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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

en æra er forbi

Jesper Pedersen har været formand for foreningsbestyrel-
sen i 17 år. Indtil den 21. maj, hvor han overlod posten til 
Keld Albrechtsen, som uden modkandidater blev valgt til 
ny formand. Det er 17 år, hvor der er sket meget i Brabrand 
Boligforening. Der er bygget nye afdelinger, sket renove-
ringer og lavet et helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, og 
senest er der kommet en hel ny ledelse. 
For Skræppebladet bliver det spændende, hvem der skal 
være medlem af det udvalg, der arbejder med Skræp-
pebladets fremtid. På redaktionen ser vi frem til det med 
spænding og hilser både gamle og nye medlemmer af 
foreningsbestyrelsen velkommen og håber på et godt sam-
arbejde.

samarbejde med afdelingerne
I repræsentantskabet sidder medlemmer fra de foreløbig 24 
afdelingsbestyrelser i Brabrand Boligforening. Alle er langt 
fra enige om alt, hvad der foregår i boligforeningen, hvor 
afdelingerne efterhånden ligger spredt ud over kommunen 
fra Solbjerg til Brabrand og fra havnen til Harlev. Derfor er 
der måske heller ikke altid fokus på de samme ting.
Gellerup og Toveshøj bliver af nogle betragtet som ”pro-
blemafdelinger”, som det kan være svært at samarbejde 
med. Men skal et samarbejde med ”en problemafdeling” 
ikke forsøges - eller skal Gellerup og Toveshøj lukkes 
ude? Hvordan løser man bedst de problemer, der er i en 
afdeling? Det kunne være spændende at høre beboernes 
løsningsforslag.

domicilet skal flyttes
Brabrand Boligforening skal flytte. I dag bor admi-
nistrationen på Rymarken, men det har hele tiden været 
en midlertidig adresse i 8210. Et nyt domicil skal bygges i 
Gellerup ved den nye bygade.  Det blev besluttet på repræ-
sentantskabsmødet efter en debat, hvor flere gav udtryk 
for, at de hellere ønskede et af de foreslåede alternativer. 
Omverdenen ville kunne tage det som et signal om, at bo-
ligforeningen ikke har lyst til at være i Gellerup. Ligesom 
det forlyder, at nogle af de ansatte hos kommunens miljø 
og teknikafdeling, som også skal flytte til Gellerup, ikke 
vil – de skulle ligefrem have bedt om politieskorte ved et 
besøg i området.
Sådan skulle det forhåbentlig ikke være; at nogen er bange 
for at komme på besøg i en afdeling i Brabrand Boligfor-
ening. I stedet bør vi stå sammen og bygge bro og komme 
hinanden ved.
For vi har alle det til fælles, at vi bor i den samme boligfor-
ening – uanset hvilken afdeling vi bor i.
Derfor håber jeg, at de nye medlemmer af foreningsbesty-
relsen husker deres smukke ord til mødet og fortsætter 
deres samarbejde og arbejder for åbenhed og samarbejde 
afdelingerne imellem.
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exit neverland vinder europæisk filmpris 
og laves til spillefilm

Chadi abdul-karim leder efter lokale skuespillere til ny spillefilm over temaet fra den 
prisvindende kortfilm exit neverland, der blev optaget i gellerup i 2013

Af Helle Hansen

I april vandt Chadi Abdul-Karims 
kortfilm Exit Neverland en pris ved 
European Independent Film Festival 
i Paris, i kategorien Best Student 
Film.  Exit Neverland, der blev op-
taget i Toveshøj og Gellerup forrige 
sommer, blev herhjemme sidste år 
nomineret til Robert-prisen for årets 
bedste kortfilm.
”Jeg er både glad og stolt, og jeg er i 
fuld gang med planer om at lave en 
spillefilm, hvor temaet fra Exit Ne-
verland skal flettes ind i historien,” 
fortæller Chadi Abdul-Karim, der 
selv er vokset op i Gellerup, og som 
har brugt oplevelser fra sin egen 
ungdom som inspiration til den pris-
vindende kortfilm.

uddannet instruktør
Chadi, der blandt andet er autodi-
dakt skuespiller og musiker, har også 
taget en uddannelse som filminstruk-
tør hos Super8, der er Vestdanmarks 
filmskole med base i Filmby Aarhus. 
Exit Neverland var hans afgangsfilm 
på skolens talenthold i 2013.
Filmen blev indspillet for et meget 
lille budget med flere lokale ama-
tørskuespillere og hjælp fra gode 
venner. Scenen var mellem blokkene 
i Gellerup og Toveshøj, og selv om fil-

mens historie ikke præcis foregår 
i Gellerup, så er boligområdet en 
god kulisse.

lokale talenter søges
Til den nye spillefilm søger 
Chadi Abdul-Karim igen efter 
lokale skuespilspirer, som har 
lyst til at prøve kræfter med 
filmverdenen. Han forventer 
allerede inden sommerferien at 
holde auditions til de forskel-
lige roller. Selve optagelsen af 
filmen kommer nok til at foregå 
i august. 
”Præcis hvornår det hele 
falder på plads, ved jeg ikke 
i dag, men det er tæt på. Så 
jeg forventer, at vi i starten 
af juni skal ud og finde vores 
skuespillere. Så jeg håber, at 
alle interesserede vil holde 
øje med bydelsportalen Gel-
lerup.nu eller ICHA film´s 
facebook-side,” opfordrer den 
succesrige 36-årige instruktør.

Optagelserne til kortfilen Exit Neverland, som fandt sted på Toveshøj, var på 
forsiden af Gellerup.nu i november 2013. Nu vil Chadi Abdul-Karim indspille 
en spillefilm i Gellerup.
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kontant repræsentantskabsmøde
keld albreChtsen valgt til ny formand med akklamation

Af Jens Skriver, foto Bo Sigismund

Forårets ordinære repræsentant-
skabsmøde er det vigtigste møde 
i boligforeningen hele året. Her 
vælges formand og bestyrelse. 
Denne gang var 89 ud af 115 stem-
meberettigede repræsentantskabs-
medlemmer mødt op. Mødet var 
præget af korte og præcise indlæg, 
så bortset fra at der var problemer 
med de tekniske hjælpemidler, 
havde aftenens dirigent, René Skau 
Björnsson, let ved at styre debatten.  
 
formandsberetning
Den afgående formand, Jesper 
Pedersen, fremhævede i den 
mundtlige beretning, at den nye 
ledelse af boligforeningen indebar, at 
medarbejderne var blevet grupperet 
i et sekretariat, en driftsafdeling, 
en administrationsafdeling og en 
projektafdeling. Samarbejdsudval-
get var blevet struktureret, der var 
foretaget en trivselsmåling, indført 
nyt IT-system, nyt servicesystem, 
og bestyrelsesarbejdet skal være 
meningsskabende med mere sy-
stematisk forberedelse. Brabrand 
Boligforening følger den spændende 
byudvikling i Århus, men holder 
også øje med nabokommunerne. Det 
var ikke lykkedes at få mulighed for 
at opføre kommunale ældreboliger. 

Til gengæld står boligforeningen for 
opførelsen af en ungdomsbydel med 
400 boliger. En mangfoldig by forud-
sætter en byudvikling med almene 
boliger. Renoveringen af Hans 
Broges Parken og Søvangen arbejdes 
der med. Kriminaliteten er blevet 
trappet op, men ministeriet ville 
ikke skaffe midler til en øget indsats 
mod det. Tre familier i Gellerup var 
blevet sagt op, fordi nogle af deres 
beboere havde lavet ildspåsæt-

telse. Der havde været afholdt en 
fremtidsdag med udvikling af mål-
sætningsvisioner, der vil blive fulgt 
op. Arbejdsmiljøet skal forbedres, og 
serviceniveauet skal forbedres, bl.a. 
ved indretning af større driftscentre. 
 
debat
Under den efterfølgende debat 
efterlyste Asger Frederiksen fra 
Hans Broges Parken oplysninger om 
afdelingens renovering og påpegede, 
at ghettoproblemerne blev flyttet 
til flere afdelinger. Helle Hansen 
fra Gellerupparken svarede, at Gel-
lerupparken ikke var en ghetto, 
og de beboere, der flyttede ind i 
andre afdelinger, var blevet smidt 
ud, fordi deres lejligheder skulle 
rives ned. Helhedsplanen er til 
gavn for hele boligforeningen. Hun 
benyttede lejligheden til at nævne, 
at der manglede et mindre beløb til 
Foreningernes Hus, der bruges af 
mange. Huset havde fået en betyde-
lig støtte mange steder fra, men ikke 
fra boligforeningen, og der var risiko 
for, at det kom til at stå tomt i to år. 
Keld Albrechtsen lovede, at der ville 
komme en løsning, og at der blev 
skaffet boligsociale medarbejdere. 
Poul Erik  Nielsen fra Hasselengen 
nævnte, at deres beboerhus også 

Afdeling 1, 2 og 4 lytter

Jesper Pedersen - sidste formandsberetning efter 17 år.
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manglede tilskud. I et nyt indlæg ad-
varede Helle Hansen kraftigt imod, at 
styregrupperne for den boligsociale 
indsats kun blev besat med admini-
strative medarbejdere. Derefter blev 
beretningen enstemmigt godkendt.

økonomi
Regnskab og budget blev fremlagt af 
administrationschef Susanne Vitting. 
2014 var gået godt for hovedforenin-
gen med overskud og forøgelse af 
aktiver. Fem afdelinger havde fået 
huslejen nedsat, og fem havde und-
gået en forhøjelse. Brabrand Boligfor-
enings service havde haft et problem 
med opgørelse af moms. Regnskabet 
godkendtes, og budgettet blev taget 
til efterretning med overvældende 
flertal.

valgene
Formand Jesper Pedersen havde 
tidligere meddelt, at han ikke 
modtog genvalg som formand. Keld 
Albrechtsen vendte derefter tilbage 
til formandsposten med akklamation. 
Han var første gang formand 1993-
97. Der var et bredt felt af kandidater 
til foreningsbestyrelsen. Edvin Juhl 
fra Holmstrup anbefalede Peter Iver-

sen og Jesper Pedersen. Valget gav 
følgende resultat:

- Peter Iversen, Holmstrup, 
76 stemmer, valgt for to år, genvalgt.
- Jens Joel, Gellerupparken, 
49 stemmer, valgt for to år, nyvalgt.
- Helle Hansen, Gellerupparken, 
46 stemmer, valgt for to år, nyvalgt.
- Jesper Pedersen, Hans Broges 
Parken, 45 stemmer, valgt for et år, 
nyvalgt som menigt medlem.
- Michael Enghave, 
Hans Broges Parken, 40 stemmer.
- Maria Kahr Ovesen, Pilevangen, 
26 stemmer.
- Poul Erik Nielsen, Hasselengen, 
16 stemmer.
- Abdinasir Jamal, Gellerupparken, 
15 stemmer.
- Nezar Ajjawi, Gellerupparken, 
11 stemmer
- Peter Johansen, Odinsgården, 
8 stemmer.
- Youfsef Abdul, Gellerupparken, 
6 stemmer.

Af feltet stillede kun tre op som sup-
pleanter og blev valgt i denne ræk-
kefølge: Maria Kahr Ovesen, Peter 
Johansen og Abdinasir Jamal.

Boligforeningen var interesseret i en 
ny revisor og havde indhentet tilbud 
fra fem firmaer. Det bedste var givet 
af PWC, og valget blev godkendt 
med overvældende flertal.

nyt domicil
Boligforeningen ønskede et nyt do-
micil, da de lejede lokaler på Rymar-
ken var for dyre. Der var undersøgt 
muligheder for opførelse af nye 
lokaler på Lottesvej, en placering i Gl. 
Brabrand og en på Kolt Østervej. En 
placering på Lottesvej tilgodeså efter 
en analyse de fleste behov. En del 
ønskede en placering på Silkeborgvej, 
og der var en debat om, hvorvidt en 
placering i Gellerup var hensigts-
mæssig. Indstillingen om placering 
på Lottesvej blev imidlertid  støttet af 
over halvdelen af de fremmødte.
Til slut takkede Keld Albrechtsen for 
valget, lovede at bruge sin ”berømte” 
energi og bød den nye bestyrelse 
velkommen.

Foreningsbestyrelsen - fra venstre Maria Kahr Ovesen (1.suppleant), Helle Hansen (nyvalgt), Jesper Pedersen (genvalgt), Troels Bo Knudsen, 
Jens Joel (nyvalgt), Keld Albrechtsen (ny formand), Peter Iversen (genvalgt) og Jesper Fræer.



Med udsigt til 
renoveringer og BraBrand sø
Skovgårdsparken i Brabrand 
klods op ad Gellerupparken 
er snart færdig med en om-
fattende renovering. Det har 
medført bedre og varmere 
boliger, billigere varme og 
glade beboere

Det var en meget positiv oplevelse at 
besøge det snart helt færdigrenove-
rede byggeri. Vi blev budt velkommen 
af Lise Klærke fra afdelingsbestyrelsen. 
Da vi trådte ind i lejligheden og ud på 
altanen, kunne vi godt forstå,   hvorfor 
hun er så glad for at bo i området.  
Udsigten er enestående! Man kan se 

ud over Brabrandsøen og Årslev Engsø, 
og denne smukke dag i maj, hvor træet 
udenfor vinduet ikke var sprunget ud 
endnu, var der ekstra smukt.   Mens 
vi sad og snakkede, glemte vi helt at 
drikke vores kaffe, fordi vi skulle nyde 
udsigten.   Lise har boet i lejligheden i 
18 år.  Hun er rigtig glad for at bo i om-
rådet, og især renoveringen af blokkene 
har givet en endnu større lyst til at bo i 
området. 

Mange grønne områder
Der er masser af grønne områder og ”en 
lille sø med en å”, som vi kaldte den. 
Søen bruges til afledning af regnvand, 
men samtidig giver den et hyggeligt og 
flot sted at hygge sig omkring. Området 
er også flot indrettet med hyggekroge 
med borde og bænke, og mange samler 
sig der med grill og kaffe til en lille slud-
der og hygge.  Området er ikke færdigt 

endnu og kan derfor godt se lidt nøgent 
ud, men Lise forsikrer os om, at der vil 
blive plantet træer og buske, og i løbet 
af sommeren kommer der nye legeplad-
ser. De blev fjernet pga. renoveringerne 
af området. Til de store børn kommer 
der en multibane, og langs stierne vil 
der komme små ramper, hvor man kan 
bruge løbehjul og skateboards. Ved to af 
blokkene vil der komme småbørnslege-
pladser, og når budgettet tillader det, vil 
der blive udvidet med endnu flere lege-
områder.

Området har et dårligt ry
Skovgårdsparken er stadig lidt ramt af 
områdets dårlige ry, men helt ufortjent. 
Der er ikke mere uro og hærværk, end 
man ser i andre i boligforeninger, 
som ikke ligger i Vest-området, med 
andre ord ikke ret meget. Lise Klærke 
har da heller ikke oplevet, at folk, som 
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Udsigten fra Lises Klærkes altan.



skal besøge hende, er utrygge ved at 
komme, og hun tror heller ikke, at andre 
oplever det.   Hun oplever derimod, at 
folk godt kan lide at bo i området, da 
der er et godt nærmiljø, med blandt 
andet City Vest lige ved siden af og gode 
busforbindelser.
Det samme mener to gange Christen-
sen, nemlig Alice og Charlotte, som vi 
mødte udenfor. De er også meget glade 
for at bo i området og har begge boet 
der i mange år. De kunne ikke tænke sig 
at bo andre steder. Man kender hinan-
den, og man tør færdes i området - også 
om aftenen. 

Renovering og etablering af beboer-
råd
Renoveringen af Skovgårdsparken er 
meget langt fremme og nærmer sig sin 
afslutning. Der er lagt meget vægt på 
miljø, bæredygtighed og energibesparel-
ser.
Beboerne har været inddraget hele vejen 
og er kommet med input og ideer til 
renoveringen. Der blev sendt brev ud til 
alle beboere med opfordring til at være 
en del af beboergruppen og dermed 
få indflydelse på beslutningerne. Otte 
meldte sig, og sammen med tre fra 
afdelingsbestyrelsen har de haft stor 
indflydelse på beslutningerne, som 
for eksempel hvor meget rørene til ud-
luftningen skulle fylde samt alle øvrige 
indendørs ændringer. Udeområdet har 
beboergruppen også involveret sig i, og 
selvfølgelig også legepladserne. 
Det var også dem, der fandt ud af, at 
man godt kan isolere i store byggerier 
med papiruld. Det mente entreprenø-
ren ellers ikke,   men med beboernes 

ihærdighed fandt man en god løsning 
på isolering. Det er en meget miljø-
rigtig løsning. Man har været meget 
opmærksom på miljø og genbrug hele 
processen igennem. Man har blandt 
andet genbrugt de gamle vinduer, som 
er blevet genbrugt til glasuld. 

Hvad er med i renoveringsplanen?
• Der bliver etableret en genbrugsplads.
• Vandmålere til hver lejlighed.
• Jordvarme er installeret som forsøg i 
en blok.
• Solceller og solfangere på tage og 
ydermure.
• Altanerne er blevet gjort større, og 
samtidig har man fået et meget smart 
vinduessystem, der er nemt at åbne. 
• Vinduer med trelagsglas, og da væg-
gene samtidig er blevet meget tykke, fik 
man også dejlig brede vindueskarme.
• Murisolering.

• Udsugning, så lejligheder nu er blevet 
meget tættere.
• Affaldscontainere bliver gravet ned - 
som man ser det inde i byen.
• Mange beboere har benyttet mulighe-
den for at skifte køkkener, samtidig med 
at de alligevel havde byggerod i lejlighe-
derne. Disse afdrages over huslejen i en 
årrække.
Boudgiften er ikke ændret, da efter-
isoleringen har gjort varmeudgifterne 
betydeligt mindre.

Ikke så mange aktiviteter i området
Der afholdes årligt fastelavnsfest, pen-
sionistfest og juletræsfest, og der findes 
et selskabslokale, som man kan leje til 
private fester. Det kan dog kun udlejes 
til beboere i afdelingen. Da der ikke er 
klubber i afdelingen, benytter flere af de 
ældre Lokalcentret og kirkens lokaler.
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Lise Klærke viser Elsebeth Frederiksen og Winnie Sehested rundt i Skovgårdsparken.

Afdeling 3, Skovgårdsparken
Der er i alt 376 boliger i 3- og 8-etagers blokke, som er opført 1960/67.
Udover dette består Skovgårdsparken af mindre lejligheder på Ingasvej.
Glashuset, med 54 ungdomsboliger, hører også til Skovgårdsparken.
Fælles vaskeri.
Skovgårdsparken kan tilbyde 1-4-værelses lejligheder og 1-2-værelses 
ungdomsboliger.
Der er to selskabslokaler med plads til 50 i hver, som kan lejes af 
beboere, og som bliver brugt meget.
Der er enkelte garager til udlejning, samt ekstra kælderrum.
Husdyr er ikke tilladt.
Boligforeningen AAB har også blokke i Skovgårdsparken.
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Skræppebladets udsendte

Winnie Sehested, 
Rødlundparken

Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

anden, 
der ligger på æg
Oppe i Lises vindue ligger der en kik-
kert. Med den kan hun se en and, der 
ligger på æg ved nabobygningen. 
Mustafa Yildiz har lagt en vandskål og 
nogle grene hen til anden, og han fodrer 
den med ris og bulgur. Han har lært alle 
børnene, at man ikke går hen og skræm-
mer den væk, da æggene/ællingerne så 
vil blive forladt. Så anden har foreløbig 
fået lov til at være i fred.  Han forklarer 
børnene, at de heller ikke vil have, hvis 
nogen tog deres forældre. Det kan de 
forstå.
Mustafas kone Billor kan godt lide 
at sidde udenfor og nyde solen, med 
udsigt til andereden. Billor er glad for at 
bo der, men hun kunne godt tænke sig 
en have, ligesom dem, der findes i Gel-
lerupparken.

Billor Yildiz er glad for at bo i Skovgårdsparken.

Mustafa Yildiz ved siden af andereden, som han passer godt på.
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forsvarsministeren læser også skræppebladet
niColai Wammen kiggede forbi skræppebladets redaktion og fik en kort snak

Af Elsebeth Frederiksen, foto Martin Krabbe

Søndag den 10. maj var det menin-
gen, at Skræppebladet skulle have 
haft skrivesøndag for redaktions-
medlemmer og andre interesserede. 
Vi valgte at udsætte til en senere 
lejlighed, men fredag fik vi at vide, 
at forsvarsminister Nicolai Wammen 
gerne ville kigge forbi Skræppebla-
dets skrivesøndag. Den var jo udsat, 
så vi aftalte hurtigt at lave et ekstra-
ordinært redaktionsmøde i Ygg-
drasil i stedet. Her skulle Wammen 
også besøge Verdenshaverne, og på 
den måde kunne han nå det hele.  
Det blev til et kort møde med de 
fremmødte redaktionsmedlemmer, 
hvor Nicolai Wammen fortalte, at 
han faktisk læser Skræppebladet, 
og da han mener at have ansvaret 
for Helhedsplanen, fordi han 
var borgmester i Aarhus, da den 
blev vedtaget, var han meget 
interesseret i, hvordan og hvad 
vi skriver om Helhedsplanen.   
Nicolai Wammen mener, at 
Skræppebladet er vigtigt, fordi 
det er en rigtig god måde for 
beboerne at få informationer om, 
hvad der sker i boligforeningen. 
Der blev taget nogle billeder, og for-
svarsministeren fik nogle blade med 
til uddeling, så måske sidder der lige 
nu en på Christiansborg og læser 
Skræppebladet.
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boligforeningens årsberetning 
 i en enkel og overskuelig udgave

Af Kirsten Hermansen, fotos fra beretningen

”I Brabrand Boligforening er vi 
meget optagede af, hvordan vi kan 
bidrage positivt til udviklingen af 
fremtidens Aarhus.”
Sådan indledes der på beretningens 
grønne omslag. Denne positive til-
kendegivelse fra en boligforening må 
man så håbe, at Aarhus Kommune 
imødegår lige så positivt i den kom-
mende tids samarbejde med boligfor-
eningen.

bestyrelsens beretning
Her fortælles om omorganisering af 
administrationen, således at den nu 
er opdelt i et sekretariat, en driftsaf-
deling, en administrationsafdeling og 
en projektafdeling.
Nye arbejdsgange er introduceret 
både internt og eksternt. Der er også 
sat fokus på mere tidssvarende ar-
bejdsgange med nye it-systemer.
Bestyrelsens egen arbejdsform har 
man haft til revision.
Der er sat initiativer i gang, så man 
får en endnu tættere dialog med de 
enkelte afdelingsbestyrelser og admi-
nistrationen.

Bestyrelsen fremhæver, at man er 
opmærksom på, at kommunerne 
har fået mulighed for at fastsætte 
krav om, at der skal være op til 25 % 
almene boliger i forbindelse med lo-
kalplanlægning af nye boligområder. 
Bestyrelsen ser meget positive aspek-
ter i den nye ændring i planloven og 
håber, at der fremover er mulighed 
for, at der bliver afsat kvoter til opfø-
relse af flere almene familieboliger.

fremtidsstrategier
Der er afsnit, hvor man ikke forstår 
helt, hvad der menes, særlig omkring 
fremtidens strategier.
I stedet mangler man en strategi  for 
den fremtidige kommunikation.
Skræppebladet har meget længe 
været en kommunikationsplatform, 
lavet af frivillige beboere. En form, 
der har været naturlig, men ikke ac-
cepteret af alle afdelinger. Hvad er de 
fremtidige planer for dette område? 
- her mangler der totalt en strategi.

ledelsesberetning
Hovedforeningen kunne efter en 
turbulent periode i 2013 fremvise et 

overskud for 2014.
Det er man tilfreds med. 
Ydermere kom næsten alle 
afdelinger ud med et positivt 
resultat. Økonomien i BB-
Service er bedret, og alt i alt er 
man tilfredse.
I fire afdelinger er dele af 
kapitalen aktiveret til igang-
værende projekter og forun-
dersøgelser.

Byggeregnskabet for Kil-
deagervej er ikke afsluttet, 
da der efter afdelingens 
ibrugtagning har vist sig 
kritiske projekterings- og 
udførselsfejl.

De samlede midler til 
fælles formue – i alt ca. 
450.000.000 - blev i 2014 
forrentet med 1,42 %. En 
konjunkturbestemt og 

bevidst forsigtig strategi med fokus 
på at bevare værdierne. Fra primo 
2015 vil formuen blive fordelt mellem 
tre kapitalforvaltere med bedre mu-
lighed for benchmarking (sammen-
ligning). Der er fortsat fokus på stor 
forsigtighed med de fælles reserver.
 
En større gennemgang af boligfor-
eningens forvaltningsmæssige prak-
sis blev som det første gennemgået 
af den nye ledelse. Det har medført, 
at en række aftaler er blevet gennem-
gået og fornyet efter udbud eller for-
handling. Det omfatter blandt andet 
aftaler vedrørende forrentning af in-
destående og kreditter, rammeaftale 
om realkreditlån, fornyelse af samar-
bejdsaftale om juridisk rådgivning, 
oprydning og ikke-gennemførte køk-
kenafstemninger, nye rammeaftaler 
om kapitalforvaltning, nye aftaler om 
forsikring, udbud af revisionsydelse 
m.v.
Forvaltningspraksis har trængt til 
modernisering, og i samarbejde med 
boligforeningens nye revisor vil der 
ske en systematisk gennemgang og 
modernisering af forretningsgange.

boligforeningens fremtidige 
opgaver
Det er altid et afsnit, hvor  flotte 
planer lægges ud, og det er altid  
nemmere i teori end i praksis.
Til boligforeningens ros fylder dette 
afsnit ikke så meget, idet der kun 
opremses nogle pejlemærker og så 
lidt om, hvad god service er i en bo-
ligforening.

helhedsplan 
– fysisk og boligsocialt
Der er seks sider om dette, og der 
fastslås, at det er et ambitiøst projekt 
både for boligforeningen  og for hele 
Aarhus. Der omtales Ungdomsbyen, 
vejprojekter, bypark, salg af boliger, 
renoveringer og jordsalget,  og der 
sluttes med et optimistisk afsnit om 
beboerne som drivkraften bag projek-
tet.
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renoveringer og endelig 
noget om højhuset
Her omtales de to gamle afdelinger, 
men også Højhuset i afdeling 3. 
Huset har rustne jern-armeringer, 
som siden er blevet forstærket med 
stålstivere. Det er nødvendigt at finde 
en mere permanent løsning. Der 
håbes på en snarlig afklaring.

havnehuse og 
generationernes hus
Et byggeprojekt, som boligforeningen 
er stolte ved, og som også derfor 
præger forsiden af beretningen. Der 
er en omtale af det spændende byg-

geri, der delvis tages i brug allerede 
15. maj.

begivenheder i året der gik 
Vand og varme driller i Kildeager 
(Har det noget med navnet at gøre?) 
Problemer med ustabil drift på varme 
og varmt vand er særskilt omtalt,  
og  der fortælles, at der har været en 
konstruktiv dialog om problemerne 
mellem administration, afdelingsbe-
styrelse og de berørte beboere.

beretningen totalt set
Man er fortsat i det gode papirfor-
mat, og beretningen er opsat og 

inddelt på en logisk måde og med 
kun 32 sider. Den ser ud til at berøre 
de væsentligste steder i boligfor-
eningens arbejde i 2014. Der er ikke 
(næsten ikke) overflødige afsnit, der 
bare er med for at fylde ud. Fotos er 
flotte og vedkommende. Der er kun 
medtaget overordnede regnskabstal, 
og vil man gerne dykke længere ned 
i tallene, er der regnskabsmateriale 
digitalt, hvor man kan studere tallene 
mere detaljeret.

bus og børn genåbnede gudrunsvej
øverste del af gudrunsvej blev genåbnet med Cirkus tværs, en glad borgmester 

og en bus, der ”klippede” den røde snor over

Af Tore Plougheld

I mange måneder har den centrale 
færdselsåre fra Gellerup til Toveshøj, 
Gudrunsvej, været lukket på grund 
af udbygning i forbindelse med den 
igangværende helhedsplan. Den 27. 
april, da forårsvejret viste sig fra sin 
bedste side, blev første etape af den 
ny-gamle vej genåbnet af Aarhus’ 
borgmester, Jacob Bundsgaard, og 
beboerformand Helle Hansen.

Borgmesteren sagde blandt andet 
i sin tale: ”Det er et vigtigt stykke 
arbejde, der er gjort, og som både 
symbolsk og praktisk skal være med 
til at binde Gellerup og Aarhus bedre 

sammen. Samtidig vil jeg gerne takke 
alle jer beboere for jeres tålmodighed, 
for jeg véd, at det ikke har været så 
let at komme rundt på Gudrunsvej 
det sidste lange stykke tid.”

Cykelstier er en sensation
Helle Hansen var begejstret for, at 
der nu kommer cykelstier hele vejen 
rundt om Gellerupparken.
”Det har vi ventet på i 30 år, så det er 
virkelig en sensation. Nu mangler vi 
bare, at linje 4A kommer til at køre ad 
Gudrunsvej i fremtiden, så vi får en 
direkte busforbindelse mellem Gel-

lerup og Toveshøj,” lød formandens 
ønske til borgmesteren.

bussen ”klippede” snoren
Som til alle rigtige indvielser var der 
også et rødt bånd, der skulle klippes 
over. Men i stedet for en saks havde 
borgmester Jacob Bundsgaard med-
bragt – en bus! Den kunne således 
”klippe” det røde bånd over, mens 
der blev klappet og råbt hurra for den 
”nye” Gudrunsvej og for Gellerup.

Bagefter blev der serveret kaffe og 
kage og bagt snobrød, og Gellerups 
egne artister fra Cirkus Tværs gav en 
opvisning i deres evner.Det var Linje 15, der ”klippede” den røde snor over, da Gudrunsvej blev genåbnet.

Borgmester Jacob Bundsgaard fejrede sammen 
med en ung Gellerup-borger, at den nye 
vejstrækning åbnede.
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boligsoCialt arbejde skal tænkes på langt sigt
det boligsoCiale fællessekretariat i højbjerg binder viden 

fra indsatserne i aarhus sammen og trækker på fælles erfaringer 

Tekst og foto Helle Hansen

For lidt over et år siden satte Jens 
Winther sig i stolen som ny leder af 
Det Boligsociale Fællessekretariat.
”Det har været et år, hvor sekreta-
riatet nærmest er startet forfra og har 
lagt låget på den gamle måde at gøre 
tingene på,” fortæller Jens Winther, 
der kom fra en stilling som afdelings-
leder i det nu nedlagte HotSpotcenter 
i Aarhus Kommune.
”En af mine første opgaver var at 
finde nye medarbejdere til kontoret, 
fordi alle de tidligere medarbejdere 
havde fået nyt arbejde,” husker Jens 
Winther, der i dag har en lille hånd-
fuld medarbejdere på kontoret på 
Saralyst Allé i Højbjerg
”Tingene har forandret sig hen over 

årene siden starten i 2007. I dag er 
vi ikke længere dem, som skriver de 
store ansøgninger til Landsbygge-
fonden om støtte til helhedsplanerne, 
men vi vil meget gerne hjælpe. I 
stedet arbejder vi på at udvikle nye 
måder at evaluere på, blandt andet 
ved at spørge: Hvad ville vi, og hvad 

nåede vi?  Det foregår gerne som en 
snak rundt om bordet med alle rele-
vante samarbejdspartnere, hvor vi 
også koncentrerer os om, hvor vi vil 
henad.”

sparring og samarbejde
Det Boligsociale Fællessekretariat 
står også for at arrangere erfa-møder 
for alle de ansatte i de boligsociale 
indsatser i Århus. Det handler både 
om kollegial sparring på tværs af 
bydelene og om socialt samvær. 
”Og vi samler op på lederuddan-
nelsen og på uddannelsen af vores 
medarbejdere, og så skal vi i løbet af 
foråret også tage fat på arbejdet med 
de folkevalgte i styregrupperne og 

senere også samarbejdet med kom-
munens repræsentanter,” fortæller 
Jens Winther.
Som noget nyt under Jens Winther er 
Det Boligsociale Sekretariat begyndt 
at samarbejde med VIA, der omfatter 
alle studerende fra de mellemlange 
uddannelser, såsom pædagoger, 

lærere, socialrådgivere og sygeplejer-
sker. De stiller sig nu til rådighed for 
at lave frivillige indsatser i Gellerup, 
Bispehaven og Viby Syd. 

kommunen skal være med
I løbet af det seneste år har Jens 
Winther også været med til at udvikle 
et tæt samarbejde med kommunale 
repræsentanter fra Børn og Unge og 
Socialforvaltningen. 
”Det er den nye strategi, at vi skal 
lege mere med Aarhus Kommune. 
Der skal laves samarbejdsaftaler om, 
hvordan vi bedre kan videreudvikle 
de områder, hvor vi har indsatser. Og 
her er det vigtigt, at beboerne ople-
ver, at det er initiativer, der har deres 
interesse,” siger Jens Winther, der 
håber, at det nye system kan bygges 
lidt mere på tillid, så det hele ikke 
mere skal måles så meget.

længere sigte end fire år
Noget af det, som Jens Winther godt 
kunne ønske sig, er, at man beslut-
ter, at indsatser i nogle områder skal 
have et længere sigte end fire år, når 
der laves boligsociale helhedsplaner.
”Vi havde i efteråret i Århus besøg 
af den amerikanske professor Robert 
D. Putnam, der regnes for at være en 
af verdens mest indflydelsesrige sam-
fundsforskere. Han sammenligner de 
tidsbegrænsede indsatser i vores bo-
ligområder, som kan løbe ud efter fire 
år, med, at man ringer til sygehuset, 
og det siger, at nu er patienten rask, 
fordi tiden er gået.”
”Vi skal erkende, at nogle boligom-
råder er som sygehuse, og så arbejde 
sådan med dem. Det skal vi huske 
politikerne på, og så skal vi også 
huske at takke beboerne, der bor der. 
Der skal tænkes meget på, hvad der 
kan gøres for at få folk til at blive 
boende. Og det er vigtigt, at vi over-
vejer, om vi er her for dem, der bor 
der nu, eller dem, der kommer til at 
bo der,” opfordrer Jens Winther, der 
gennem Det Boligsociale Fællessekre-
tariat rigtig gerne vil hjælpe med at 
udbrede byg-op-tanken. 

Jens Winther har i et år været sekretariatsleder i Det Boligsociale Fællessekretariat 
på Saralyst Allé i Højbjerg.
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Det Boligsociale Fællessekretariat
Det Boligsociale Fællessekretariat er de århusianske boligorganisationers fælles 
sekretariat på det boligsociale område.  Det blev etableret i 2007, som det første 
af sin slags i Danmark.
Ledelsen af Det Boligsociale Fællessekretariat består af et forretningsudvalg 
med fire boligforeningsdirektører, blandt andet Keld Laursen fra Brabrand 
Boligforening, en kredsrepræsentant fra Kreds 5 samt kredskonsulenten i Bolig-
selskabernes Landsforening i Aarhus. 
Fællessekretariatets medarbejdere er fordelt ud på styregrupperne i de syv 
områder, der for tiden har boligsociale indsatser: Langkær, Viby, Trige, Her-
redsvang, Vandtårnet og Frydenlund, Gellerup og Toveshøj og Bispehaven.
Læs mere på fs-aarhus.dk

følg også med på

www.gellerup.nu

læs skræppebladet før alle andre 
tilmeld dig vores nyhedsbrev med nyt om udgivelser

Af Ulrik Ricco Hansen

Du kan nu få en mail om det kom-
mende Skræppeblad, så snart du 
kan downloade det fra hjemmesiden 
skraeppebladet.dk.
Det er let at tilmelde sig. Og det er 
lige så let at melde sig fra igen. Bare 
angiv e-mailadresse og navn, så 
sørger vores nyhedsbreve for at finde 
vej til dig. Klik blot på ”Nyheds-
breve” øverst i højre spalte på hjem-
mesiden. Eller brug kort url http://
eepurl.com/blnS-f
Vi fylder ikke din mailboks med 
billeder og tunge dokumenter. Vi 
sender dig blot link til Skræppebla-
dets hjemmeside, hvor du kan hente 
Skræppebladet og lokale sektioner 
som bl.a. Gellerup.nu i pdf-format.

”Det handler blandt andet om at 
ansætte beboere og elever og lave læ-
repladser i de boligområder, hvor det 
er muligt. Her er det en udfordring 
at få kommunen til at spille med. 
Men det er lykkedes at gøre det til en 
succes i Rosenhøj, hvor 30 individer 
er kommet i forskellige former for job 
eller uddannelse i forbindelse med 
renoveringen i løbet af de sidste par 
år,” fortæller en glad Jens Winther.
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lokalt krimskrams og globale hotdogs 
midt i brabrand

bagagerumsmarked i brabrand

Tekst og foto: Elin Krogh

Parkeringspladsen foran Jobcenter 
Århus Vest på Silkeborgvej lægger 
endnu en gang asfalt til det lokale 
bagagerumsmarked til fordel for 
Danske Hospitalsklovne
For 3. år i træk har Henrik Nielsen, 
der selv bor i Hans Broges Parken, 
taget initiativ til bagagerumsmarked 
på parkeringspladen, som i weeken-
derne ellers fremstår tom og ubrugt 
foran den grå betonbygning på Silke-
borgvej. Et initiativ, som Henrik har 
fulgt op på, efter at hans søn, Tobias, 
har været igennem behandling for 
en øjensygdom på Skejby Sygehus 
og derigennem stiftede bekendtskab 
med Danske Hospitalsklovne og ikke 
mindst den betydning, de har for 
syge børns ophold på hospitalet. 
På baggrund af disse oplevelser 
udvikler Henrik idéen om et lop-
pemarked til fordel for Danske Ho-
spitalsklovne og støtter dermed deres 
indsats for syge børn. En stadeplads 
koster 250,00 kr., hvoraf de 200,00 kr. 
går ubeskåret til Danske Hospitals-
klovne, og de 50,00 kr. går til diverse 
omkostninger og markedsføring. 
Derudover støtter Aura Energi med 
strøm til Verdens mest berejste Pøl-
sevogn, der sælger kaffe og hotdogs 

og donerer 10 % af omsætningen til 
hospitalsklovnene.

gør en god handel!
De 35-40 stadeholdere – hvoraf 
mange er gengangere – tager bagage-
rum helt bogstaveligt: vender bilen, 
åbner bagklappen eller traileren, og 
et skatkammer af gode brugbare ting 
åbner sig. Der er noget til ethvert 
behov (også dem, man ikke ved, 
man har) - her er legetøj, møbler, 
køkkengrej, børnetøj, bøger, planter 
og masser af krimskrams til salg. Og 
så er her en fantastisk god stemning 
med snik-snak med ”naboerne” og 

lidt prutten om priserne med kun-
derne.
Der er allerede sat X i min kalender 
ud for lørdag 13. juni og lørdag 22. 
august, hvor der igen er bagage-
rumsmarked på Silkeborgvej 622.

I skrivende stund er der ifølge siden 
på Facebook overført 6250,00 kr. til 
Danske Hospitalsklovne fra dagens 
arrangement.

For mere info: www.facebook.com/
Bagagerums marked i Brabrand

Krimskrams vælter ud af bagagerum og trailere. Henrik Nielsen er initiativtager til 
bagagerumsmarked, efter at hans søn, Tobias, 
blev behandlet for en øjensygdom og mødte 

hospitalsklovnene.
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verdens mest berejste pølsevogn
en lille pølsevogn tjener et stort formål

Tekst og foto: Elin Krogh

Ét af tilløbsstykkerne på ethvert 
bagagerumsmarked er uden tvivl 
pølsevognen – og når den kommer til 
Brabrand i skikkelse af Verdens mest 
berejste Pølsevogn, så får man altså 
lyst til et ’ristet hotter med det hele’ – 
også selvom klokken kun er 10.30 en 
kølig lørdag formiddag.
Verdens mest berejste Pølsevogn 
sælger hotdogs og kaffe for tredje 
gang på bagagerumsmarkedet på 
Silkeborgvej, og det falder helt 
naturligt, for den er selv en del af et 
humanitært foretagende, og i denne 
sammenhæng bidrager Verdens mest 
berejste Pølsevogn med at donere 
10 procent af dagens omsætning til 
Danske Hospitalsklovne. 

gratis hotdog = mikrovirksom-
hed
Verdens mest berejste Pølsevogn’s 
mission er at inspirere og bidrage til 
positiv social forandring lokalt og 
globalt. På sine rejser rundt i verden 
serveres gratis hotdogs, og de frivil-
lige donationer, der kommer ind, an-
vendes til at støtte små virksomheder 
eller yde rentefrie mikro-lån. 
I Kina har hotdogsene bidraget til et 
børnehjem, og i Indien har de støttet 
en familie til at købe en malkeko, så 
mælkemanden kan komme to-tre 
gange om ugen og købe mælk. For 

Verdens mest berejste Pølsevogn 
giver det rigtig god mening at hjælpe 
lokalt med støtte fra danske virksom-
heder og samarbejdspartnere – både i 
udlandet og i Danmark – derfor op-
bakningen til bagagerumsmarkedet 
til fordel for hospitalsklovnene. 

pølsemandens historier
Verdens mest berejste Pølsevogn har 
hidtil besøgt 17 lande i Europa og 
Asien samt krydset USA og været et 
smut i Grønland; i 2016 går turen til 
Brasilien. 

Claudio, som denne dag var den 
lokale pølsemand, kan berette om 
pudsige oplevelser i mødet mellem 
hotdoggen og lokalbefolkningen: 
f.eks. er italienerne ikke så vilde med 
rå løg, fordi de lugter og dermed 
afslører, at ’man har været i byen’. 
Claudio fortæller også, at nogle 
steder har de lokale været i tvivl 
om, hvordan man spiser en hotdog, 
og er begyndt ved midten som en 
sandwich, med ketchup i hele an-
sigtet som resultat. Men alle steder 
er de blevet mødt af nysgerrighed 
og velvillighed overfor de humani-
tære projekter - og ikke mindst frivil-
lige donationer, der kan omsættes til 
social forandring.
På denne dag er der vist kun at sige: 
Verdens mest berejste Pølsevogn 
sælger dælme en god ’hotter’ – alle 
penge værd.
NB.  Du kan dog ikke få ’med det 
hele’, for så er der jo udsolgt, men 
du kan få ’med lidt af hvert’ – tja, en 
vaks replik er vel et must for enhver 
pølsemand!

For mere info: 
www.verdensmestberejstepølsevogn.dk 
www.facebook.com/hotdogmission

Pølsevognen – et tilløbsstykke, der tiltrækker både drenge og mænd.

Et kig op i ’loftet’ på pølsevognens udhæng fortæller, 
hvor Verdens mest berejste Pølsevogn hidtil har været.
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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 Adnan Rustam 
på arbejde i Nettobutikken i Holm-

strup. Han har fået fritidsjob via  
Get2Job i Det boligsociale Sekretariat, 
og det er ikke sidste gang, at chefen i 
den  butik rekrutterer ad den vej. 

Vi fortæller historien om en ung 
Gellerup-fyr, der så lyset, da han be-
gyndte at få lektiehjælp. Hans karak-
terer strøg til tops, og nu er han selv 
lektiehjælper.
Vi bruger tre sider på helhedsplanen 
denne gang, og vi forsøger at give en 
visuel opfattelse af, hvad der sker de 
enkelte steder i Gellerup. Helhedspla-
nen kan være en diffus størrelse – vi 
forsøger at gøre den helt konkret. 
Det store salg af erhvervsjord ved 
Ringvejen i Gellerup bliver naturlig-
vis også markeret i Gellerup. Pengene 
vil gå til Gellerups tredje helhedsplan, 
som skal forbedre lejlighederne i by-
delen.
Vore unge reportere har dels været 
til grillfest – hvor en af snart mange 

ildsjælepriser blev uddelt – og dels 
været i selskab med nogle meget glo-
bale piger i Global Girls.
Beboerne i Gellerup skal 16. juni til 
ekstraordinært beboermøde for at 
tage stilling til fremtidens bredbånd 
og TV. Valget burde være rimeligt let: 
betal mindre per måned for et bedre 
bredbånd og nye, ’etniske’ tv-kanaler.
Toveshøj har fået en ny bålhytte ef-
ter, at den ellers helt nye bålhytte, 
brændte sidste år. Der er fest 7. juni 
for børnene – og et håb om, at den nye 
bålhytte får lov til at stå.
Vi fortæller om et vagtskifte i Tous-
gårdsladen, idet Esben Trige er blevet 
afløst af Berit Rousing som husmand 
m/k. 
Og til sidst inviteres til både grund-
lovsfest, dimissionsfest og OCN-fest. 
Det sidste handler om uformel læ-
ring, som mange unge deltager i. 

 

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

får sammen med skræppebladet

Af Birger Agergaard

rettelse
hastværk er lastværk

Af Inger Bloch

Beklageligvis var jeg alt for hurtig til 
at skrive underteksten til Skræppe-
bladets foto af Hans Broges Parkens 
skulptur, Solfuglene, bragt i bladets 
sidste nummer.
Ved siden af Solfuglene  er der place-
ret en metalplade med oplysninger 
om skulpturen. Jeg læste teksten 
på denne plade uden briller, gik 
hjem og nedskrev den frejdigt efter 
min (noget slidte) hukommelse - og 
sendte den derefter til Skræppebla-
dets redaktion. 

Det var ikke godt nok! Her er den 
korrekte ordlyd:

SOLFUGLENE
Kunstner Jens Stobberup
Skænket af
Realkredit Danmark
Brabrand Boligforening &
Brabrand Boligforenings Kunstfond
i anledning af Hans Broges Parkens
50 års jubilæum d. 1. september 2000.
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toveshøjforfatter beskriver sit livs egen helhedsplan
anmeldelse af forfatter hanne højgaard viemoses bog helhedsplanen 

– umiddelbart har bogen ikke noget med helhedsplanen for gellerup og toveshøj at gøre

Af Sean Ryan Bjerremand

Noget af det første, der springer i 
øjnene ved skimming, er bogens 
fuldstændig anarkistiske opsætning. 
Ikke et eneste ”officielt” afsnit, og en 
bog med sætninger, der slutter uden 
punktummer eller begynder med 
små typer, skærer i øjnene. Sider, der 
kun er halvt fyldt op. Tankebobler og 
god humor blandes i en medrivende 
fortælling, og der er nok ingen tvivl 
om, at det er et bevidst træk med op-
sætningen, som min velskolede mor 
(al respekt) ville have beskrevet som 
”ikke særligt sirlig.”
  
Et gennemgående tema i bogen er 
forfatterens ønske om at kunne leve 
et liv som almindeligt menneske. På 
side 10 fortæller hun, at hun indimel-
lem tænker på at efterlade sine bry-
ster på køkkenbordet med en seddel: 
”Tag selv mælk, jeg kommer måske 
tilbage. Mor.”

hanne laver grafitti 
Efter en bytur tager hun natbussen 
hjem og føler, at hun clasher lidt med 
sin civile status. 36 år og mor – så kan 
man ikke lave graffiti. Men chauf-
føren må have været en engel, for han 
havde kaldt hende ”en ung pige”. Så 
Hanne laver graffiti.
 
Hanne søger om dagpenge, da kunst-
nerlegatet er sluppet op. Satiren skin-
ner tydeligt igennem i sætningerne 

”jeg skal skrive under på tro og love, 
at jeg ikke har i sinde at påtage mig 
arbejde beslægtet med virksomhe-
dens virke. At jeg er hørt op med at 
skrive, at jeg ikke har i sinde at gøre 
det igen.” Herefter kommer en af 
sætningerne uden punktum – en one-
linerfinte: ”Jeg spørger om jeg godt 
må skrive under.” 
 
Mange singlers evige problem – det 
ikke-eksisterende sexliv – kommer 
flere steder under behandling: 
”og så et ha! Jeg har brug for 
et sexliv, har jeg ret til et sexliv, 
kan jeg få bevilget et sexliv” 
”andre mennesker drikker vin og 
knalder, skriger mit tolvarmede 
hjerte.”
 
det kyniske samfund 
Og busningen af skolebørn får kær-
ligheden at føle. Busning – kunne 
man screene børn for selvretfær-
dighed, ignorance og hysteri? 
”Fåkin´kynisk samfund at transpor-
tere børn til et sted hvor de kan lære 
at skamme sig over deres herkomst”
En bog fuld af bevidste sjuskefejl og 
struktureret rod får min bedste anbe-
faling. Jeg slugte den i ét hug og med 
masser af grin undervejs.
 
Er bogen en ”Helhedsplan”? Overho-
vedet ikke. Men den viser, hvordan 
vi mennesker kan udtrykke os, hvis 

vi dropper selvhøjtideligheden og 
tør karikere os selv som de sammen-
satte mennesker, vi er. Mennesket 
i systemet. Mennesket på trods af 
Helhedsplanen – at illustrere denne 
sammensathed er en Helhedsplan i 
sig selv.
 
 

SMÅ BJERGE AF BETON

Denne bog er en del af en bogsamling 
på fem med navnet SMÅ BJERGE 
AF BETON, som er skrevet med ud-
gangspunkt i Gellerup, og man kan 
få et gratis eksemplar på Gellerup 
Bibliotek.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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og hvilket forår blev det? 
beboerne skal inddrages i beslutningerne

Af Hanne Hansen

Når jeg bliver spurgt om, hvor 
jeg bor,  svarer jeg og fortæl-
ler gerne om mit lille sted med 
noget så fint som en ”front door 
garden”, lidt fint skal det jo være. 
Her bor jeg, og kom endelig ind og se 
verden fra mit beskedne sted. Jeg ser 
ud på det, der overraskede dig, da 
du fandt vejen hertil. Ser, at det er en 
have og midt i byen og i en boligfor-
ening, et alment boligbyggeri. 

Ja, haven skabte de fremsynede og 
idealistiske førstebeboere. Bebyg-
gelsen er et forsøg, hvor ideen er en 
ny form for ejerskab, en medejerbo-
lig. Hensigten med forsøget var at 
komme ghettodannelser i forkøbet 
ved at skabe bredde i beboersam-
mensætningen. De første lejere tog 
et medejeransvar og fik lov at forme 
indholdet i deres område. Det fælles 
arbejde har blandt andet skabt en 
have med plads til mennesker og 
biler.

Beboermedvirken i løsningen af 
opgaver skabte et fællesskab og en 
samhørighed. Alle synes engage-
rede og tog medejerskab af området.  
De grønne omgivelser og en gensidig 
interesse for fællesskab fik mig til at 
sige ja til mit lille sted, samtidig med 
at vennerne overbeviste mig ved at 
pege på det grønne nærmiljø. En 
herlighedsværdi. 
Min udsigt til den ene side er DSB 
og et cykelskur, der søges forskønnet 
med plantevækst, og til den anden 
side haven.

Den fælles beboerindsats skabte 
en blomsterhøj med et lille 
vandløb. Flere områder er ind-
draget til beplantning, der 
kommer stadig nye planter til. 
I morgen- og formiddagssolen sidder 
jeg i en have, og her vil jeg sidde og 
se ud, ligesom dem ved siden af mig 
og over mig på første sal, der sidder i 
mange timer.

Perspektivet er fra lav højde 
grønne bøgehække, et græsarmeret 
netområde, træer og buske, der 
netop nu lyser. Vejen, ad hvilken 
man når til parkeringerne, er ned-
slidt og bærer præg af manglende 
omsorg, men den er vandabsor-
berende og levende på sin måde, 
ligner vel mest en god markvej. 
Netop vejen trænger til en kærlig 
hånd, og der er mange måder at 
løse opgaven på, men beboerne er 
ikke medinddraget i at se på mulige 
løsninger eller forslag til løsnin-
ger; bestyrelsen vil helst selv i 
samarbejde med boligforeningen.  
Den herlighedsværdi, der ligger i det 
at bo i en have, er truet. Truet af for-
virring eller uvidenhed om demokra-
tiets styrke og alternative løsninger 
til asfalt. 

Ofte tænker jeg på entusiasmen, 
jeg mødte i begyndelsen. Det var 
ejerskab og medansvar, der gjorde 
sig gældende ved, at alle, som kunne, 

stillede op og hjalp med dette og hint, 
og det var en fornøjelse at lære hin-
anden at kende gennem arbejdet. Der 
er fortsat en stor villighed og et godt 
fremmøde til visse opgaver.

Det er naturligvis svært at se det 
samme, når perspektivet er så for-
skelligt. Bor man lavt, ser man det 
jordnære. Bor man højt, ser man mere 
af himlen, noget andet, og detaljen 
er måske ikke betydningsfuld. Bor 
man til den ene side, ser man den 
sides nærhed, og den anden side ser 
måske noget helt andet. I højden og 
ved jorden er der også ulighed i per-
spektivet. Kunsten vil være at finde 
en fællesnævner. Netop derfor er 
det vigtigt at høre om de forskellige 
udsigters virkelighed og betydning.
Mon det er klogt at udelukke med-
inddragelsen af beboerne?

Og hvilket forår blev det? Ja, der er 
mange slags vækster, som skyder op, 
og lidt lugning skal der vel til?
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til forståelse af
beboerdemokrati i en 
almen boligforening
Åbent spørgsmål til formanden 
for foreningsbestyrelsen, Brabrand 
Boligforening

I forbindelse med et afdelingsmøde 
den 3. september 2013, Sonnesgården 
afd. 22, fremsætter undertegnede 
og Hanne Hansen forslag ”Ja eller 
nej til asfalt” på tilkørselsvejen, 
Sonnesgårdens vestside.
 Ved den skriftlige afstemning 
stemmer 73 beboere nej til asfalt.
 
Der er frem til den 22. april 2015 ikke 
sket noget omkring belægningen på 
tilkørselsvejen.
 
På afdelingsmødet den 22. april 2015 
oplyser formand Ib Frandsen i sin 
beretning, at bestyrelsen enstemmigt 
har besluttet at asfaltere tilkørselsvejen 
på vestsiden af Sonnesgården.
 
Hvor i loven gives der bestyrelsen 
hjemmel til at tilsidesætte en 
flertalsbeslutning taget af beboerne 
den 3. september 2013?
 
Hvor i loven gives der bestyrelsen 
hjemmel til at lægge bestyrelsens 
egen kontrabeslutning om asfaltering 
af tilkørselsvejen ind i beretningen 
og til afstemning sammen med 
beretningen?
I Afdelingsbestyrelsen forretnings-
orden, Sonnesgade 14. afd. 22, er 
denne mulighed ikke nævnt.
 
Hvordan beskytter loven en 
demokratisk flertalsbeslutning, taget 
på et afdelingsmøde den 3. september 
2013 af beboerne i Sonnesgården, afd. 
22? 

På forhånd tak
Med venlig hilsen

Rie Møller, Sonnesgården

svar til rie møller
Gennemsigtighed og tydelighed 
om beslutningsprocesser er en af 
de væsentligste forudsætninger for 
et velfungerende beboerdemokrati. 
Derfor regulerer lovgivningen 
om almene boliger en lang række 
forhold, netop med det formål at 

sikre beboernes rettigheder i både 
boligafdelinger og boligforening.

Selvom lovgivningens regulering 
af området er omfattende, er det - 
heldigvis - ikke alle forhold, som 
reguleres i detaljer. Der er således 
et væsentligt råderum, for såvel 
afdelinger som boligorganisationer.

I den konkrete situation er der ikke 
paragraffer og bekendtgørelser, som 
direkte kan besvare spørgsmålene, 
men det er foreningsbestyrelsens 
anbefaling til afdelingsbestyrelsen 
i Sonnesgården, at en eventuel 
omgørelse af beslutningen fra 2013 
bør træffes ved en egentlig afstemning 
om det pågældende emne på et 
afdelingsmøde.

Det er ligeledes bestyrelsens holdning, 
at man altid afklarer eventuelle 
uenigheder i beboerdemokratiet i den 
enkelte boligafdeling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand, 

Brabrand Boligforening 
Jesper Pedersen

kommentar til lederen 
i maj-nummeret
Jeg blev både ked af det og vred, da 
jeg læste lederen i det sidste nummer 
af Skræppebladet - ganske enkelt, 
fordi jeg synes, det er trist, at det er 
kommet dertil, hvor man skriver en 
leder med den ordlyd for at blive hørt. 
Det er vigtigt at tænke over, at 
bladet skrives af frivillige, som 
har begrænsede resurser ligesom 
alle andre mennesker. Præcis som 
Elsebeth skriver.

Samtidig synes jeg ikke, det var 
konstruktivt at skrive en leder, som 
trappede tingene op. Meget af det 
var ikke blevet skrevet om før, mig 
bekendt. Derfor tænkte jeg ”nu 
stopper vi!” Måske man skulle have 
taget initiativ til en dialog gennem en 
artikel, hvor begge kom til orde ? Sket 
er sket.

Jeg vil gerne opfordre begge parter til 
at sætte sig ned og få problemet løst. 
Ganske enkelt respektere, at der på 

begge sider er forskellige interesser, 
og at det vigtige ikke er de ting, som 
har givet anledning til konflikt, men 
at problemet løses.
Vi har en dygtig ledelse og mange 
dygtige skribenter i Skræppebladet - 
lad os nu komme videre. Sammen.

Sean Ryan Bjerremand
tidligere redaktionsmedlem 2011-2014.

medierne forvrænger mine 
udtalelser
For nogle uger siden havde TV2 
Østjylland et indslag med mig, hvor 
jeg snakkede om at bo i Gellerup.  
Der blev nævnt mange negative ting, 
som også Den Korte Avis lavede en 
artikel om. Overskriften lød: ”Beboer 
i Gellerup: Man bliver spyttet på, 
smidt sten efter eller slået”.

Her bliver jeg nævnt kort, hvor 
der står, at der også er positive 
ting ved Gellerup, men at jeg ikke 
fortalte, hvad der var godt ved at bo 
i Gellerup. Jeg sagde mange ting i 
interviewet med TV2 Østjylland, men 
de tog kun de negative ting med. Jeg 
sagde blandt andet, at folk herude er 
rigtig hjælpsomme, og at de kommer 
med ting til mig, som jeg kan bruge 
i mit nødhjælpsarbejde. Jeg snakker 
med mange søde mennesker, og i 
Gellerupbadet leger jeg med søde 
børn. Et sted, hvor folk fra alle kulturer 
mødes i fredelig og god forening.  

Der er dårlige ting ved Gellerup, 
men jeg synes, det er på tide, at 
medierne sætter fokus på de positive 
ting og ikke altid prøver at sætte 
Gellerup i et dårligt lys. Jeg har boet 
i Gellerupparken i 41 år, og der er 
dårlige ting ved stedet; selvfølgelig 
er der det, det er der alle steder i 
Danmark.  En ung mand, Chadi 
Alderbas, ringede til mig, og vi lavede 
et interview, som ligger på nettet nu. 
Her udtaler jeg mig om, hvordan jeg 
har oplevet dette forløb. Efter det 
blev delt på nettet, blev jeg ringet 
op af den ansvarlige journalist fra 
TV2 Østjylland, som undskyldte for 
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indslaget og nævnte, at jeg jo faktisk 
også sagde nogle positive ting om 
området.

Hvis TV2 skal være en mere afholdt 
kanal, skal de også ændre den måde, 
de skildrer området på. De kunne 
fortælle om det gode naboskab herude 
og andre gode oplevelser, man har. Jeg 
har haft gode oplevelser med TV2, da 
Kurt Kom Forbi, og da jeg blev Årets 
Østjyde, så derfor havde jeg ingen 
problemer med at stille mig frem på 
tv. I bagklogskabens lys skulle jeg 
måske have ladet være!

Allan  Fisker,
Afdeling 4, Gellerupparken

længst muligt 
i skovgårdsparken
Sådan lyder vores slogan. Det ser også 
flot ud udenpå på det store blad, vi fik 
i 2005.  Nu er vi kommet til 2015, og 
der sker ikke noget på de rekreative 
områder. Det er meningen, at der 
skal være petanque, pavillon, scene, 
basket og eksempelvis bænke. Her er 
børn, men hvor er de gamle legehuse, 
er de til renovering? De stod smidt 
ved højhuset i et stykke tid. 

Vi skulle være mere trygge med lys 
på stierne. Det eneste sted, der er lys 
nu, er busstien, resten er uden lys.  Og 
hvornår får vi afsluttet Sigridsvejs 
affaldsordning? Når containerne 
bliver fjernet, kommer der ekstra lys, 
som kommer fra lampen, hvor vores 
containere står i vejen. Og det kan 
ikke stadig kun være AAB’s ansvar, 
at vi kun har måtte vente 15 år på at 
få fortovet hævet. Sådan at du føler 
dig tryg, og skraldevognene ikke kan 
køre ind over vores buske og fortov.  

Vores buske, de nyplantede, er væk 
ved nummer 47. Fordi der ingen 
kanter er, når de bakker for at tømme 
affald og kører helt hen til containerne. 
Siger man noget, får man fingeren. 
De har jo altid sluppet af sted med 
at bakke, som de vil. Så måske får vi 
nye planter. I går vel en tur en dag 
og kommer også hos os på Sigridsvej 

og ser: ” Hov, de skal da have nogle 
nye, de er væk”. Det kan godt være, at 
pengene er sluppet op. Eller at vores 
område ikke kan rumme haver, høns, 
legepladser. Vores grillplads er der, 
så vi i hvert fald må gå ind og lukke 
altanen, vinden går forkert, og det har 
den altid gjort. Vi kan ikke gå ned og 
tale med dem om at rengøre grillen, 
så den ikke oser så meget.

Idet vi har fælles med AAB, så har de 
taget alle grillpladser herovre. Du kan 
ikke tale med dem, du kan heller ikke 
stoppe dem, når de bærer møbler over 
til vores containere hver weekend, 
hvor de fylder dem op med pap. Jeg 
kan sjældent her i nummer 47 komme 
af med mit almindelige affald. Går 
ned til næste blok. Vi håber snart, vi 
får fortov og affaldsproblem løst. Vi 
hører stadigvæk til afdeling 3 eller?

Margit Fohlmann,
Afdeling 3, Skovgårdsparken

asfaltformørkelse 
i sonnesgården
Hver dag kikker jeg med glæde 
på det grønne område i Sonnes-
gårdens vestafdeling.  Arealet har 
været grønt de sidste 13 år. Her 
har vi en grøn parkeringsplads, 
bøgehække, frugttræer, buske og 
udsigt til Humlehaven. Og vi har en 
tilkørselsvej, hvor græsset er kørt af, 
men med naturlige grønne kanter.  
Den grønne jord ånder og lever i 
naturlige balance med mælkebøt-
ter og fugle. Jorden drikker af 
regnvandet, og på den måde har 
vi en naturlig adskillelse af regn-
vand og spildevand, som Aarhus 
Kommune arbejder hen imod. 
 
Ved et afdelingsmøde for 1½ år siden 
stemte 73 beboere for at bevare den 
grønne kørevej. Beboerne sagde 
nej til asfalt.  En ny beslutning 
blev taget den 22. april i år, idet 
bestyrelsen lagde beslutningen om 
asfalt på vestsiden ind i beretningen. 
 
Vi har en dejlig grøn gård, der over-

vejende passes af beboerne. Vi er en 
gruppe beboer, der ønsker at bevare 
det grønne område på vestsiden, 
men det er vanskeligt, når der ikke 
er en grøn politik i Sonnesgården. 
 
En asfalteret tilkørselsvej kan 
påvirke beboerne på vestsiden af 
Sonnesgården
En voksende andel af vores jord 
forsegles med asfalt og beton, og 
vi mister kontakten med jordens 
naturlige grønne farve. I forskningen 
i natur og sundhed er der ingen 
tvivl om, at oplevelsen af grønne 
områder påvirker kroppen. Ophold 
i grønne områder øger modstands-
dygtigheden mod sygdomme, og 
det virker afstressende på puls og 
blodtryk. Farven grøn er en afslap-
pende farve, der er behagelig for øjet.  
 
Asfalt og lysets reflektering
Ting får deres farve ved at reflek-
tere lys. Farven er grundlæggende 
det samme som lys, og lys er det 
samme som energi, fortæller kli-
matolog Niels Hansen fra DMI.  
Solens lys indeholder alle farver. 
Når solens lys reflekterer i de gen-
nemskinnelige krystaller, som vi 
kalder for snefnug, bliver lyset kastet 
tilbage, og det er så hvidt derude, 
at en mørk nat bliver lys af sneen. 
 
Anderledes er det med ting, der 
ikke er gennemskinnelige, de kaster 
ikke lyset fra sig igen. Ting har den 
farve, de kaster fra sig. Sne er hvidt, 
fordi den kaster alle farver tilbage. 
Omvendt er det med asfalt; asfalten 
sluger alle farver, asfalten kaster ikke 
lys tilbage, men beholder energien, 
der omsættes til varme. Nyfalden 
sne reflekterer omkring 95 procent 
lys tilbage, græs reflekterer 16-26 
procent, mens nyt sort asfalt kun re-
flekterer fire procent af lyset tilbage. 
Hvis tilkørselsvejen på vestsiden af 
Sonnesgården asfalteres med sort 
asfalt, tager det derfor en vigtig del 
af lyset fra den grønne vestgård. 
 
Kikker vi mod øst fra altaner og gård-
haver, møder øjet genboens mørke 
bygning og en sort parkeringsplads, 
som ikke reflekterer lys. Kikker vi 
mod vest fra stuen, møder øjet et nyt 
spændende byggeri på Søren Frichs 



Skræppebladet juni 2015 - 21

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.

Vej, hvor bygherrerne har ladet de 
otte gavle stå i hvidt, som kaster 
lyset tilbage, så øjet møder en lys 
udsigt. Kikker vi mod DSB, møder 
øjet et sort tag, der ikke kaster lyset 
tilbage, så det opleves mørkt, og der 
er ingen lys omkring bygningen. 

Kære bestyrelse i Sonnesgården. 
Kikker I ud på DSB’s sorte tag, får I 
fornemmelsen af, hvordan det bliver 
for beboerne på vestsiden at kikke på 
en tilkørselsvej dækket af sort asfalt. 
Gå venligst en tur på alle etager på 
vestsiden og se, hvordan tilkørselsve-
jens flade forandrer sig, alt afhængigt 
af om udsigten er fra stuen eller op 

til fjerde sal. Og vær opmærksom 
på, hvor meget den sorte flade 
fylder hos genboen, og hvordan 
den sammen med den kommende 
tilkørselsvej med asfalt vil skabe 
en stor sort flade, der sluger lyset. 
 
Må lyset og den grønne farve 
blive bevaret, og må den grønne 
vestside fortsat være fyldt med 
håb og sundhed i Sonnesgården. 

Rie Møller, 
beboer Sonnesgården, afd. 22
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salg af ringvejsareal
Den 30. april kunne vi offentliggøre, 
at der er indgået en betinget købsaf-
tale med Reitan Ejendomsudvikling 
om køb af 60.000 m2 jord langs Aaby 
Ringvej. Der forestår nu en proces 
sammen med Aarhus Kommune, 
hvor en række forhold vedr. bl.a. 
anvendelse og arkitektur skal belyses 
nærmere. Salget er en del af Helheds-
planen for Gellerup og Toveshøj og 
får stor betydning på flere planer. Det 
er første gang, at en privat investor 
går ind i området, ligesom salget 
tilfører midler, der bl.a. kan bruges til 
at renovere boliger for. 

havnehusene
 – kort ventetid for seniorer
Den 15. maj flyttede de første beboere 
ind i Havnehusenes 32 familieboliger. 
Næste etape består af 40 seniorboli-
ger med forventet indflytning den 15. 
september. Seniorboligerne består af 
2- og 3-værelses lejligheder placeret i 
stueplan og op til 7. sal. Alle senior-
boliger har min. én altan/terrasse 
eller have. Desuden har beboerne 
i hver opgang adgang til et grønt 
væksthus på taget af bygningen – et 
godt udgangspunkt for fællesskab 
mellem beboerne. Medlemmer, som 
er fyldt 55 år, har fortrinsret til vores 
seniorboliger. Seniorboligerne udlejes 

ikke til familier med børn. Du kan 
allerede nu søge om en seniorbolig i 
Havnehusene, hvis du drømmer om 
en helt ny bolig med central belig-
genhed, en smuk udsigt og et aktivt 
naboskab. Du søger boligerne på 
aarhusbolig.dk, hvor du skal søge på 
afd. 31 – Havnehusene. Der er lige nu 
kort ventetid på seniorboligerne. 

ny butik åbner i holmstrup
Duften af friske krydderurter, eksoti-
ske krydderier og spændende saucer 
breder sig snart fra butikslokalerne i 
Holmstrup, der tidligere har huset en 
LokalBrugsen. Der er nemlig indgået 
udlejningsaftale med Asian Food 
Aarhus, som åbner dørene til den 
nye butik den 1. juni. Vi byder Asian 
Food Aarhus velkommen og håber, 
beboerne i Holmstrup og omegn 
tager godt imod butikkens udvalg og 
ansatte. 

nye medarbejdere
I udlejningen er Hanne Bruun blevet 
fastansat efter at have været ansat i et 
barselsvikariat. 

nyt fra administrationen
de første beboere er flyttet ind i havnehusenes familieboliger

Af Lotte Pape
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2 - Søvangen

 afdelingsbestyrelsen i søvangen
Husk, at bestyrelsen holder møde den 2. onsdag i hver måned.

Beboere, der har klager eller spørgsmål, har mulighed for at møde op og tale med bestyrelsen fra kl.  17.30 – 18.00.

beboerhuset søvangen
arrangementer juni 2015 

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Se opslag på vaskeri og i beboerhus om ugedag og 
tidspunkt.
Det kan variere.

aktivitetsdage med keramik, syning, vævning 
og træsløjd
Starter igen den 2. september.
Derefter hver onsdag fra kl. 14.00-16.30.

God sommer!

følg også med på

www.gellerup.nu
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6 - Holmstrup

jubilæumsskrift
40-års jubilæum fejres med et jubilæumsskrift

Af Jens Skriver

Da Holmstrup fyldte 25 år, blev der 
udgivet et udmærket jubilæums-
skrift, og ved  40-års jubilæet har 
vi taget tråden op og bringer et 
jubilæumsskrift sammen med Skræp-
pebladet.
Peter Iversen fra afdelingsbestyrelsen 
har skrevet forord, og et par artikler 
fortæller om de bristede forvent-
ninger, der førte til, at Holmstrup 
igennem mange år måtte kæmpe 
med mangfoldige problemer. En 
artikel beskriver den tankegang, der 
ligger bag arkitekturen, og Torben 
Overgaard og Kaj Kofod fortæller om 
de første år. De store renoveringer og 
huslejeudviklingen gøres der nøje 
rede for, fulgt op af omtale af andre 
emner, SOFUS har taget op i de 
senere år. Keld Albrechtsen og Elly 
Lindved fortæller noget om, hvad en 
holmstrupper er. Lajla Jensen fortæl-

ler om at være barn og ung i 
Holmstrup.

svære valg
Det var svært at skulle vælge 
mellem de mange aktiviteter i 
Holmstrup, for slet ikke at tale 
om de mange, der har været, 
og beslutningerne vil komme 
til at gøre ondt. Gæsterne i 
Værestedet har fortalt om 
deres syn på Holmstrup, 
Edvin Juhl fortæller om Dy-
reklubben, og Hans Martin 
Gårdhus om Holmstrup 
Haver.
Endelig har vi fundet en del 
billeder, der fortæller deres 
del af historien.

holmstrup fylder 40 år
der bydes på aktiviteter for både børn og voksne til jubilæumsfesten i holmstrup

Af Jens Skriver

Beboerne i Holmstrup har fået en 
invitation til afdelingens 40-års 
jubilæum, der afholdes 5. og 6. juni. 
Der er noget for enhver smag. For 
børnene er der hoppeborg og bolsje-

produktion; for både børn og voksne 
er der loppemarked. Der er mulighed 
for at besøge Holmstrups mange ak-
tiviteter, og der bliver lavet en udstil-
ling med gamle fotos. Kulminationen 

er en reception 6. juni, og hele festen 
slutter naturligvis af med fællesspis-
ning, musik og dans.
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4 - Gellerupparken

skilt på afveje eller langdistanCe markedsføring
City vest på kundejagt i københavn

Tekst Helle Hansen, foto Anette Hansen

10 - Rødlundparken

hobbyklubben næshøj lokalCenter
vi mangler medlemmer

Tekst og foto Winnie Sehested

Vi har startet en hobbyklub på 
Næshøj Lokalcenter, og vi er der 
fredage fra kl. 9-11.30. Nogle kommer 
lidt senere, men sluttidspunktet 
ligger fast, da det passer med, at 
nogle så nyder deres varme mad i 
cafeen bagefter.
Vi laver mange forskellige ting: strik-
ker, hækler, laver perler, æsker og 
meget mere. Kom og prøv at være 
med, så finder vi på noget, du har 
lyst til at lave.
Vi betaler materialer og sætter det til 
salg bagefter, så vi kan tjene til nye 
materialer. Man er dog også velkom-
men til at komme og lave egne ting 
for egen regning og bare hygge med 
os andre.

Vi vil gerne sælge vores ting, så vi 
kan købe flere materialer.
Så alle er velkomne til at komme 
og kigge i vores montre, hvad vi 
har.
Der er strikkede/hæklede karklu-
de, grydelapper, gæstehåndklæ-
der, halstørklæder, sjaler, butterfly, 
perlearmbånd, æsker og meget 
mere.

Venlig hilsen
Winnie og Birgit

Afstandene i Danmark bliver hele 
tiden kortere med broer og motorveje 
og lyntog og flyruter - og danskerne 
kommer hurtigere og hurtigere fra 
sted til sted. 

Alligevel må det siges at være en ri-
melig langtrækkende markedsføring, 
City Vest har gang i, når man tænker 
på, at P-skiltet på billedet er fotogra-
feret på hjørnet af Tietgensgade og 
Bernstorffsgade i København lige bag 
ved Tivoli.

På den anden side, så føler man sig 
aldrig langt hjemmefra, når man midt 
i København bliver gjort opmærksom 
på, at City Vest ligger lige rundt om 
hjørnet. Skiltet, som det ikke er til at tage fejl af, viser vej til City Vests P-pladser.
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BBBO Kids 
 

Siden om hobby, skole og brevkasse. 
 

Tekst og foto af Maria Kahr Ovesen & Laura Kahr Ovesen 
 
 

Nu prøver Skræppebladet igen at lave en 
børneside, dog bliver det lidt anderledes, end 
den har været før. Udover at der kommer en 
side i Skræppebladet som før, vil der også 
komme noget på Instagram, Facebook (BBBO 
Kids) og YouTube løbende. 
 
 
Hvad bliver der så vist på siden? 
Siden bliver delt i tre områder: Hobby, Skole 
& Brevkasse. 
 
Denne gang handler Hobby om perler og flet 
med små elastikker, Skolelærer om 
vokaltrappen og Brevkassen er hvor 
børn/unge kan stille spørgsmål. 
 
Hvis børn eller barnlige sjæle har gode ideer til 
andre hobbyer (madopskrifter, papirfold, 
strikke/hækle-mønstre, bog- eller game-
anmeldelser etc.) eller ideer til skole (de 120 
ord, tyske verber) er man velkommen til at 
kontakte Skræppebladet. 
 
 
Hobby 
 
Perler Lav en abe, der kan hænge i 
vinduet eller stå. 
 
Dette skal du bruge: 
1 firkantet plade (29x29) 
1 strygejern (forældrehjælp) 
1 stykke bagepapir, der fylder hele pladen 
4 røde perler til munden 
6 hvide perler til øjne 
3 sorte perler til øjne og navlen 
130 lysbrune/orange til 
ansigt/mave/hænder/fødder 
199 brune til kroppen 
I alt 332 perler 
 
Har du ikke disse farve perler, så prøv med 
dem, du har, at lave en fantasiabe. Når du har 
lavet en abe, så tag et billede og hashtag det 
#bbbohama på Instagram. 
Hvis du starter med det brune ved hovedet, så 
skal du ved 1. række sætte 5 perler ved nr. 
16-17-18-19-20. 
Hvis du starter med de brune ved halen, så 
skal du sætte 8 perler ved række 14-15-16-
17...21. God fornøjelse. 
 
Hvis man stryger den på begge sider, så 
holder den bedre.  
 

 
 

Elastik Loom Lav en blomsterfingerring 
 
Dette skal du bruge: 
1 væv f.eks. Rainbow loom 
5 sorte elastikker til ringen 
6 hvide elastikker til kanten af blomsten 
7 blå elastikker til blomsten 
 
Har du ikke elastikker i disse farver, så prøv 
med dem, du har, og lav din egen 
blomsterfingerring. Når du har lavet en ring, 
så tag et billede, og hashtag det #bbboloom 
på Instagram. 
 

 
Du tager din væv og lægger den på bordet 
ligesom på billedet, så der dannes en masse 
C’er, og så C’erne ikke er på lige række. 
 

 
Du starter til venstre og går mod højre. 
1 sort elastik sættes i midten på pind 1-2 
1 sort fra 2-3 
1 hvid fra 3-skæv op til højre 
1 hvid top 3-4 
1 hvid top 4-skæv ned til højre 
Så går du tilbage til den sorte 
1 hvid midt 3-skæv ned til højre 
1 hvid bund 3-4 
1 hvid bund 4-skæv op til højre (hvor der er en 
hvid) 
1 sort midt 5-6 
1 sort midt 6-7 
1 dobbelt sort 7-8 
 

 
Du skal nu lave blomsten, der her er blå. Den 
laves fra midten ud til de hvide og rundt urets 
vej. 
1 blå midte 3-4, 1 blå midt 4-skrå op venstre 
1 blå midt 4-skrå op højre, 1 blå midt 4-5 … 
Når du har lagt alle 6, sættes en dobbelt blå 
på midt 4. 
 

 
Du skal nu til at flette/loome, som det hedder. 
Man starter med at flette/loom den blå blomst. 
Man går igennem de dobbelte blå elastikker 
midt 4 og tager den øverste blå og sætter den 
på bund 3. Så den næstøverste og sætter på 
bund 4. Loom alle de blå, så de ligner billeder. 
Så skal man starte til højre ved den dobbelt 
sorte midt 7. Den dobbelt skal ikke loomes. 
Men midt 7 til 6. Midt 6-5. Nu er det de hvides 
tur, du tager den øverst halvcirkel først og 
loom til du kommer til den sorte, og loom så 
de hvide på den anden halve cirkel. 

Loom de 2 sorte, midt 3-2 og midt 2-1. Sæt 
en lås (C eller S lås) på midt 1. 

 

 
Når låsen er sat på den sorte elastik midten 1, 
så kan du tage elastikkerne af væven. Saml 
den anden ende i låsen, og nu har du en 
blomsterfingerring. 
 
Vil du se mere om elastikflet på dansk, så kig 
på YouTube, søg ”Maria Kahr”, som viser, 
hvordan man laver armbånd og figurer på 
dansk. 
 
 
Skole 
Dansk Vokaltrappen 
Der er 9 vokaler i alfabetet. 
A E I O U Y Æ Ø Å. 
Ikke alle vokaler lyder som sig selv. Nogle 
gange lyder de som en anden vokal. Her er en 
lille forklaring på nogle af de vokaler, der 
driller.  

 
 
I kan nogle gange lyde som E. 
F.eks. staves Fisk sådan, men udtales som Fesk 
 
E kan nogle gange lyde som Æ. 
F.eks. staves Hest sådan, men udtales som Hæst, 
eller Bule staves sådan, men udtales Bulæ 
 
Y kan nogle gange lyde som Ø. 
F.eks. staves dykke sådan, men udtales døkke 
 
U kan nogle gange lyde som O. 
F.eks. staves dukke sådan, men udtales dokke 
 
O kan nogle gange lyde som Å. 
F.eks. staves ost sådan, men udtales åst, og 
onsdag udtales som ånsdag 
 
Find selv på flere. Skriv dem på et papir, og 
tag et billede, og hashtag #bbbodansk 
 
 
Brevkasse 
Her er nogle ideer til, hvad man kan skrive til 
brevkassen om. 
 
Hej BBBO brevkasse. Jeg samler på dyrekort fra 
Bilka/Føtex/Salling og vil høre, om der er nogen, der vil 
bytte. Jeg bor i Afd. X og tænker, vi kan bytte kort 
onsdag kl. 17:15 ved legepladen. Hilsen Sophie 8 år. 
 
Hej BBBO brevkasse. Jeg er 9 år og bor i afd. X og 
elsker at køre på løbehjul/skateboard og tænker, om der 
er nogen, der har lyst til at mødes tirsdag kl. 17 ved 
stien for at lære hinanden trix. Hilsen Ali 13 år. 
 
Hej BBBO brevkasse. Jeg er delebarn, så jeg er kun 
ved min mor hver 2. weekend. Min mor bor i Afdeling X. 
Men jeg savner nogen at være sammen med, når jeg er 
hos hende. Jeg er 10 år og elsker at spille fodbold og 
spille minekraft på computeren. Nogen, der har lyst til en 
ven mere? Hilsen Peter. 

    - om hobby, skole og med brevkasse
BBBO Kids

Tekst og foto af Maria Kahr Ovesen og Laura Kahr Ovesen
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brabrand kulturuge 2015
fra den 11. - 20. september er der kulturuge i brabrand. kom med dine input til programmet

Kære medvirkende i Brabrand  
Kulturuge
Vi har igennem årene haft et for-
rygende program i det, vi kalder 
Brabrand Kulturuge.
Mange frivillige har lagt stærke 
kræfter i at få et spændende og bredt 
program, der tilgodeser de flestes 
interesse.
Nu er det igen tid til at sammensætte 
programmet for dette års Brabrand 
Kulturuge, og vi håber naturligvis, at 
du er med igen i år.
Der er oprettet en fælles mailboks:
kulturuge@detgamlegasvaerk.dk

krav til indlæg:
1. Færdigt indlæg til programmet 
leveres som et Word-dokument.
2. Indlægget påføres en overskrift.
3. Rettelser til indlæg skal sendes som 
et nyt indlæg, ikke kun som rettelser.
4. Billeder til indlægget må ikke 
tilføjes dokumentet, men skal sendes 
separat som en højopløst jpg-fil.

tidsplan:
Levering af tekster senest: 
Mandag den 29. juni 2015
Opsætning/layout: 
Mandag den 29. juni - 14. juli 2015

Korrektur rundsendes: 
Mandag den 14. juli 2015 
Korrektur retur:
Mandag den 27. juli 2015
Materiale sendes til tryk: 
Fredag den 14. august 2015
Levering af brochuren: 
Fredag den 21. august 2015

Venlig hilsen
Brabrand Kulturuge

Det Gamle Gasværk Byleddet 2 C
8220 Brabrand

nyt fra gellerup kirke
fødselsdagsfest og værestedsaften i kirken

fødselsdagsfest 
7. juni kl. 9.30
Vi fejrer kirkens fødselsdag med 
brunch kl. 9.30, hvor alle er vel-
komne. Kl. 11.00 er der international 
gudstjeneste med læsninger og sange 
på forskellige sprog.
 
værestedsaften
18. juni kl. 17.00 – 19.30
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften 
i kirkens underetage. Kl. 17 er der 
kaffe/te og småkager og tid til en 

snak. Kl. 18 serveres der varm mad. 
Derefter synger vi sammen og 
hygger os til omkring kl. 19.30. Du 
behøver ikke melde dig til – du kan 
bare møde op.
   
frivillig i gellerup kirke
Er du kreativ, meditativ, aktiv eller 
alternativ? Så overvej, om du ikke 
skulle være frivillig i Gellerup Kirke. 
Kontakt kirkekoordinator Torben 
Kirkegaard, og hør mere.
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ind-vandrer-historier tilbage i gellerup
sigrids stue og gellerup bibliotek indbød den 23. maj til fernisering

Kunstnere med forskellige bag-
grunde med tilknytning til Gellerup 
har lavet hverdagshistorier, som 
alle kan forstå. Det er blandt andet 
fotos, tegninger, malerier, videoer og 
lydproduktioner.  Man kunne blandt 
andet høre lyde fra en skraldespand 
midt i Gellerup, en postkasse, som 
var meget glad for at modtage post, 
en lydmur med stemmer og stem-
ning optaget hos beboere i Gellerup. 
Værkerne blev præsenteret i byrum-
met i Gellerup og på Sigrids Stue.  
Deltagende kunstnere: kunstner og 
illustrator Hasan Güngör, forfatter 
Anett Sällsäter, performer Katrine 
Faber, dokumentarist Lars Henning-
sen og billedkunstnerne David 
Ramírez Gómez, Anne Katrine Graah 
Rasmussen og Faranak Sohi. 

Af Elsebeth Frederiksen, 
fotos Anett S. Christiansen David Ramirez Gómez’ hverdagshistorier som vinduer i Gellerup.

Fælles dans på biblioteket.

Aksel Striim og Katrine Faber underholder publikum på biblioteket.
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lokalCenter brabrand i juni måned
lokalCenteret byder blandt andet på midsommerfest hen over sommeren

tirsdag den 2. juni 
kl. 9.30 – 11.30:
tøjudsalg
Carina Dyhr holder tøjudsalg.

tirsdag den 2. juni kl. 14.00:
Filmklubben viser filmen 
”Den hundredårige, der krav-
lede ud ad vinduet og forsvandt” 
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 
indgangen til Lokalcentret. Her 
kan du også notere forslag til 
film til de kommende måneder. 
Filmen vises kun, hvis der er min. 10 
tilmeldt.

tirsdag den 23. juni kl. 17.00:
midsommerfest med grillmad
Vi tænder op i grillen og ind-
byder til midsommerhygge. 
Middagen består af kød og pølser 
fra grill, salat/kartoffelsalat og 
flutes. Drikkevarer kan købes. 
Der vil til slut være mulighed for 

at købe jordbærkage til kaffen.  
Mens vi nyder kaffen, synger vi mid-
sommervisen og andre sommersange. 
Der gives tilskud til arrangementet – 
derfor de lave priser.
- Kød 
(pølse, spareribs, kyllingeoverlår): 
15 kr. pr. stk.
- Salat (kold kartoffelsalat eller grøn 
salat): 10 kr. pr. portion
-  Jordbærtærte: 10 kr. pr. stk
- Kaffe/te:  gratis

mandag den 29. juni kl. 10.30
sejltur med kig 
til sculpture by the sea
Vi kører med egne busser fra Lo-
kalcenter Brabrand til Marselisborg 
Lystbådehavn, hvor vi stiger om 
bord i færgen Bertha, som sejler os til 
Ballehage og retur (ca. 40 minutters 
sejltid).
Der kan ikke medtages rollator eller 
kørestol på færgen.
De kan efterlades på bådebroen. 
Der er tre trin ned til færgen. 
Vi tager frokost - kold kartoffelsalat 
og frikadeller – med fra caféen.
Drikkevarer skal købes på færgen. 
Pris for turen inkl. frokost, men 
ekskl. drikkevarer er 50 kr. 
Tilmelding senest 19. juni til Ellen 
Abildgaard, tlf. 2762 5308. 

lokalCenter næshøj juni 2015
mange spændende arrangementer i juni måned på lokalCenter næshøj

tirsdag den 2. kl. 19.00
Sanggruppen mødes i Caféen. Alle er 
velkomne.

onsdag den 10. kl. 9.00 
Brugerrådsmøde.

mandag den 15. kl. 12.00
Valdemarsdag 
Vi fejrer i OptimistCaféen, at de nye 
kartofler er kommet, dertil serveres 
der stegt flæsk med persillesovs, 
rødbeder og en gratis snaps.
Pris: 42,-kr.

Dessert: Nye friske jordbær med 
fløde / mælk. Pris: 20,-kr.
Tilmelding senest den 10. juni på 
8713 4717 eller i caféen.

søndag den 21. kl. 14.00 
Bussens Venner afholder Bankospil i 
Caféen og Lille sal.
Alle er velkomne.

tirsdag den 23. kl. 14.15
”Udendørs Gudstjeneste” ved ”Café 
Tørvejr”
v/sognepræst Elisa Morberg Wejse. 
Alle er velkomne.

månedens kunstner:
Kunstner Lisbeth Lund Rasmussen 
udstiller i perioden den 4. maj- 30. 
juni 2015.

Husorkesteret holder ferie i juli og 
december måned.
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SE OGSÅ LADENS FOLKEKØKKEN PÅ FACEBOOK

LADENS FOLKEKØKKEN april 2015
Mandag    1. juni Hjemmelavede kyllinge-nuggets
Onsdag    3. juni Pasta med løg og oksekød   
Torsdag    4. juni Medisterpølse med 
  hjemmelavet kartoffelsalat 
Fredag    5. juni Køkkenets ”Grundlovs-specialitet”

Mandag   8. juni Tapas 
Onsdag 10. juni Koteletter, stuvet spidskål og kartofler
Torsdag 11. juni Orientalsk pastasalat med oksekød 
  og sprøde grøntsager
Fredag 12. juni ”Ghet to eat” med Emil og Lars 

Mandag 15. juni Falafler m. nahnbrød, tzatziki, humus og salat
Onsdag 17. juni Musaka
Torsdag 18. juni Bøf, tzatziki, kryddersmør og kartoffelbåde
Fredag 19. juni ”Ghet to eat” Elsebeth og Lars laver vegetariske 
  indiske linser

Mandag 22. juni Børnemadklubbens ferieafslutning
Onsdag 24. juni ”Ugens overraskelse”
Torsdag  25. juni Ratatouille 
Fredag  26. juni ”Ghet to eat” med Ilham og Lars. GRILLFEST 

Mandag  29. juni Kylling Tabouleh

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.

Folkekøkkenet holder ferie 
til den 3. august 2015.

STØT dit lokale beboerhus!
Der sker mange ting i beboerhuset i det næste år, og det 
bliver helt sikkert spændende at deltage i bestyrelsesar-
bejdet eller som frivillig.
Bestyrelsen deltager bl.a. i en forberedelsesgruppe om 
de kommende beboerhuse i Helhedsplanen. Som frivil-
lig vil du også kunne give en hånd med i aktiviteter for 
kvinder, mænd, børn og unge, i folkekøkkenet m.v. 
Har du forslag eller interesser, som kan interessere 
andre, så hør, om vi har et passende lokale.
Mange penge har vi ikke, men vi kan være behjælpe-
lige med at finde ud af, hvor der er mulighed for støtte.
Tousgårdens Venner er en selvstændig forening, der 
driver Beboerhuset Tousgårdsladen i bygningerne, den 
lejer af Brabrand Boligforening (afd. 5). Foreningen får 
støtte af Aarhus Kommune til drift og husmandsansæt-
telse, men skal selv tjene til vedligeholdelse, inventar 
osv. Derfor er frivillige meget velkomne til at give en 
hånd med. Vi kvitterer med en kop kaffe og en hygge-
lig atmosfære.
Kig ind, deltag i aktiviteterne, kom til generalforsam-
lingen, 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, ge-
neralforsamling, 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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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
Keld Albrechtsen (formand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk 

Jesper Pedersen
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90, jp@iecdk.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

Jens Joel, 
Gudrunsvej 58, 2. mf., 8220 Brabrand,
tlf. 61 62 51 81, jens.joel@ft.dk

Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 5. tv, 8220 Brabrand
tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com

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 ihåndenvæ-
rende beboerblad er udkommet. Redaktionen rykker 
teltpælene op og holder sine næste redaktionsmøder i 
Afd. 3, Skovgårdsparken. 

Skræppebladets næste redaktionsmøde holdes tirsdag 
den 2. juni kl. 17.30 i Skovgårdsparken mødelokale på 
Ingasvej ved selskabslokalerne.

”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 bo-
ligforeningens afdelinger,” udtaler redaktør Elsebeth 
Frederiksen.
 
Alle er velkomne med ideer, input og ris/ros til byens 
bedste beboerblad.

Skræppebladet er 
flyttet til 

SkovgårdSparken

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

besøg gellerup museum 
 og se helhedsplanen ovenfra

Åbningstider med gratis entre:
Hver tirsdag klokken 10.00-13.00 og 15.00- 17.00
 
1. søndag i hver måned kan der efter aftale holdes åbent i 
museet fra klokken 14.00-16.00 med gratis entre.
Kontakt museumsinspektør Anne Katrine Graah Rasmus-
sen tlf. 20 46 69 37 / anra@bbbo.dk senest torsdagen for-
inden. 
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

grundloven fejres 

i gellerup
 

Fredag den 5. juni bliver der festet for 100-års jubilæet for 
kvindernes og arbejderklassens stemmeret på Legeplad-
sen ved Klubberne i Gellerup, midt i parken.
Alle fra nær og fjern er velkomne til at komme og deltage 
i festlighederne.
Programmet er stadig under planlægning, men der bli-
ver blandt andet grundlovstaler af folketingsmedlem for 
Socialdemokratiet og beboer i Gellerupparken Jens Joel, 
borgmester Jacob Bundsgaard og formanden for Aarhus 
Integrationsråd, Arzoo Rafiqi.
Der bliver som sædvanlig dans og musik med blandt an-
det Horn of Africa og Adoon, og Cirkus Tværs kommer 
med en gøglerforestilling, og der vil også være forskellige 
konkurrencer.
Der er mulighed for at lege, hygge og få lidt at spise hele 
eftermiddagen. 
Grundlovsarrangementet i Gellerup starter kl. 13 og slut-

ter ca. kl. 16, men allerede 
kl. 12.30 er der Grundlovs-
optog med start fra Bebo-
erhuset Laden – som ender 
på festpladsen.

Statuen med Grundlovens 
giver, Christian den 7., til 
hest på Christiansborgs slots-
plads – med ordene ”Folkets 
kærlighed, min styrke”. 
(Foto Anette Hansen).


