med positive 
holdninger, ikke noget med ’bare en 
af dem fra kontoret’. Ikke alle er ens, 
men tillid og regulære holdninger 
skaffer en langt i det her arbejde.”

tillid er nøglen
Med til billedet hører også en man-
geårig funktion som tillidsmand og 
arbejdsmiljørepræsentant. De poster 
kræver også takt og engagement, 
samtidig med at de udvikler både 
personkendskabet og den særlige 
evne, der skal til, for at få opgaverne 
til at løse sig, selvom de ikke gør det 
selv.
”Sager skal kunne løses,” lyder 
Bentes holdning, ”og ingen skal føle 
sig afvist. Det er ikke altid lykkedes 
at skabe fuld tilfredshed, men så 
handler det om at skabe forståelse 
for, hvorfor tingene er, som de er, og 
hvad det er muligt at gøre.”
Med personalesagerne følger natur-
ligvis et krav om indføling så vel som 
diskretion, og da ingen måtte tvivle 
om habiliteten, var der andre, der 
overtog tillidshvervene.

også beboer i brabrand bolig-
forening
Trods sit store engagement er Bente 
ikke født ind i den almene boligver-
den. Hun stammer fra Midtbyen, 
men kom som 17-årig til Bentesvej 
i kort tid, inden hun flyttede hjem-
mefra. Så kom uddannelsestiden – i 
et bilfirma – og senere familielivet. 
Bente er nu beboer i afdeling 6 og har 
været det i mange år. Lejlighederne 

og beboerlivet er tiltalende i Holm-
strup. Så efter arbejdslivet kan man 
jo som beboer stadig følge med i den 
verden, hvor man kender så mange 
og har brugt sin tid og sine kræfter.

Så er der jo også -  underligt nok – 
noget, der hedder fritid. I mange år 
var Bente en kendt og skattet driv-
kraft i Røde Kors. Der er et par bør-
nebørn, og i øvrigt er der vist ingen 
grund til at tro, at en så aktiv person 
behøver at føle sig ubrugbar.

Alle beboere, folkevalgte og ansatte 
har altid kunnet stole på Bente. Det 
er en glad, driftssikker og vidende 
medarbejder, de har kendt. Hun for-
tjener tak for indsatsen og ønsket om 
et fortsat godt liv.

Bente får nu tid til fritidsinteresser og børnebørn.



SYDPÅ, HVOR SOLEN VARMER EKSTRA MEGET
Pilevangen i Solbjerg er bolig-
foreningens sydligste afde-
ling og som udgangspunkt 
selvforsynende med varme 
via solceller og topmoderne 
lavenergi-løsninger.
Både sol og varme kunne vi have brugt 
mere af den onsdag eftermiddag, hvor 
afdelingsformand Maria Kahr Ovesen 
viste Skræppebladets udsendte rundt 
i afdelingen. På denne dag så området 
bare gråt og trist ud, men efter en rund-
tur og historier om livet i afdelingen, 
fandt vi ud af, at afdelingen selvfølgelig 
rummer mere end bare nogle ræk-
kehuse et godt stykke udenfor Århus. 

Mange børnefamilier
Pilevangen er en mindre afdeling med 
mange børnefamilier. Bebyggelsen 
består af 43 boliger i tæt-lav-byggeri, 
hvor alle boliger er i to plan med to toi-
letter, åbent samtalekøkken og carport. 
Byggeriet ligger i udkanten af Solbjerg, 
ca. 15 km syd for Århus, og deler vænge 
med to andre boligforeninger. Pilevan-
gens boliger er fordelt på tre indstiks-
veje, og der er asfalteret stisystem til 
både Hundeskoven og i andre retninger, 
så børnene (og alle andre) kan færdes 

sikkert. Omgivelserne er stadig under 
etablering, og fællesarealer tilpasses, så 
de matcher behov, så der f.eks. anlæg-
ges stier dér, hvor man naturligt går, og 
beplantning flyttes, hvis den er placeret 
uhensigtsmæssigt. Da de første bebo-
ere flyttede ind, var der ikke legepladser 
og stier, så beboerne har selv været med 
til at bestemme, hvor og hvordan de 
skal se ud.
De nysåede græspletter, de ranglede 
buske og det minimalistiske grå-sorte 
byggeri får området til at fremstå lidt 
bart, - ikke mindst på denne blæsende 
forårsdag. Rundvisningen viser dog et 
andet billede af afdelingen. 

Lavenergi og designerboliger
Pilevangen er bygget i kølvandet på 
finanskrisen, hvor byggematerialer og 
interiør kunne anskaffes væsentligt bil-
ligere end tidligere. Det gav muligheden 
for at installere designerkøkkener m.v. i 
almennyttige lejeboliger; bl.a. armaturer 
fra Vola og gulve fra Junckers.
Ifølge Maria Kahr Ovesen er det da læk-
kert med disse installationer, men de er 
ikke praktiske i en børnefamilie.
”Det er for fint og for dyrt til en almen-
nyttig lejebolig med mange brugere. 
Gulvet af askeparket er for blødt og let 
modtageligt for slagmærker, og ligele-
des bliver bordpladerne let ridsede og 
tåler ikke, at der kommer hak i pladen,” 
fortæller hun.

Maria giver også udtryk for, at værelser-
ne er lidt for små – 115m2 til en 5-rums-
bolig er lidt snævert – men hun synes, 
at lejlighederne generelt er dejlige og 
funktionelle. En femværelses lejlighed 
består af et stort køkken, en mindre stue 
i underetagen og værelser ovenpå.
Alle boligerne har solceller på taget, der 
som udgangspunkt dækker strømfor-
bruget til opvarmning og varmt vand. Et 
eventuelt overforbrug af strøm afregnes 
individuelt med forsyningsselskabet. 
Derudover er der automatisk luftcirku-
lation i alle rum via en luftpumpe, der 
er installeret i lejligheden. Luftpumpen 
står ude i entreen og kan godt larme 
lidt, men ifølge Maria vænner man sig 
til den efterhånden. 

Naboskaber, der avler venskaber 
Pilevangen har ikke noget fælleslokale 
til at danne rammen om afdelingens 
aktiviteter. Man har tidligere lånt nabo-
afdelingens fælleshus, men det synes 
lidt for stort, så i stedet benytter man 
sig af muligheden for at leje et festlokale 
i Solbjerg for få penge. Det ligger kun 
ca. en kilometer væk, og da de fleste i 
afdelingen har bil, er det ikke et problem 
at komme derhen. De, der ikke har bil, 
kan køre med naboen.
Bestyrelsen og beboerne er generelt 
aktive, og der er et stort fremmøde til 
sommerfest og julefest etc. i afdelingen. 

med andre øjne
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Pilevangen med sine grå-sorte boliger skyder frem i nybyggerkvarteret omgivet af åbne marker.



Et stort tilløbsstykke var især den 
’fodboldskole’, Maria havde arrangeret 
for førskolebørnene i alderen 3-6 år. 
Aktiviteten var egentlig tiltænkt de små, 
som ikke gik til fritidsaktiviteter, men 
de store børn i afdelingen ville da også 
være med. Så arrangementet greb om 
sig og blev en succes for både børn og 
forældre.
Selvom det er et forholdsvis nyt byggeri, 
er der allerede etableret små fællesska-
ber mellem naboerne. Nogle benytter 
sig af, at naboen er en handy-man, og 
gengælder med en kop sukker eller et 
æg. Nogle deler gerne deres værktøj 
med andre, og andre holder lige et øje 
med ungerne på legepladsen. Kort sagt: 
Det er helt naturligt, at man hjælper 
hinanden i dagligdagen. Derfor er det 
da heller ikke overraskende, at venska-
ber også opstår blandt børnene, - nogle 
gange endda meget nære venskaber. 
Selvom man ikke går på samme skole, 
kan man da godt være bedste veninde 
med nabopigen, der dagligt pendler til 
Århus for at gå i skole. 

Udeliv i børnehøjde
Afdelingsbestyrelsen har et godt sam-
arbejde med boligforeningen og stor 
indflydelse på fordelingen af afdelingens 
ressourcer. Man gør en dyd ud af, at 
området ser pænt og velholdt ud; og 
ikke mindst forsøger man at undgå om-
kostninger, der kan påføres beboerne. 
For bestyrelsen er det vigtigt, at even-
tuelle overskud i regnskaberne kommer 
afdelingen til gode og forhindrer husle-
jestigninger.

Selvom beboerne ikke betaler for varme, 
er husleje og strømforbrug forholdsvis 
høje, og der har været en stor udskift-
ning. Ikke desto mindre bor mange af 
de første beboere stadig i Pilevangen. 
Udskiftningen bekymrer dog ikke afde-
lingsformanden, der i samme åndedrag 
kan berette, at der er cirka 100 på ven-
teliste, så området er stadig eftertragtet, 
og lejlighederne bliver hurtigt genudle-
jet. 
Noget, der ligger bestyrelsen på sinde, 
er at bidrage til rammerne for et godt 
udeliv i børnehøjde. I samarbejde med 
boligforeningen er der prioriteret at 
bruge penge på gode og tidssvarende 

kvalitetsmaterialer og redskaber på de 
to legepladser for hhv. førskolebørn og 
skolebørn. Sidste skud på stammen af 
legeredskaber er giraf-gyngen, der træk-
ker teenagerne til, men som også kan 
bruges som baby-gynge.

Facebook - den lokale jungletromme
En del af kommunikationen i afdelingen 
foregår via Facebook. Alle tilbydes 
medlemskab af en lukket gruppe kun 
for Pilevangens beboere, hvor der kan 
udveksles stort og småt i dagligdagen 
– især brugt til at efterlyse genstande 
til udlån á la ”Hvem har en sækkevogn, 
vi kan låne?”, ”Er jeg den eneste, der er 
uden vand?”, ”Skræppebladet kommer 
på besøg.....Er der nogen, der vil stille 
op til billeder, eller kan bidrage med, 
hvad der er godt ved at bo her?”. Denne 
rundspørge affødte bl.a. historien om 
delehunden Sille i nr. 4, - en sød histo-
rie, der er repræsentativ for naboskabet 
i Pilevangen. 

Afdelingen bærer præg af at være relativ 
ny, og selvom ikke alle beboerne har 
været med fra start, er der en atmosfære 
af fællesskab og sammenhold, uanset 
om man er børnefamilie eller enlig. Man 
deltager på det niveau, man har lyst 
til, og der er få klager. Alle ny-tilflyttere 
bydes velkommen af et bestyrelsesmed-
lem og orienteres om mulighederne i 
Pilevangen og omegn.

Skræppebladet maj 2015 - 9

Giraf-gyngen, der passer til alle aldre.

Skræppebladets udsendte sammen med afdelingsformand Maria Kahr Ovesen (i midten)
en kold forårsdag, hvor solen svigtede Solbjerg.
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Sille bor i nr. 4 med sin menneskefamilie, men tilbrin- 
ger en del tid hos nabofamilien i nr. 6. Her er hun bedste 
ven med Adam, der sammen med sin bror ’stjæler’ Sille 
under hegnet for at kunne lege, og Silles familie må 
efterfølgende lige spørge, om de har ’lånt’ hunden.  
Sille tilbringer så meget tid inde hos naboen, at hun har 
opnået status som delehund – dog er forpligtelser som hun-
deluftning og foder endnu ikke omfattet af ’aftalen’ - og der 
kan endda også opstå tvivl om det samlede antal familiemed-
lemmer. 
Nabofamilien kom hjem med barn nr. 3, og denne dialog 
opstod:
Adam: ”Nu er vi 6 i familien!”
Far: ”Neeej, vi er da kun 5.”
Adam: ”Så har du ikke talt Sille med!”

Sille sammen med sin bedste ven, Adam, og hans mor, Linda.

Afdeling 30, Pilevangen, Solbjerg
Opført 2011 som +energihuse med solceller på taget
43 boliger i to plan fra 81 til 115 kvadratmeter
1/3 er to- og trerumsboliger, og 2/3 er fire- og femrumsboliger
Selvforsynende med varme via solceller på taget, der genererer strøm til 
opvarmning og til det indbyggede luft til vand-anlæg
Ca. 15 km til Århus – buslinje 20 kører med halvtimedrift i dagtimerne
Intet fælleslokale; man lejer sig ind i lokalområdet

Skræppebladets udsendte

Elin Krogh, 
Drejergården
Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane

DELEHUNDEN ’SILLE’
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gellerup museum er stadig vedkommende og aktuelt
gellerup museums fødselsdag blev feJret med manér

Af Elsebeth Frederiksen, fotos: Daniel Ambrosius Frederiksen

Der var boller, saftevand og kaffe til 
de knap 100 besøgende, som kom 
forbi den 31. marts.
Denne dag var det museets 5-års 
fødselsdag, og museumsinspektør 
Anne-Katrine Graah Rasmussen var 
glad for fremmødet.
”Dette beviser, at  museet stadig er 
aktuelt for både beboere og udefra-
kommende,” forklarer hun.
Der var ikke kun boller og åbent hus, 
men dagen markerede også åbningen 
af udstillingen ”Mig.Nu.Gulerod”, 
hvor de tre beboere Helya Ahmadi, 
Aysha Amin og Hanaan Ahmad ud-
stillede deres liv. Sidstnævnte var dog 
ikke i stand til at være der på dagen.  
De har brugt digte, citater, fotografier 
og tegninger til at beskrive deres liv. 
Det er en spændende udstilling, hvor 
man ser pigerne fortælle om livet, 
fordomme og observationer i livet. 

mange nye besøgende
Nogle besøgende kom udefra og 
havde ikke været på museet før. De 
var især fascineret af stuen, hvor 
mange kunne huske deres eget barn-
domshjem med keramiklamper, det 
orange tapet og anden udsmykning, 
som vækkede minder.
Fra museet kan man også se udvik-
lingen i Helhedsplanen, og det blev 
der stillet en del spørgsmål til.  Anne-
Katrine stod hele tiden klar til at 
besvare spørgsmål, når hun da ikke 
stod i køkkenet og bagte boller. 
Da fødselsdagen var ved at være slut, 
havde der været ca. 100 mennesker 
ind og ud ad døren, og det kan man 
godt kalde en succes.

Mig.Nu.Gulerod-udstillingen kan sta- 
dig ses i Gellerup Museum, der har 
åbent tirsdag 10-13 og 15-17. 

Med gratis entre, naturligvis.  
Så kig forbi på Gudrunsvej 16, 6. th.

Besøgende ser video om Gellerupparkens tilblivelse.

Aysha og Helya viser deres værker frem.

følg også med på

www.gellerup.nu
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kunst i hans broges parken
solfugle i afdeling 1

Af Inger Bloch, fotos: Martin Krabbe

På hjørnet af J. P. Larsens Vej og Solskrænten i 
Brabrand kan man iagttage stenhugger Jens Stob-
berups smukke skulptur ”Solfugle”.
Den består af en søjle med en rund skive foroven, 
der symboliserer solen. I søjlen er hugget fem 
små hylder, på hvilke der er anbragt små fugle – 
to på den ene side og tre på den anden. I søjlens 
fod er der bittesmå lamper, der lyser i mørket. 
Ved siden af søjlen er der to store sten, som bærer 
hver sin store fugl.
Skulpturen er hugget i granit og skænket af Re-
aldania i anledning af Brabrand Boligforenings 
60-års jubilæum i 2008.
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administrationen

helhedsplanen folder sig ud
i de kommende tre år gennemføres en lang række af de planlagte byggerier og anlæg 

i helhedsplanen for gellerup og toveshøJ 

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening, fotos: Helle Hansen

Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og 
på Toveshøj får endnu mere at se til i 
de næste tre år, hvor en række ny lo-
kalplaner, byggerier, park- og idræts-
anlæg m.v. vil blive gennemført. De 
to bestyrelser har i samarbejde med 
boligforeningen nedsat en række 
udvalg, der skal sikre en demokratisk 
gennemførelse af hele denne proces, 
som også kræver et tæt og konkret 
samarbejde med kommune, region, 
fonde, politi, foreninger og mange 
andre. Jeg synes, det bliver virkelig 
spændende at komme til at opleve, 
hvordan de store fysiske forandrin-
ger kommer til at skabe det nye 
kvarter. Det første konkrete byggeri 
er nu gennemført – nemlig den første 
etape af den ny Gudrunsvej, som 
blev åbnet med taler af borgmesteren 
og afdelingsformanden ved et arran-
gement på stedet den 27. april.
 
vejene bygges nu
Den ny Gudrunsvej forbindes med 
den kommende bygade med den ny 
Lottesvej. Når man besøger området, 
kan man nu se denne ny vejlinjefø-
ring, og vi forventer, at den nordlige 
del af bygaden er etableret i midten 
af september med forbindelse op til 
Edwin Rahrs Vej, hvor der så skal 
bygges en ny bazarplads. Ved den 
nordlige del af bygaden er der nedre-
vet tre blokke for at give plads til bl.a. 
selve gaden og et stort kommunalt 
kontordomicil med rum for 1000 

arbejdspladser. Og der vil i begyndel-
sen af 2016 blive nedrevet yderligere 
to blokke for at give plads til en ny 
ungdomsby. Det er boligforeningen, 
der skal opføre de ny ungdomsbo-
liger – og vi har fået godkendt en 
byggekvote på i alt 12.500 m2. Det 
svarer til ca. 390 boliger á 32 m2, men 
planen er, at der skal være boliger af 
varierende størrelse, så derfor kender 
vi endnu ikke det præcise antal. Byg-
gestart på ungdomsbyen forventes 
omkring august 2016.
 
store byggerier ved bygaden
Det kommunale kontordomicil for 
bl.a. Teknik og Miljø samt Sociale For-
hold og Beskæftigelse skal huse op til 
900 kommunale arbejdspladser og 
skal samlet indeholde areal til 1000 
arbejdspladser. Dette er en gennem-
førelse af et af hovedpunkterne i den 
oprindelige aftale om Helhedsplanen. 
Nu udarbejder Aarhus Kommune 
lokalplan for projektet. Den ventes 
vedtaget i byrådet i marts næste år 
– og så skal der bygges fra maj 2016 
til november 2018, så bygningen kan 
tages i brug den 15. november 2018. 

Som man kan se, betyder denne plan, 
at både kontorbygningen og de ny 
ungdomsboliger vil stå færdige ud til 
den ny bygade i 2018, således at der 
her skabes et markant stykke bygade 
– og ambitionen er naturligvis, at vi 
skal se en flot arkitektur. Boligfor-
eningen gennemfører hen over som-
meren en arkitektkonkurrence for i 
oktober at finde et vinderprojekt, som 
skal opføres.
 
bygadens centrum
Midt i bygaden bygges en ny ”Ver-
densplads”, der bliver centrum for 
kultur, uddannelse, sport og bevæ-
gelse. Anlæg af ny kunstgræsbane er 
allerede sat i gang, herefter skal følge 
et nyt ”bevægelseshus” i tilknytning 
til Gellerup Badet. Ved den ny plads 
bygges desuden beboerhus, nyt 
bibliotek med borgerservice m.v. På 
uddannelsessiden er visionen, at der 
bygges en naturvidenskabelig høj-
skole. Før Verdenspladsen etableres 
i sin færdige form, arbejder vi med 
midlertidige aktiviteter under begre-
bet ”Instant City”. Her startes med 
en informationspavillon, og der skal 

Den nye fodboldbane med kunstgræs ved siden af Gellerup Badet er klar efter sommer.

Foran Gellerup Badet kommer der snart en 
Instant City-plads med et info-center om 
Helhedsplanen.
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nyt fra administrationen
Jagten på fællesskabet

Brabrand Boligforening har indgået 
et samarbejde med Gellerup Bibliotek 
samt flere af de lokale fritidsklubber 
og skoler om projektet ”Jagten på 
fællesskabet”. I løbet af maj måned 
er der aftalt to workshops på Gel-
lerup Bibliotek, hvor op mod tredive 
drenge og piger i 11-12-års-alderen 
fra Gellerupparken og Toveshøj 
mødes om det digitale spil Minecraft, 
hvor det fiktive almene boligområde 
”Lykkeparken” er opbygget. Her 
skal børnene fx komme med bud 

på, hvordan ændringer i de fysiske 
rammer kan skabe mere tryghed 
for beboerne. Det er håbet at styrke 
deltagernes stolthed over den måde, 
de bor på, og opfordre dem til at 
tage del i fællesskabet. Med dette 
projekt bidrager de til skabelsen af 
et aktivt lokalsamfund, hvor bebo-
erne er bevidste om de demokratiske 
muligheder, de har. ”Jagten på fæl-
lesskabet” foregår på 10 af landets 
børnebiblioteker i samarbejde med 
BL - Danmarks Almene Boliger og 
DAC – Dansk Arkitektur Center.

vi cykler til arbejde
Brabrand Boligforening deltager i 
maj måned i kampagnen ”Vi cykler 
til arbejde”. Så husk at heppe, hvis 
du ser en varmemester, afdelings-
sekretær eller andre ansatte, der 
tramper ekstra hårdt i pedalerne. 
Kampagnen sætter bl.a. fokus på de 
mange fordele ved at cykle, som fx:
• Færre sygedage
• Forbrænde flere kalorier
• Spare på CO2 og transportudgifter.

farvel til bente ryolf
HR-sekretær Bente Ryolf har valgt 
at gå på efterløn efter mere end 25 år 
som ansat i Brabrand Boligforening, 
hvor hun blev ansat i 1986. Der var 
fælles morgenkaffe for alle medarbej-
dere mandag den 27. april, hvor der 
blev taget behørigt afsked med Bente. 
Vi ønsker Bente alt godt i fremtiden 
og takker for de mange års samvit-
tighedsfuldt arbejde i Brabrand 
Boligforening. 

være virksomhedsskole og iværksæt-
teri efter forbillede fra tilsvarende 
projekter i bl.a. Berlin og Amsterdam.
 
byggeri på toveshøj
Der bygges en stærkt ønsket ny vej 
rundt om Toveshøj fra den ny bazar-
plads. Og der bygges også et nyt 
beboerhus på Toveshøj. Afdelingsbe-
styrelsen og boligforeningen presser 
på for at få gennemført en aftale om 
byggeri af 60 nye plejeboliger, som 
er med i Helhedsplanen. Desuden er 
afdelingsbestyrelsen gået i gang med 
at forberede omdannelsen af en blok 
til såkaldte tilgængelighedsboliger. 
Der forhandles med regionen og 
kommunen om byggeri af et hus til 
sundhed, læger m.v. Der vil således 
også komme til at ske mærkbare for-
andringer på Toveshøj. Her skal der 
også – ligesom i Gellerup – skabes 
en ny park. Begge afdelingsbestyrel-
ser har oprettet et parkudvalg, der 

sammen med arkitekterne skal skabe 
fine grønne områder fra bakkerne 
i nord og hele vejen ned igennem 
Gellerup. Ideen er, at der skabes 

stisystemer, der binder de rekreative 
områder i Hasle Bakker, Gellerup-
Toveshøj og Brabrand Sø sammen.
 

Den ny gennemgående Lottesvej er ved at komme til syne.
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hJælp, der kommer et hul i 
blokken
Der kommer et hul i blokken 
på Gudrunsvej 38-46, som skal 
omdannes til ejerlejligheder. Vi kikker 
lidt bag om det.

Hvorfor lave hullet?
Området skal åbnes op med nye 
veje, og derfor skal der laves et hul i 
blokken, så den vej, der allerede nu er 
anlagt ud mod Åby Ringvej, kan føres 
ind i selve Gellerupparken.

Hvordan har beboerne taget imod 
det?
Kommunikationen fra Brabrand 
Boligforening har båret præg af 
forløbet omkring Helhedsplanen. 
Derfor har beboerne længe gået og 
snakket indbyrdes om, hvornår det 
kommer til at ske, og hvordan. 

Har kommunikationen forvirret?
Ja, mon ikke! Ved et længe ventet 
møde i vinters kom der et svar om 
det fremtidige forløb, som ikke var 
et rigtigt svar. Brevet, der kom nogle 
dage senere, gjorde imidlertid op med 
tvivlen. Beboerne i opgang 40-46 skal 
flytte, mens omdannelsen finder sted. 
 
Hvad nu?
Når alt det formelle er klaret 
mellem boligforeningen og Aarhus 
Kommune, træder tryghedsgarantien 
i kraft. I november forventede man, at 
det ville ske primo 2015. Men svaret 
ved infomødet var uklart, og der er 
ikke sket noget endnu. Det betyder, at 
beboerne i opgangene ikke aner, hvor 
længe de kan blive boende.
 
Påvirker det dagligdagen?
I den grad! Folk kan ikke tage imod 
tilbud om boliger uden at skulle 
betale for det før tryghedsgarantien, 
og der er ligefrem hørt et rygte om, 
at planen om at omdanne blokken til 
ejerlejligheder er droppet! Ligeledes 
kan projekter om boligforbedringer 
ikke rigtig iværksættes uden at blive 
kortsigtede – og det hjælper ikke at 
spare op på vedligeholdelseskontoen, 
når man ikke kan regne med at kunne 
føre en opsparing over i et nyt lejemål.

Hvad kan beslutningstagerne gøre ?
Brabrand Boligforening er dygtige 
til at informere om Helhedsplanen, 
men der er rum for forbedring. 
Det er vigtigt at udvide forståelsen 
for, at dette er beboernes plan til at 
sætte en deadline for, hvornår en 
plan er klar. Eksempelvis at sige: 
”31. maj skal vi være færdige!” 

Det er beboernes hverdag, og 
ikke akademikernes papirnusseri, 
det drejer sig om. Ligeledes bør 
vedligeholdelseskontoen til de 
berørte boliger følge beboerne. Ikke 
lejemålet.

Af Sean Ryan Bjerremand
Afdeling 4, Gellerupparken

 
Kære Sean,
Tak for dit indlæg. B4 er et komplekst 
projekt med tre aktiviteter, der skal sættes 
i gang på én og samme tid. Der brydes 
igennem til en ny vej, blokken renoveres, 
og boliger sælges som ejerlejligheder. Vi 
har fuld forståelse for, at det ikke er let 
at være beboer i blok B4, mens projektet 
fortsat er på tegnebrættet. Desværre kan 
vi ikke give svar på alle de spørgsmål, 
som beboerne helt naturligt stiller, og vi 
har i april sendt et brev til beboerne i den 
berørte blok om, at som det ser ud nu, 
forventer vi ikke at have konkrete svar før 
efter midt i juni i år. Vi ved godt, at det 
ville være lettere, hvis vi kunne give alle 
svar lige nu, men det kan vi desværre ikke. 

Med venlig hilsen
Ole Bech Jensen, projektchef

er vi blevet nogle grise på 
udsigten?
Her er, hvad jeg fandt en stille søndag 
i marts bag vores gavl. Vi kan læse i 
medierne, hvilke utrolige summer 
der bruges i Aarhus by for at holde 
byen ren. Mit fund bag gavlen til 
vores tre huse får mig til at tænke på, 
hvor megen ærgerlig og unødvendig 
tid vores flinke og hjælpsomme 
driftspersonale skal bruge på at rydde 
op efter os.
Det kan da  ikke være rimeligt. Lad 
os dog stå sammen om at holde 
vores afdeling pæn, så vi kan bevare 
“herlighedsværdien.” I en tid hvor 
usikre forandringsvinde blæser 
omkring renovering af vores gamle 
afdeling, og hvor man som beboer 
ikke ved, om man er købt eller solgt, 
vil jeg opfordre til at nyde de gratis 
glæder. Nemlig: De skønne grønne 
områder og den friske forårsluft, som, 
inviteret eller ej, siver ind ad vores 
utætte ruder med de “frønnede” 
vinduesrammer.
 

Med ønsker om et herligt forår.
 Gunhild Weisbjerg

Udsigten 17.
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1 - Hans Broges Parken

beboerhuset søvangen
aktiviteter maJ  2015

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Fortsætter de to første mandage i maj 
fra kl. 10.
Se derefter opslag på vaskeri og i be-
boerhus med de kommende  nye tider.

Hver onsdag til og med den 20. maj 
fra kl. 14.00:
Aktivitetsdage med keramik, syning, 
vævning og træsløjd.
Søndagscafé og fællesspisning ophø-
rer!

Man håber, at der måske er andre 
beboere, der kan have lyst til at 
fortsætte med at lave fællesarrange-
menter.

klub hans broge
kom til banko

Af Berit Bramm og Gunhild Weisbjerg

Banko, torsdag den 7. maj kl. 19
(udsat fra den 23. april på grund af 
kasserers og formands opgaver til 
anden side).
Lad os mødes til forårssæsonens 
sidste hyggelige arrangement i sel-
skabslokalet, Hans Broges Vej 17, kld.

 
Alle er velkomne.
 
 

mere om søvangens beboerhus
en opvaskemaskine i beboerhuset er forsvundet

Af Kirsten Hermansen

Et forargeligt tyveri,  sket inde midt 
i beboernes fælles hus, har medvirket 
til, at afdelingsbestyrelsen blev nødt 
til at gentænke, hvordan et nøglesy-
stem til beboerhuset skal fungere, og 
hvem der fremover skal være ansvar-
lig for et adgangs-system.

der er mandat til et beboerhus-
udvalg
Et beboerhusudvalg har på et tidli-
gere afdelingsmøde fået mandat til 
at være ansvarlig for beboerhuset i 
forhold til afdelingsbestyrelsen.

Beboerhusudvalget har dog tidligere 
meddelt, at deres aktiviteter ophører 
med udgangen af april, på den måde 
at man ikke mere har kræfter til at stå 
for de arrangementer, der hidtil har 
været i huset.
Der er dog et ønske om at fortsætte 
med de sædvanlige onsdags-aktivi-
teter. 

De beboere, der indtil nu har været 
ansvarlige for huset ved deres akti-
viteter, og bestyrelsen blev enige om, 
at disse beboere skal fortsætte med at 
være nøgle-ansvarlige for huset og 

have adgang til huset på den måde, 
som afdelingsbestyrelsen beslutter 
sig for er mest hensigtsmæssig. Det 
kan være i form af et andet kort- eller 
nøglesystem.
Beboerhuset har fået installeret en ny 
opvaskemaskine.

mere om afdelingsbestyrelsen
Husk, at bestyrelsen holder møde 
den 2. onsdag i hver måned.
Beboere, der har klager eller spørgs-
mål, har mulighed for at møde op 
og tale med bestyrelsen fra kl.  17.30-
18.00.

2 - Søvangen
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6 - Holmstrup

et kig på genbrugspladsen for holmstrup mark
fire afdelinger har egen genbrugsplads

Af Jens Skriver, fotos: Martin Krabbe

Holmstrup, Odinsgården og Thors-
bjerg har sammen med grundejerfor-
eningen Bifrost egen genbrugsplads. 
I mange år stod Kaj Kofod for den, 
men han holdt, da han fyldte 80. Nu 
har Petur Eiriksson og Bo Frisk over-
taget ansvaret for pladsen, hvor de er 
hver weekend. Jeg møder Petur en 
lørdag formiddag i kaffestuen, eller 
rettere sagt frokoststuen, som han 
har indrettet i en skurvogn. Her er en 
gæst, Finn, og andre kommer forbi. 
Medarbejderne er ulønnede, men får 
gratis arbejdstøj.

hvem har ret til at bruge pladsen?
Petur fortæller, at det er en privat 
genbrugsplads for de fire afdelinger, 
men den samarbejder med kom-
munen. Der er sat kameraer op 
for at hindre, at uvedkommende 
bruger pladsen, og den er aflåst om 
natten. Der kommer tit affald fra 
firmaer, men som oftest efterlader de 
en adresse, og så får de regning samt 
besked om, at næste gang bliver de 
meldt til politiet. Der er en offentlig 
gratis affaldsplads på Sintrupvej. Det 
er også et problem, at mange kommer 
med store sække med køkkenaffald. 
Det hører hjemme i containerne i 
byggerierne.

affaldshåndtering på pladsen
Det er billigere, når affaldet samles 
her, og det sorteres grundigere end 
på de offentlige pladser. Medarbej-

derne hjælper folk med at komme af 
med affald. Der er syv containere: To 
til storskrald, en til jern, en til glas, 
plastik og keramik, en til pap, en til 
hvidevarer og en til haveaffald. To 
containere tømmes hver dag og køres 
til Aarhus Kommunes kommunale 
affald. Det er et meget stort problem 
at få folk til at bruge de rigtige con-
tainere, så medarbejderne har nok at 
se til. Metal, plastik og pap sorteres 
fra. Meget adskilles, så de forskellige 
metaller og plastik kan genanvendes. 
Petur viser en del kobber, han har 
samlet. ”Det er dyrt,” siger han.
Folk smider alt muligt ud, som kan 
genanvendes. Der er en fast aftager 
af køleskabe. I dagtimerne kan folk 
komme og hente.
”Studerende henter alt muligt, som 
tøj og barnevogne osv.,” siger Petur.
”Cykelværkstedet får masser af 
ting, og vi kan også hjælpe folk med 
cykler og den slags, eller at få spændt 
en skrue. Det kan også være, at 
nogen mangler forlængerledninger,” 
fortsætter han.

Til sidst viser han mig fire kameraer, 
som bare kan hentes.
Når Petur er på genbrugspladsen, 
træffes han på 53336277, og Bo på 
81647317.

I en af pladsens containere har Bo og Petur indrettet værksted. Her bliver blandt andet elektronik 
splittet ad i jagten på kost- og brugbar indmad.

Pladsen har mange gæster i weekenden. Nogle 
afleverer. Andre henter. De fleste begge dele.

De ting, som er for gode til at blive smidt ud, 
bliver sat til side.
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6 - Holmstrup

intenst beboermøde i holmstrup
stort fremmøde og stor interesse ved beboermødet i holmstrup

Tekst og foto af Jens Skriver

Godt 60 beboere foruden repræsen-
tanter fra drift og administration var 
mødt frem til det ordinære beboer-
møde i Holmstrup, og selskabsloka-
let var nærmest pakket. Hvis der ikke 
i forvejen var blevet uddelt en fyldig 
beretning, var det nok ikke lykkedes 
aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, 
at få mødet afviklet inden kl. 23.

beretninger og regnskabet
Edvin Juhl forelagde beretningen og 
nævnte bl.a.:  Det var ikke lykkedes 
at leje Brugsens lokaler ud. Nu skal 
en ejendomsmægler forsøge. Der var 
nogen uenighed om, hvad der skal 
gøres ved uroen ved nr. 245, men 
der anmeldes meget lidt hærværk 
og få indbrud. Problemer omkring 
låneomlægning og rentesikring er 
ved at være løst. Det gik fint med 
solceller. Der var kun positive til-
bagemeldinger fra de beboere, der 
havde medvirket ved prøveprojektet 
med at skifte vinduer ud. Varmereg-
ningen var blevet væsentligt mindre. 
Derimod stod man meget usikkert 
omkring projektet med balanceret 
ventilation, hvor hele badeværelset 
bliver bygget om.
”Det er pebret,” sagde Edvin .
Der var mange spørgsmål om det, 
som henvistes til kommende bebo-

ermøder, hvor der vil blive fremlagt 
et projekt. Man er snart færdig 
med at sætte målere op til måling 
af fælles elforbrug, og det falder. 
Peter Iversen redegjorde for 
forberedelserne til fejring af 
afdelingens 40-års jubilæum. 
Ved den efterfølgende debat var der 
i øvrigt spørgsmål om lapning af 
huller ved fraflytning. Keld Albrecht-
sen understregede, at beboerne altid 
kan få kendskab til rekvisitioner. 
Beretningen blev godkendt uden 
afstemning.
Edvin forelagde også regnskabet. Der 
var en del besparelser, hvoraf nogle 
ikke var taget højde for, men der er ef-
terslæb efter vandskader og skimmel-
svamp, så der var måske ikke nok på 
overskudskontoen til at sikre en jævn 
stigning af huslejen de kommende år. 
Regnskabet blev godkendt uden 
afstemning
. 
afstemninger og valg til afde-
lingsbestyrelsen
Derefter var der et forslag fra afde-
lingsbestyrelsen om etablering af 
nedgravede affaldsbeholdere og flere 
parkeringspladser. Med nedgravede 
affaldsbeholdere kan der opnås en 
årlig besparelse på op til 170.000 kr. 
Margrethe Borchorst var betænkelig 

ved, at udvidelse af parkeringsplad-
ser ville betyde ødelæggelse af blom-
sterbede, men forslaget blev vedtaget 
med overvældende flertal.
Valget til afdelingsbestyrelsen gav 
følgende resultat:   
Annette Knight   84  stemmer     
Rudolf Bay  82        ”
Mogens Nielsen  76         ”    
 nyvalgt
Tinna Møller Nielsen 54         ”
 nyvalgt
Elly Lindved  38        ” 
 1.-suppl.
Johny Rasmussen 34        ” 
 2.-suppl.
Efter en redegørelse for omlægningen 
af F.A.S. blev Niels Jensen valgt hertil 
uden afstemning.
Under eventuelt efterlyste Karsten 
større indsats på det sociale område, 
så beboerne kom hverandre mere 
ved, og der var spørgsmål om som-
merfesten.
Mødet blev sluttet med mad og 
drikke.

Et udsnit af den store forsamling.

Edvin forelægger. 
I forgrunden sekretær Helle Rosendal.
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5 - Toveshøj

JordskredsseJr og fald i hærværk på toveshøJ
beboermødet på toveshøJ var velbesøgt og viste stor tillid 

til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen

Af Elsebeth Frederiksen, fotos: Elsebeth Frederiksen og Bo Sigismund

Ca. 90 beboere var mødt op til bebo-
ermødet på Toveshøj. Man var nødt 
til at finde ekstra stole for at få plads 
til alle. Beboerne var kommet for at 
høre om årets gang i Toveshøj, vælge 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
og vedtage årsregnskabet.
Anett S. Christiansen fremlagde i sin 
egenskab af formand årsberetningen. 
Her forlød det, at tingene går godt 
på Toveshøj. Nyttehaver bliver brugt 
flittigt, der er endda ventelister, og 
der er mere lys i området, blandt 
andet fordi der nu er kommet lys på 
bazarpladsen. Nogle beboere klagede 
lidt over, at lyset generede dem i 
deres lejlighed om aftenen, men der 
er en dialog i gang med bazaren om 
det. 

kæmpe fald i hærværk
Den bedste nyhed var, at hærværks-
kontoen på 255.000 kr. i første kvartal 
af 2014 var ændret til 14.000 kr. i 
1. kvartal 2015. Det kan tilskrives 
videoovervågningen, som har en 
god præventiv effekt. Udgiften til 
hærværk er det, man kalder for 
”adfærdsafhængige udgifter”, og det 
betyder, at beboernes adfærd og den 
måde, de behandler området på, er 
afgørende for, om denne udgift stiger 
eller falder.

årsregnskab godkendt
Administrationschef Susanne Wit-
ting redegjorde for regnskabet, hvor 
der var et overskud på 3.042.494 kr. 
Sidste års underskud er helt væk. Su-
sanne Witting forklarede, at resultatet 
blandt andet skyldes besparelse på 
forsikring og almindelig vedligehol-
delse, og at hærværkskontoen som 
nævnt er reduceret væsentligt.
Susanne Witting havde nogle gode 
forslag til, hvordan man kan spare 
endnu flere penge. Man skal f.eks. 

ikke smide affald, da det koster 
penge at få ryddet op. Man skal 
heller ikke bruge den fælles strøm. 
Det gør man f.eks., hvis man har en 
fryser i kælderen, fordi strøm i de 
enkelte kælderrum ikke er tilknyttet 
det enkelte lejemål. Til sidst gælder 
det bare generelt om at passe godt på 
sin egen lejlighed og på området.

Jordskredssejr til afdelingsbe-
styrelsen
Der er vist sjældent set en større 
tillidserklæring til de siddende afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer, som var 
på valg. Anett S. Christiansen blev 
topscorer med 143 stemmer, Finn 
Herskind fik 139 stemmer og Farhiyo 
Mohamed fik 133 stemmer. Christian 
Andersen fik 14 stemmer og blev 
1.-suppleant. 
Til FAS var der også kampvalg, og 
her blev Farhiyo Mohamed valgt ind, 
mens Abdulmalik Farah blev 1.-sup-
pleant. 
Til Skræppebladet blev Tore Ploug-
held valgt ind, mens Christian An-
dersen blev 1.-suppleant. Vi glæder 
os her på Skræppebladet til samarbej-
det.

Regnskabet blev vedtaget med stort flertal.

Toveshøjs bestyrelse: Inga Bech, Farhiyo Mohamed, Ilham Mohamed, Emil Thaysen, Anett S. 
Christiansen, Finn Herskind, Abdulmelik Farah og 1.-suppleant Christian Andersen.
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4 - Gellerupparken

mange vil arbeJde for gellerup
millionoverskud og kampvalg til en slanket bestyrelse

Tekst og foto af Birger Agergaard

At gå til afdelingsmøder i Gellerup-
parken kræver tålmodighed, da de 
ofte varer til de sene timer, men de 
kan også være hyggelige, da man 
kan nå at tale med mange beboere, 
mens der tælles stemmer op og spises 
pizza. 
Stemmeoptællingen tog denne gang 
tæt på to timer, så en del beboere 
med børn derhjemme var ved at være 
trætte. Men omvendt vidnede de 
mange stemmer om stor interesse for, 
hvem der skal arbejde for Gellerup.
Hele 123 lejligheder var repræsente-
ret, og hele 14 stillede op til de seks 
ledige pladser i afdelingsbestyrelsen. 
Med to stemmer fra hver lejlighed og 

seks navne på stemmesedlen var det 
altså knap 1500 stemmer, der blev 
afgivet.

disse blev valgt:
Genvalgt: Helle Hansen, Abdullahi 
Hedafoow, Elsebeth Frederiksen og 
Omar Shirwa.
Nyvalgt: Shukri Mahad Farah og 
Abdinasir Jama Mohamed.
Følgende blev valgt som supple-
anter i denne rækkefølge: Hussein 
Abdi Elmi, Chadi Ali Kayed, Walid 
Mahmoud, Ole Frost Berry, Khaled 
El Moossa, Mustafa Omar Botan, 
Mustafa Noureddin Faour og Mo-
hammed Saleh. 

opsang til de dovne
Interessen blev ikke mindre af, at af-
delingsformand Helle Hansen under-
stregede, at det ikke er en loppetjans 
at sidde i afdelingsbestyrelsen. Arbej-
det med Helhedsplanen giver mange 
møder i mange udvalg, og der er en 
række faste udvalg. De månedlige 
afdelingsbestyrelsesmøder har lange 
dagsordener, så det er på tale at sætte 
frekvensen op til hver tredje uge.
Den gamle afdelingsbestyrelse har 
også oplevet, at mange medlemmer 
ikke dukker op til møderne eller ofte 
melder afbud, og alle kunne se på 
en skærm, hvem der var flittige eller 
knap så flittige i arbejdet. Konsekven-

Regnskabet var positivt og kunne godkendes næsten enstemmigt. Der var dog to stemmer imod.
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4 - Gellerupparken

sen har været, at relativt få medlem-
mer har trukket et stort læs i arbejdet. 
”Vi forventer, at stiller man op til af-
delingsbestyrelsen, er man indstillet
på at deltage i møderne og være aktiv
i arbejdet,” sagde Helle Hansen og 
fortalte, at der i forretningsordenen 
står, at udebliver man tre gange uden 
at melde afbud, så får man et brev, 
hvor afdelingsbestyrelsen opfordrer 
en til at trække sig, så der kan træde 
en suppleant ind.
Med denne opsang lå det klart, at den 
nye afdelingsbestyrelse vil være mere 
forpligtet på at arbejde, og det lå også 
i luften, da de 14 kandidater kort 
præsenterede sig. De virkede opsatte 
på at gøre et solidt stykke arbejde.
Da Gellerupparken i løbet af det 
seneste år har mistet tre boligblokke, 
er antallet af lejemål nu under 1600. 
Det betyder, at afdelingsbestyrelsen 
nu er slanket fra 15 til 13 medlemmer. 
Derfor skulle der kun vælges seks 
nye medlemmer til bestyrelsen mod 
normalt otte. 

lavere husleje?
Der er da også gode penge at arbejde 
med i afdelingen. 
”2014 gav et overskud på 4,1 mio. 
kr., og de ryger i overskudspuljen 
på i alt knap 10 mio. kr.,” fortalte bo-
ligforeningens administrationschef, 
Susanne Witting.

Næstformand Youssef Abdel Kader 
spurgte, om huslejen så ikke kan 
sættes ned.
”Jo, det kan afdelingsbestyrelsen 
overveje, når I til efteråret fremlæg-
ger budgettet for 2016,” svarede 
Susanne Witting.

færre udgifter til hærværk
Hærværket er faldet fra 1,7 mio. 
til 1,2 mio. kr., og Chadi Ali Kayed 
foreslog at indføre videoovervågning 
ligesom Toveshøj for at få hærværket 
endnu længere ned. Det sagde bebo-
erne nej til for et år siden, men Helle 
Hansen nævnte, at man nu kan bruge 
Toveshøjs gode erfaringer til at tage 
ideen op igen.
Gellerupparken har også nydt gavn 
af, at boligforeningen har skiftet for-
sikringsmægler, og Witting nævnte 
desuden, at der er sparet på renhol-
delse, og at nogle lån er løbet ud.
De færre udgifter er også en følge 
af, at der er tre færre blokke, men 
samtidig falder huslejeindtægterne 
naturligvis. 

14 kandidater fik hver to minutter plus oversættelser til arabisk eller somalisk – så det var en 
opgave for ordstyrer Rene Skau Bjørnsson at styre talelysten. Her taler Walid Mahmoud. 

Stemmeboksen blev fyldt med næsten 1500 stemmer – en tung opgave for stemmeud-
valget. Her bæres boksen af Nezar Ajjawi (tv.) og Youssef Abdul Kader. 
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brabrand er Jo lige så meget aarhus som centrum!
alle er inviteret til color run

Det er forventningen, at flere tusinde 
aarhusianere deltager i The Color 
Run Aarhus søndag den 31. maj. 
Det bliver festligt og farverigt, men 
kommer selvfølgelig også til at kunne 
ses og høres i og omkring Gellerup/
Toveshøj, hvor løbet foregår. Color 
Run er en rigtig god anledning til 
at vise, at vi selvfølgelig kan lægge 
bydel til nogle af Aarhus’ store 
events. Som en deltager har skrevet 
på Color Runs facebookside: ”Jeg 
synes, det er fedt, at det ikke altid 
er midtbyen, der bliver brugt, den 
er overfyldt i forvejen. Brabrand er 
jo lige så meget Aarhus som cen-
trum…”. 

foreninger og klubber er med
Color Run samarbejder med en 
række af de lokale sportsklubber og 
foreninger om løbet. Klubberne le-
verer frivillige til en række praktiske 
opgaver, hvilket Color Run betaler 
klubben et beløb for. Det er også 

aftalt med Bazar Vest og City Vest, 
at de stiller boder med salg af mad 
m.m. op på festpladsen, der bliver 
placeret på græsarealet på hjørnet af 
Edwin Rahrs Vej og Aaby Ringvej. 
Her bliver der også lokal optræden 
på scenen før og efter løbet. 

børnezone og borgmesterløb
På festpladsen bliver der en bør-
nezone, som Helhedsplanen og 
afdeling 4 og 5 er ansvarlige for. Her 
vil der være forskellige aktiviteter 
for de børn, der kommer og ser på 
løbet. Festpladsen er åben fra kl. 
11.00, mens selve løbet starter kl. 
13.00. Det bliver borgmester Jakob 
Bundsgaard, der sætter løbet i gang, 
og han løber også selv med på ruten. 
Det er desuden planen at have en 
cykelkaravane med løbere, der cykler 
til Brabrand fra midtbyen i samlet 
flok - anført af rådmand for Teknik 
og Miljø Kristian Würtz, der cykler 
sammen med sin søn. 

vis hensyn og nyd synet
Løbet vil bl.a. gå ad Gudrunsvej og 
Edwin Rahrs Vej, hvor trafikken vil 
blive påvirket, mens løbet foregår. 
Trafik og løbere vil blive dirigeret 
forbi hinanden, men der kan fore-
komme perioder, hvor man skal 
vente, før man kan køre til og fra ens 
normale parkeringsplads foran blok-
kene. Vi håber på jeres forståelse og 
tålmodighed. Nyd synet af de glade 
og farverige løbere imens. Farvepul-
veret, der bliver brugt, er i øvrigt helt 
uskadeligt og nemt at vaske af. 

Brabrand Boligforening og Gelle-
rupsekretariatet i Aarhus Kommune 
bakker sammen med afdelingsbesty-
relserne i afd. 4 og 5 op om The Color 
Run, bl.a. ved at udlodde gratis bil-
letter til løbet i en konkurrence, som 
du kan læse mere om på næste side.

Fotos: The Color Run Nordic
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Svar korrekt på nedenstående spørgsmål, og deltag i konkurrencen 

vind billetter til the color run-
løbet den 31. maj i gellerup  
Vi udlodder 10 billetter til The Color 
Run Race Kit, bestående af den of-
ficielle The Color Run T-shirt 2015, 

løbsnummer, en farvepose og meget 
andet. 
Der trækkes lod blandt de rigtige 
svar mandag den 11. maj, og de hel-
dige vindere får direkte besked.

Tip en 3’er
Hvad bliver der bygget der, hvor Nordgårdsskolen tidligere lå placeret?  (sæt ring om det korrekte svar)

En slikbutik   
En lufthavn    

Nyt dagtilbud
  

Hvor mange boligblokke er blevet revet ned?  (sæt ring om det korrekte antal) 
3     
10     
100

Hvor mange beboere er der i Gellerup og Toveshøj tilsammen?  (sæt ring om det korrekte antal)

cirka 6.000     
cirka 12.000     
cirka 20.000

Dine kontaktoplysninger, så vi kan få fat i dig, hvis du vinder: 

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:             Mailadresse:

Vi skal have dit svar senest den 8. maj 2015 på Helhedsplanens kontor, Gudrunsvej 78 st., overfor biblioteket. Aflevér i postkassen 

uden for kontoret. For at deltage skal du være fyldt 18 år og bo i Gellerup eller Toveshøj - afdeling 4 eller 5 i Brabrand Boligforening.

Køb billetter
Er du ikke blandt de heldige vindere, og bor du i 
afdeling 4 eller 5 – Gellerup eller Toveshøj, så har 
du også mulighed for at købe billetter til løbet til kr. 
200. Normalprisen er kr. 315, og vi har 100 billetter 
til denne nedsatte pris. 

Det eneste, du skal gøre, er at komme forbi 
Helhedsplanens kontor, Gudrundsvej 78 st., lige over 
for biblioteket, og købe billetterne. Enten…

Tirsdag den 19. maj fra kl. 10.00 – 12.00 eller
Torsdag den 21. maj fra kl. 16.00 – 18.00.

Medbring sygesikringsbevis.

	 #	 	 #	 	 #	 	 #	 	 #	 	 #	 	 #	 	 #

	#		#		#		#		#		#		#		#



24 - Skræppebladet maj 2015

 lokalcenter brabrand i maJ måned
film, koncert og suppeaften

tirsdag den 5. maj kl. 14.00
Filmklubben viser filmen ”Tarok” 
Filmen vises gratis - pris for kage og 
kaffe: 16 kr.
Hvis du vil deltage, skal du skrive 
dit navn og tlf.-nr. på sedlen, som 
hænger på opslagstavlen ved indgan-
gen til lokalcentret. 
Her kan du også notere forslag til 
film til de kommende måneder.
Filmen vises kun, hvis der er min. 10 
tilmeldt.

fredag den 8. maj kl. 13.00:
Medlemmer af Aarhus Jazzorkester 
præsenterer koncerten: 
Carl Nielsen - manden og musikken.
Udgangspunktet for koncerten er en 
hyldest til Carl Nielsen og hans fantas- 
tiske kompositoriske virke.
Musikken er gratis, kaffe og kage kan 
købes.
OBS! Caféen serverer denne 
dag mellem kl. 11.30 og 12.30:  
Mørbradbøf m. champignonsauce, 
salat og kartoffelbåde.

torsdag den 28. maj kl. 17.00 
– 19.00: suppeaften 
Alle er velkomne, familier med 
børn, par, singler, studerende. 
Spis så meget cremet blomkålssuppe 
m. rejer 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.

indkaldelse til generalforsamling
i brabrand boligforenings fritidsforening

torsdag den 28. maJ 2015 kl. 19.00 i foreningernes hus, gudrunsveJ 10 a, 8220 brabrand

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til 
 godkendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens  
 sektioner til efterretning. 
4. Aflæggelse af regnskab til godken-
 delse for Foreningen 
 og Fritidsforeningens sektioner.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse og suppleanter  
 som nævnt i denne vedtægts   
 punkt 3.5.
8. Valg af en revisor og to supple-
 anter som nævnt i denne vedtægts  
 punkt 3.8
9. Eventuelt.

Enhver lovlig indkaldt generalfor-
samling er beslutningsdygtig, uanset 
det mødte antal.
Generalforsamlingen træffer sine be-
slutninger ved simpelt stemmeflertal 
Møde- og stemmeberettige på ge-
neralforsamlingen er alle betalende 
medlemmer, der er fyldt 18 år.
En betalende husstand har 2 stem-
mer efter fremvisning af gyldig 
legitimation med adresse. Så husk dit 
sygesikringsbevis

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Youssef Abdul Kader, formand

NB: Du kan følge med på Fritidsfor-
eningens Facebookside: facebook.com/
fritidsforening - og også på Brabrand 
Boligforenings hjemmeside.
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i foreningen tousgårdens venner
ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 12. maj 2015 
kl. 19 i Laden.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Foreningens regnskab til 
godkendelse
3. Evt.

- Huset giver kaffe, te, øl og vand og 
småkager.
- Regnskab fås i Tousgårdsladen.
- 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. 

Med venlig hilsen Esben Trige, 
formand, Tousgårdens Venner

fiskers venner indkalder til generalforsamling
gellerupklunserens støtteforening sikrer hJælpen til børnehJem i riga

Støtteforeningen bag Allan Fiskers 
Nødhjælp indkalder til ordinær gene-
ralforsamling torsdag den 21. maj kl. 
16. Mødet holdes hos støtteforenin-

gens formand Gunhild Weisbjerg, 
Udsigten 17, 8220 Brabrand.
Allan, som er kendt af alle børn og 
voksne i hele Brabrand, samler tøj, 
sko og andre gode sager, som sendes 

i containere til Riga i Letland, hvor 
han driver et børnehjem for forældre-
løse børn. 
Læs mere på www.allanfisker.dk

STØT dit lokale beboerhus!
Der sker mange ting i beboerhuset i det næste år, og det bliver helt sik-
kert spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet 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, børn og unge, i folkekøkke-
net 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 husmandsan-
sættelse, 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 generalforsamlingen, 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, generalforsamling, 
større møder osv. Desværre kan man ikke få fast lokale, men man kan 
booke sig ind med enkeltarrangementer – også fortløbende aktiviteter. 
DERFOR: Støt op om DIT lokale beboerhus!

Vi glæder os til at se dig og din nabo
Venlig hilsen, Esben Trige 
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Beboerhus • Edwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158
SE OGSÅ LADENS FOLKEKØKKEN PÅ FACEBOOK

LADENS FOLKEKØKKEN april 2015
Mandag  4. maj Sunde burgere og søde kartofler
Onsdag 6. maj Hamburgerryg, kartofler og grøntsager
Torsdag 7. maj Cordon bleu af kalveschnitzel, salat og kartofler
Fredag  8. maj ”Ghet to eat”: Anett & Lars, skandinavisk twist

Mandag 11. maj Fiskefrikadeller, hjemmelavet remulade, 
  nye kartofler m. persille
Onsdag 13. maj Månedens overraskelse
Fredag 15. maj ”Ghet to eat”: Svend Åge og Lars 
  - fra ”Frk. Jensens kogebog”

Mandag 18. maj Indbagt laks med spinat, kartofler og tzatziki
Onsdag 20. maj Boller i karry
Torsdag 21. maj Biksemad med spejlæg
Fredag 22. maj ”Ghet to eat”: med  inspiration fra det 
  persiske køkken

Onsdag 27. maj Karbonader med nye kartofler, ærter 
  og gulerødder
Torsdag  28. maj Citronkylling på rodfrugtbund
Fredag 29. maj ”Ghet to eat”: med  inspiration fra 
  det indiske køkken

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.

FORÅRSUDFLUGT
LOKALCENTER BRABRAND
ONSDAG DEN 20. MAJ KL. 10.30

Turen går først til Restaurant Sønder Ege, som er 
smukt beliggende ved Knudsø. Her får vi serveret en 
middagsret. 

Derefter kører vi til Textilforum i Herning, hvor vi får 
en rundvisning på museet.

På museet finder man historien om tiden efter 
hosebinderne, 
Tekstilindustrien i Midtjylland voksede frem i det små 
og udviklede sig med hastige skridt op gennem det 
20. århundrede. På Textilforum fortælles historien om 
dette industrieventyr – dets bygninger og mennesker. 
Fra syerskens til fabrikantens historie og dagligdag. 
Her vil du se den teknologiske udvikling og opleve de 
historiske maskiner i anvendelse.

Efter rundvisningen får vi kaffe og kage, inden turen 
går tilbage mod Brabrand.
Pris for udflugt, middagsmad (ekskl. drikkevarer), 
entre, rundvisning og kaffe med kage er 150 kr.  Prisen 
er så lav, da der gives tilskud til turen.
Billetter kan købes i Søcaféen fra mandag den 4. til og 
med onsdag den 13. maj.



Skræppebladet maj 2015 - 27

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, tlf. 23 46 20 11
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



Skræppebladets roadshow fortsætter, når ihånden-
værende beboerblad rykker teltpælene op og hol-
der sine næste redaktionsmøder i Afd. 24, Skovhøj, 
i Hasselager. 

Skræppebladets næste redaktionsmøde finder sted 
tirsdag den 5. maj kl. 17.30 i Skovhøjs fælleshus.

”Skræppebladet er hele boligforeningens blad – det 
skal være klart og tydeligt for enhver, og derfor er 
det en del af vores målsætning at komme rundt i 
alle boligforeningens afdelinger,” udtaler redaktør 
Elsebeth Frederiksen.
 
Alle er velkomne med ideer, input og ris/ros til by-
ens bedste beboerblad.

Skræppebladet er 
flyttet til Skovhøj

GeLLeRUP BADeT
Normale åbningstider:
Mandag  kl. 06.00 - 12.00*
Tirsdag    LUKKET
Onsdag kl. 06.00 - 12.00 + 15.00 -18.00
Torsdag kl. 15.00 - 18.00
Fredag kl. 06.00 - 12.00* + 15.00 -18.00 
  (billig svømning)
Lørdag  kl. 10.00 - 15.00 + 15.00-18.00 
  (kvindesvømning)
Søndag    kl. 10.00 - 15.00 
*  Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvands-
bassinet lukket pga. babysvømning.  
 
Se priser på hjemmesiden

Læs mere på gellerupbadet.dk

gellerup fællesråd 
 

Indkalder til generalforsamling mandag den 18. maj 
2015 kl. 19.00
i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Gellerup Fællesråd er med til at støtte mange små og 
større initiativer i lokalområdet, blandt andet grund-
lovsfest, oprydningsdag og Samvirket. Fællesrådet 
deltager desuden i de årlige møder med Aarhus Kom-
mune og de forskellige magistrater, hvor det overord-
nede samarbejde mellem kommunen og fællesrådene 
aftales.
Læs mere på www.gellerupfaellesraad.dk.

skræppebladets 
skrivesøndag

den 10. maJ kl. 10-14 
 

 
Er du glad for at skrive?
Og har du lyst til at blive bedre?
Og måske til også at skrive i Skræppebladet om, hvor 
du bor?
 
Så er du velkommen til at deltage i Skræppebladets 
skrivesøndag, som finder sted i Hasselengens Beboer-
hus, Hasselhøj 203, 8361 Hasselager
 
På programmet er ide-udvikling, skrivetips, vinkling 
og meget mere.
 
Af hensyn til forplejning må du gerne tilmelde dig 
senest torsdag den 7. maj til Skræppens redaktionsse-
kretær, Martin Krabbe på telefon 3066 7408 eller mail: 
journalist@martinkrabbe.dk


