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lederen

Af Elsebeth Frederiksen

endnu et år er gået

Det er ved at være december, vejret er skidt, og folk går 
rundt og surmuler lidt i regnen og kulden. Her på Skræp-
pebladet surmuler vi ikke, men er glade for året, der er 
gået, og er spændte på, hvad næste år vil bringe. 
 
Det har været et godt, men også langt år i den lille re-
daktion af frivillige på bladet. Vi har haft gode diskussio-
ner om forslag til artikler, og forhåbentligt er nogle af disse 
forslag blevet til gode artikler. 
Der har været nok at skrive om i Brabrand Boligforening. 
Den nye ledelse, som lærte boligforeningen at kende, nye 
byggeprojekter og helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. 
Ledelsen har også haft sit at passe, men der er blevet plads 
til en ny strategi for boligforeningen.
Den blev gennemgået på et seminar i november og lægger 
op til bedre kommunikation, beboerne i centrum og bedre 
service. Seminaret bliver der skrevet om i dette blad, men 
vi følger jo selvfølgelig op på strategien i det nye år og 
holder øje med, hvordan det konkret bliver implementeret.

Der har også været plads til små historier fra den enkelte 
afdeling, som, selvom det ikke handler om renovering eller 
store forandringer, alligevel betyder noget for beboerne.

Vi udkommer først igen til februar, og til den tid er der sket 
en forandring. Som det står skrevet et andet sted i bladet, 
udkommer Skræppebladet fra nytår kun otte gange om 
året i stedet for ti, som det har gjort hidtil.

Det betyder forhåbentligt, at vi får kræset mere om histori-
erne og kommer mere ud i afdelinger, som vi ikke selv bor 
i. Vi håber, at I læsere kan se en forskel.

Vi håber selvfølgelig på et stadigt samarbejde med jer. Bliv 
endelig ved med at sende læserbreve, artikler, billeder og 
idéer ind til os. 

Det er jer læsere, vi er til for. Vi vil gerne være flere, så lad 
mig gentage den appel, jeg er kommet med før. Meld jer 
end elig til at skrive for bladet. I er meget velkomne til at 
bidrage. Især, hvis I ikke synes, der bliver skrevet nok om 
jeres afdeling. Dette er jeres chance for at blive hørt i det 
nye år.

Med disse ord vil jeg ønske 
alle en glædelig jul og godt 
nytår.

Vi ses til februar.
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instant one slår snart dørene op
det nye aktivitets- og informationscenter for helhedsplan gellerup og toveshøj er 

næsten færdigt. huset åbner meget snart, og alle er velkomne til at kigge forbi

Tekst og foto af Lotte Pape

I hjertet af Gellerup har håndværkere 
den seneste tid arbejdet hårdt for at 
få det nye centrum for aktiviteter og 
information om Helhedsplanen, In-
stant One, gjort færdigt. Instant One 
bliver bygget af store genbrugscon-
tainere, som er malet i en stærk rød 
farve, så de er til at få øje på. Rundt 
om bygningens kerne af containere 
kommer et udendørs, cirkelformet 
opholdsrum. 

kom og hils på
Selv om de udvendige arbejder ikke 
er helt på plads endnu, så kan man 
meget snart kigge indenfor i huset 
og hilse på. Den 6. december holder 
vi en fælles arbejdsdag, hvor huset 
bliver indrettet med inventar og ud-
stilling, og herefter vil huset være be-
mandet. Man kan blandt andet møde 
Yvonne, der er ansat til at lede husets 
aktiviteter det første år. Hun er ud-
dannet arkitekt og har også stor er-
faring som event-skaber. Instant One 
ligger med den nye kunstgræsbane 
Arena Vest Aarhus og Gellerupbadet 
som nærmeste naboer. 

et fælles hus
Det er Brabrand Boligforening og 
Aar hus Kommunes Gel le rup se-
kre tari at, som driver Instant One i 
fælles  skab. Entreprenørvirksomhe-

den Ene mærke og Petersen opfører 
og ejer bygningen. E&P har netop 
fået tildelt Aarhus Kommunes in-
tegrationspris for en ekstraordinær 
indsats for at inddrage beboere og 
skabe nye jobs i forbindelse med 
renovering af boligblokke.

stor åbningsfest
I begyndelsen af 2016 bliver der en 
stor åbningsfest, hvor alle bliver 

inviteret til en dag med musik, fest 
og farver. Allerede i december bliver 
der fernisering af en fotoudstilling. 
Datoen annonceres på gellerup.nu og 
Helhedsplanens facebookside. Alle i 
Gellerup, på Toveshøj og i resten af 
verden er desuden altid velkommen 
til at komme og få en snak om, hvad 
der sker nu og fremover – eller bare 
sige ”hej” til den nye nabo, Instant 
One.

Yvonne Buer (t.h.) er ny daglig leder af Instant One, hvor hun får kontor sammen 
med Vibeke Dam Hansen (t.v.), der er infomationsmedarbejder på Helhedsplanen.



på besøg i toveshøj

Indtil 2002 boede jeg lige 
ved siden af i Gellerup, så 
jeg har da et godt indtryk 
af Toveshøj, troede jeg, men 
det viser, at her sker noget 
nyt, og afdelingen hele tiden 
ændrer sig.
 

Især husker jeg de mange aktiviteter, 
der var og er i og omkring  Beboerhuset 
Tousgårdsladen. Derfor dukker jeg op 
her en torsdag ved frokosttid og møder 
en gruppe voksne, der spiser det, der 
er blevet til overs fra gårdsdagens 
traktement til Banko. Blandt dem er 
Inga og Elmer Bech, der har boet her, 
siden byggeriet blev færdigt i 1973. De 
kan sammen med huskvinden fortælle, 
at der stadig er banko hver onsdag og 
udlejning til private fester. Ovenpå er 
der mange aktiviteter for børn som bl.a. 
madklub og lektiecafé. Hver tirsdag 

eftermiddag arrangeres en gåtur i bak-
kerne for voksne.

kælderrummene 
Da jeg et par dage efter opsøger for-
manden for afdelingsbestyrelsen, Anett 
Salsätter Christiansen, bliver jeg godt 
nok overrasket over, hvor meget hun 
kan fortælle om aktiviteter og nye tiltag.  
”Det er dog trælst, at kælderrumme 
har måttet lukkes for ophold på grund 
af brandfaren, så de måtte lukke og 
slukke for alle foreninger i kældrene. 
Branddøre og flugtveje skal etableres og 
godkende hurtigt muligt. Først og frem-
mest skal cykelværkstedet op at stå igen 
og derefter de store kælderrum, der kan 
bruges til foreninger”, fortæller hun. 
 
muligheder for at bo 
Anett flyttede ind på Janesvej i 2002. Fra 
sin lejlighed kan hun se til Nyttehaven, 
der blev anlagt på en tidligere legeplads. 
Her kan lejes parceller, og der er vente-
liste. ”Den er vi meget stolte af”, siger 
hun, ”og der er ingen tyverier fra den”. 
Hun bor i en 2-værelseslejlighed med 
yderligere tre rummelige udestuer. Alle 
lejligheder, på nær de 1-værelses, har 

udestuer. Stuelejlighederne har også 
have. På Lenesvej er der 4- og 1- værel-
seslejligheder; de store har badekar. I 
de andre blokke er der 3- 2- og 1-værel-
seslejligheder. Det er nu muligt at sætte 
køkken ind i de 1-værelseslejligheder, 
men i modsætning til de andre, har de 
ikke vaskemaskine. ”I de sidste halve 
år har lejlighederne ikke stået tomme”, 
siger Anett. ”Folk bliver boende. Bør-
nefamilier som regel til det andet barn. 
Mange danske nygifte flytter nemlig ind 
i de 2-værelses. De helt små lejligheder 
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På trods af, at blokkene er grå, er der meget liv og mange aktiviteter i afdelingen.

Anett og Ibtessam går i haven



er attraktive for studerende, og her er 
også kollektiver”.
Vi går en tur for at besøge Inga og 
Elmer. På vejen møder vi Anetts nabo 
Ibtessam. Navnet betyder smil. Ibtes-
sam er en af dem, som var med til at 
opbygge de nye nyttehaver. Inga og 
Elmers 3-værelseslejlighed havde, da 
de flyttede ind i 1973, en husleje på 993 
kr. om måneden. De kunne ikke tænke 
sig at bo andre steder, og her bor stadig 
nogle stykker, som har boet her fra 
starten. Inga siger, at det er spændende 
at være med til at opleve helhedsplanen. 

Elmer siger, at man skal kunne sætter 
grænser, og at andre beboere respekte-
rer, hvis man skælder ud over svineri. 
 
problemer kan løses 
Alle tre er enige om, at der stadig er 
nogen problemer i Toveshøj, men ikke 
så mange som tidligere. Der bliver 
sat lamper op i haverne, men først og 
fremmest har videoovervågning givet 
resultater. Udgifterne til hærværk er kun 
en lille brøkdel af, hvad de var tidligere. 
Problemet er nu en gang i mellem uro-
magere fra Bazaren, der kan gemme sig 
i opgangene her, og det er meget svært 
for politiet at få fat i dem på stisyste-
merne.
Alene i år har været afholdt 16 aktiviteter. 
Som et pilotprojekt skal en blok ændres 
med nye lejlighedstyper, og der kommer 

et nyt beboerhus i nærheden af Bazaren. 
På vej over mod Tousgårdsladen ser  vi 
også, børnenes og afdelingsbestyrel-
sens idéer realiseret bl.a. i kunstværker 
og motionsredskaber. Mættet af indtryk 
ser jeg til sidst Verdenshaverne og det 
nye drivhus i Tousgårdsladens have, 
men Anett siger, hun kunne vise meget 
mere.  

Afdeling 5, Toveshøj
Lenesvej, Janesvej og Edwin Rahrs Vej, 
8220 Brabrand
624 lejemål
4-etagers blokke
Kælderrum til alle boliger
Færdigbygget i 1973.
Katte- og hundehold ikke tilladt.

Skræppebladets udsendte

Jens Skriver,
Holmstrup

Foto af Martin Krabbe

Martin Krabbe,
fotograf

Foto af Espen Swane

Anett viser vej til aktiviteter

Her finder du vej til mors kødgryder
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ny strategi for boligforeningen
boligforeningen vil være med til sikre beboere adgang til gode boliger, 

som er til at betale – både nu og i fremtiden

Af Keld Albrechtsen, formand og Keld Laursen, direktør

På repræsentantskabsseminaret den 
7. november blev boligforeningens 
repræsentantskab introduceret til det 
strategiudkast, som foreningsbesty-
relse og ledelse har udarbejdet.
Strategiudkastet har en række for-
skellige afsæt:
I kølvandet på Muusman-rapporten 
og generationsskiftet i den admini-
strative ledelse blev der i 2014 afholdt 
en ”fremtidsdag”, og siden har ledel-
se og bestyrelse gennemført en række 
temamøder og workshops netop med 
henblik på at formulere en ny strategi 
for Brabrand Boligforening. 

I 2015 har den nye regering varslet ny 
lovgivning for almene boligforenin-
ger, som vil have til formål at effek-
tivisere driften. Loven understreger, 
at der er behov for, at også Brabrand 
Boligforening sætter fokus på at sikre 
en effektiv og velfungerende drift.

Endelig betyder nye bestemmelser i 
Aarhus Kommune, at boligforenin-
ger fremover skal konkurrere om 
tildeling af kvoter til nybyggeri, og 
samtidig har kommunen vedtaget en 
ny politik for byens udvikling. Den 
udvikling ønsker Brabrand Boligfor-
ening at tage et medansvar for.

Strategien er et redskab til at sætte 
retning på arbejdet og skal sætte det 
lange lys på for at sikre, at boligfor-
eningens beboere har adgang til gode 
boliger, som er til at betale – både nu 
og i fremtiden.

en dynamisk strategi med 
beboeren i centrum
Vi har i arbejdet lagt vægt på, at 
Brabrand Boligforenings strategi ikke 
bliver et højtideligt dokument, som 
ligger hengemt i en skuffe, men er et 
aktivt dokument, som er levende, og 
som kan bruges som platform for det 
konkrete arbejde i boligforeningen – i 
administrationens såvel som i bebo-
ernes dagligdag. 

Professionel og serviceorienteret drift

Strategiudkastets første tema har 
overskriften ”Professionel og service-
orienteret drift”.

At være professionel dækker over en 
korrekt, rettidig indsats; en indsats 
der er udført godt og til alles tilfreds-
stillelse. At yde en god service vil 
sige, at man er hjælpsom, imødekom-
mende, at man møder beboeren med 
et smil, at man stiller sin viden til 
rådighed.

Et underliggende tema er effektivi-
sering.  Effektivisering har ofte en 
negativ klang, fordi det forbindes 
med nedskæringer og dårligere 
service. Vi skal gøre os klart, hvad 
vi gerne vil opnå, og hvad vi ikke 
vil opnå ved at effektivisere. Det er 
vores holdning, at vi skal effektivi-
sere ved at fokusere på arbejdsgange, 
koncentrere os om at gøre ting klogt, 
smide gamle vaner væk, hvis de ikke 
længere er meningsfyldte, udnytte 
moderne teknologi osv. Lad os prøve 
at sætte en human ramme om det at 
effektivisere. 

indsatser
Administration skal sikre både større 
tilgængelighed og større åbenhed, 
end vi har i dag. Det er der mange 
veje til, og her vil ledelsen komme 
med konkrete initiativer inden længe. 
Vi skal blive bedre til at udnytte IT 
og anden teknologi. Og vi skal have 
en ny hjemmeside, som giver bedre 
adgang for den enkelte beboer.

udviklingsbaseret
Den anden halvdel af strategien 
handler om, hvordan boligforeningen 
kan udvikle sig i fremtiden.

Århus vokser og udvikler sig, og 
der er stor fokus på, hvordan en 
by kan udvikle sig i større social 
balance. Byrådet har netop vedtaget 
et budget, som betyder, at der hvert 
år i de næste fire år skal bygges 400 
familieboliger i Århus.

I den udvikling af Århus kommer 
boligforeningerne til at spille en 
væsentlig rolle, og Brabrand Boligfor-
ening ønsker at tage medansvar for 
byggeriet af nye boliger, så der også 
fremover bygges boliger, som er til at 
betale.

Brabrand Boligforening har nogle 
stærke traditioner for at være med til 
at sætte en dagsorden for godt byg-
geri, og det er den tradition, som vi 
skal holde fast i og videreudvikle.

Et andet udviklingsinitiativ er et 
systematisk samarbejde med forsk-
ningsmiljøerne, fordi det kan under-
støtte nye ideer og skabe værdi både 
for samfundet og for vores egen bo-
ligforening.

den videre proces
Efter at udkastet til en ny strategi nu 
er præsenteret for repræsentantska-
bet, er det hensigten at give repræ-
sentantskabet og afdelingerne mu-
lighed for at drøfte, kommentere og 
komme med input, inden forenings-
bestyrelsen vedtager en strategi i det 
nye år. Og det er også hensigten, at 
strategien med passende mellemrum 
skal tages op og løbende justeres 
og tilpasses – netop for at sikre, at 
den forbliver aktuel og levende og 
er platformen for boligforeningens 
arbejde fremover.

Administrerende direktør Keld Laursen 
redegjorde for boligforeningens strategi.
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brabrand boligforening kigger ud i fremtiden
strategien frem mod 2020 præsenteret for repræsentantskabet på boligforeningens seminar

Tekst af Helle Hansen, foto af Elsebeth Frederiksen

Godt et halvt hundrede medlemmer 
af Brabrand Boligforenings repræsen-
tantskab havde taget imod invitatio-
nen til at deltage i boligforeningens 
repræsentantskabsseminar. Det blev 
holdt lørdag den 7. november på 
Koldkærgård Konferencecenter i det 
nordlige Aarhus.

Der var repræsentation fra 16 af 
boligforeningens 25 afdelinger, og de 
mange afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer havde ved tilmeldingen skullet 
vælge sig ind på to af  seminaret fire 
workshops, som om eftermiddagen 
blev gennemført af medlemmer fra 
foreningsbestyrelsen. Workshoppe-
nes temaer var økonomisk bæredyg-
tig  hed, social bæredygtighed, miljø-
mæs sig bæredygtig og lejere med 
”ejer skab”.

strategi for 2016-2020
Formiddagen lagde ud med en kort 
velkomst af boligforeningens for-
mand Keld Albrechtsen. Derefter blev 
der taget hul på dagens første oplæg, 
som var boligforeningens strategi-
oplæg for 2016-2020, som først blev 
introduceret at Keld Albrechtsen, 
der slog fast, at det ikke skal være en 

strategi, der ligger i en skuffen, men 
en strategi, der kan sikre, at vi afle-
verer en bedre boligforening og by 
til vores efterkommere, som der også 
står i vedtægterne.
Selve strategipapiret blev præsenteret 
af direktør Keld Laursen.
Strategien har to overordnede indsat-

ser: professionel og serviceorienteret 
drift og stærkere udviklingsbasering, 
som sammen skal være med til at 

sikre boligforeningen en fremtid som 
en ambitiøs og visionær boligorgani-
sation. 

rundbordssnak
Efter oplægget blev strategiforslaget 
diskuteret rundt om bordene, hvor 
repræsentantskabets medlemmer 
efterhånden blev grundig blandet 
på kryds og tværs, da de flere gange 
undervejs skulle skifte plads. Efter-
følgende var der fælles opsamling, 
hvor inputtene fra salen blev samlet 
sammen og fik nye kommentarer 
med på vejen.

direktøren fra bl
Efter eftermiddagens workshops 
sluttede den mere formelle del af se-
minaret af med, at BL’s Bent Madsen 
kom forbi og gav hele repræsentant-
skabet en times grunding gennem-
gang af den politiske situation på 
Christiansborg set med boligbevæ-
gelsens øjne. Og det var blandt andet 
med helt aktuelle nyheder omkring 
forhandlingerne om politiforliget, 
som fandt sted, sideløbende med, at 
repræsentantskabet holdt møde.Deltagerne var samlet, inden de gik ud i grupper.

Denne workshop handlede om 
social bæredygtighed.
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beboerne skal kunne komme til mig med alt
maria kahr ovesen er nyt medlem af foreningsbestyrelsen. 

skræppebladet har snakket med hende

Tekst af Elsebeth Frederiksen, foto af Lucas Kahr Ovesen

Maria er 33 år og bor i Pilevangen i 
Solbjerg med sin mand og tre børn.
Hun har boet i afdelingen, siden den 
blev færdigbygget for fire et halvt 
år siden, og har siden begyndelsen 
siddet i afdelingsbestyrelsen og været 
formand i 4 år.
I september overtog hun pladsen 
i foreningsbestyrelsen efter Jesper 
Fræer, som valgte at trække sig.
Inden da havde hun været 1. supple-
ant og siddet med til møderne. 
 
Hun er uddannet bygningsingeniør 
fra 2011 og arbejder i Engineering-

afdelingen for Danfoss Redan, som 
laver unit til boliger, der laver varme 
og varmt vand via FJV.  
Hendes speciale er energi og inde-
klima. Derfor er hun meget fokuseret 
på, hvilke materialer man bruger i en 
bolig, og ved meget om energi. Hun 

ser sig selv som loyal, stærk og åben 
person, som ved, hvad hun vil.  
 
ser sig selv som en banebryder 
Maria er opvokset med sin unge mor 
og to mindre søskende i en lejlighed 
i Viby J i en anden boligforening. Da 
hun var 10, kom en stedfar til, og de 
flyttede alle ud på Djursland i et hus, 
hvor to søskende senere kom til. Dér 
og senere på efterskole blev hun støt-
tet i at gå efter en uddannelse og er 
blevet den første i familie, der tog en 
akademisk uddannelse.  
Efter ét år som au pair i USA, mødte 

hun sin nuværende mand som 20-
årig, hvor de begge var frivillig på 
Grøn Koncert. Hun tog et år som 
værnepligtig og blev selv en ung 
mor som 22-årige, mens hun gik på 
HF. Andet barn kom, mens hun læste 

til ingeniør, og tredie barn kom lige 
inden specialet.

 
hvor skal fokus ligge?
”Jeg har ikke sat så stort præg på 
foreningsbestyrelsen endnu, Jeg har 
brugt det første halve år på at lytte og 
fik også først stemmeret i september. 
Som ny skal man ikke bare komme 
med nye idéer, men skal lige lære, 
hvordan det hele fungerer”. I to år 
har hun kæmpet om en plads i besty-
relsen og er glad for endeligt at være 
valgt ind. En liste over idéer er ved at 
blive lavet: bedre kommunikation og 
mere åbenhed, boliger med solceller, 
og varmepumpe skal have en god 
nem manual.

Hun er tilfreds med administration 
og føler, at hun får den information, 
hun har behov for for at tage de be-
slutninger, som foreningsbestyrelsen 
skal.
Dér, hvor hun mener, hun vil skille 
sig ud, er, at hun er en god lytter og 
afslutter. Ved alle udfordringer er der 
noget, der kan gøres nu og her, der 
gør, at problemet bliver mindre. Ofte 
kan det være ved en handlingsplan 
eller kommunikation mellem dem, 
det omhandler.
”En af de ting, jeg arbejder på nu 
efter workshoppen, er et ark, som 
kan sammenligne afdelingerne. Så 
afdelinger, der ligner hinanden, kan 
sparre med hinanden om, hvad de 
er gode til, og være samme om de 
udfordringer, de kunne have.”

vil præge de nye boliger
I foreningsbestyrelsen vil hun gerne 
være med til at præge de nye boliger, 
der skal bygges. 
Hvordan de skal indrettes, og hvilke 
materialer der skal bruges. 
”Jeg ville ønske, at man, selvom man 
bor til leje, alligevel føler et ejerskab 
over lejligheden, fordi den ligger i 
et godt område, er godt indrettet og 
helst også gerne billig. Man må gerne 
tænke, at her har man lyst til at bo i 

Maria i sit hjem i Pilevangen, hvor hun har boet siden afdelingen blev bygget.
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Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og det omdeles til 
beboerne i Gellerupparken og Toves-
høj. Du kan også finde alle udgaver 
på www.gellerup.nu

Dette nummer fokuserer på det stor-
møde, som afholdes 28. novemb er i 

Globus1 for alle Gelle rups og Toves-
højs beboere – og for alle, der har en 
mening om området og vores fælles 
fremtid.

Forsiden er en collage af citater fra 
beboerne. De er indsamlet gennem 
interviews, som er gennemført i op-
gangene de seneste uger. Har du også 
haft besøg af os?

Vi har også været ude at tale med 
nogle unge – for at høre, hvad de ger-
ne vil uddanne sig til, og har intervie-
wet Naseem Chebli, der måtte opgive 
sit studie, fordi han ikke kunne finde 
en læreplads. Læs hans personlige be-
retning.

Beboerguiderne, der er tilknyttet Gel-
lerup Museum, er populære som al-
drig før. De viser området frem for 
både lokale og nysgerrige besøgende 
udefra.

Og så er bladet, du holder i hånden, 
det første, der er uddelt af et helt nyt 
team af omdelere: Unge fritidsjobbe-
re, som hver måned vil sikre, at bebo-
erne i Gellerupparken og Toveshøj får 
deres beboerblad til tiden – og and en 
skriftlig information fra Brabrand Bo-
ligforening. Læs om dem i bladet.

Vi fortæller også om somalisk lek-
tiehjælp, hvor de store børn lærer at 
hjælpe de små. Og om et nyt tilbud til 
hjertepatienter. Og så er der et læser-
brev fra Allan Fisker om gode, gamle 
Gellerupbadet.

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

får sammen med skræppebladet

Tekst af Tore Plougheld

mange år. Jeg går ind for, at beboerne 
gerne må være mere medbestem-
mende over at indrette hjemmet, så 
det bliver deres eget”. 

Derudover skal der være et helt spe-
cielt sammenhold med beboerne, 
hvis de ønsker det, som man ofte 
ikke finder ved ejerboliger eller par-
celhuse. F.eks. som i Pilevangen hvor 
man hjælper hinanden, hvis man 
f.eks. mangler et æg eller lidt mel.

billigere mærker kan godt 
være gode 
”Jeg vil gerne have, at man skal 
kun ne bo i boligen og være glad for 
den, og at det hele er gennemtænkt. 
F.eks. synes jeg især, at det er vigtigt, 
at gulvene er solide.”   

Hun forklarer, at der ofte er nogle 
småting i boligerne, som kan være 
irriterende og komme til at fylde 
meget. F.eks. er soveværelset for lille 
til en stor dobbeltseng, så man ikke 
kan åbne skabene helt op, eller at der 
bli ver brugt utroligt meget skabs-
plads på udstyr som udsugning, 
var mepumpe eller inverter. Hun 
me ner ikke altid, at arkitekterne er 
op mærk somme på det, fordi de mere 
tænk er på udtrykket og glemmer 
funk tionaliteten.

vil være beboernes talerør
Maria vil gerne gøre beboerne 
opmærksomme på, at de altid kan 
komme til hende, hvis de har et 
problem, der er groet fast. Så vil hun 

prøve at finde en, der kan hjælpe, 
hvis hun ikke selv kan. ”I maj gik 
jeg til valg som beboernes talerør, 
så det er vigtig, at beboerne ved, de 
kan komme til mig. Dog er der ingen, 
der har ringet eller skrevet til mig 
endnu”. 
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gellerupscenen genopstår under eutopia 2017
kulturhovedstaden genåbner scenen i gellerup 

som et nyt kulturelt mødested frem mod kulturåret 2017 

Tekst og foto af Helle Hansen

Det er kun fem måneder siden, at der 
blev sagt farvel til A-toget (tidligere 
Gellerupscenen), efter det i et par år 
havde fungeret som et livligt hjem for 
Cirkus Tværs og lagt hus til mange 
spændende kulturelle arrangementer. 
Nu genopstår den gamle scene endnu 
engang. Denne gang i forbindelse 
med Kulturhovedstadens projekt i 
Gellerup, som har fået navnet EUTO-
PIA, der på græsk betyder et smuk og 
dejligt sted. Det er planen, at scenen 
skal blive et levende kultursted i for-
bindelse med Kulturhovedstad 2017, 
hvor Gellerup og Toveshøj skal være 
vært for et fuldmånearrangement i 
juli måned.

hjem til aarhus
Det er teaterinstruktør og skuespil-
ler Gitte Christensen, der står bag 
den nye udgave af Gellerupscenen. 
Den 1. september startede hun som 
kunstnerisk leder af 2017’s event i 
Gellerup, som hun har givet titlen 
EUTOPIA. Gitte Christensen er ansat 
af Aarhus Kommune, og hun skal de 
kommende år sammen med beboerne 
i Gellerup og Toveshøj og resten af 
Aarhus arbejde på at skabe det store 
fuldmånearrangement, der skal finde 
sted i Gellerup fem dage i juli 2017.

hans krull rykker ind
Genåbningen af Gellerupscenen, 
som tager fart fra midten af februar, 
hvor dørene slås op til en månedlang 
happening med workshops sammen 
med multikunstneren Hans Krull. 
Han skal sammen med interesserede 
beboere og andre aarhusianere gøre 
scenens gamle foyer til et lækkert 
rum, så det allerede fra nu af kan 
danne ramme om forskellige mindre 
kulturarrangementer.
”Alle, der har lyst til at bidrage og 
hjælpe til, er meget velkomne til at 
kigge ind og være med. Man behøver 
ikke at være skuespiller eller kunst-
ner,” siger Gitte Christiansen, der 
også får hjælp af gøglerskolen til at 
gøre scenen brugbar igen. 
”Og alt, hvad vi bruger, på nær 
malingen, skal være genbrug eller Gitte Christensen er klar til at byde indenfor på A-toget
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Flytter ind i Gellerup
Gitte Christensen er ude i den store verden kendt under navnet 
Brigitte Christensen. Hun har i mange år boet og arbejdet med 
film og teater i Rom, hvor navnet Gitte er svært at udtale. 
Kulturhovedstad 2017-projektet har nu fået hende til at vende 
hjem til fødebyen Aarhus, hvor hun skal være med til at skabe 
det store fuldmånevent EUTOPIA 2017 i Gellerup. 
Gitte Christensen er rykket helt tæt på, fordi hun ønsker at 
lære området og beboerne at kende. Midt i november flyttede 
hun ind i en lejlighed på syvende sal på Gudrunsvej. Herfra 
kan hun skue ud over hele området og på nærmest hånd følge de 
store forandringer, som Gellerup gennemgår i disse år.

måske noget, som vi får forærende af 
beboerne.”

dødssynd at lukke teater
Som teaterinstruktør og skuespiller 
er Gitte Christensen utrolig glad for, 
at hun kan være med til at få  skabt 
liv ind i den gamle scene under Gel-
lerup Bibliotek.
”For man lukker altså ikke kirker, og 
man lukker heller ikke moskeer, og 
man lukker slet ikke teatre. Det er en 
dødssynd, for et teater er et verdsligt 
kultsted, som er i stand til at omfavne 
alle,” fastslår Gitte Christensen, som 
håber, at scenen i de kommende år 

kan blive rammen om både små og 
store kulturarrangementer, som skal 
foregå under den paraply, der bliver 
kaldt EUTOPIA. 
”Og så skal det være et sted, hvor vi 
kan mødes og øve og forberede os 
på den helt store event,  for tag over 
hovedet er nødvendigt i Danmark , 
hvor vejret altid spiller en rolle.”

tilbagevendende event
”Vores fuldmånearrangement i Gelle-
rup, som hedder EUTOPIA 2017, skal 
være en international festival med 
teater, musik, sport og cirkus, der 
over fem dage i juli skal transformere 

Gellerup og lave det til et mødested 
for et tusindtalligt publikum,” siger 
Gitte Christensen og afslører, at 
tanken bag EUTOPIA Festivalen også 
er, at den skal være en international 
tilbagevendende begivenhed både 
i 2019 og 2021, så Gellerup kan 
blive kendt som et internationalt 
mødested, hvor den folkelige kultur 
og kommunikationen mellem men-
nesker udforskes både i teori og i 
praksis.

Gitte Christensen venter utålmodigt på at få nøglen til Gellerupscenen, som til februar skal være rammen 
om workshops med kunstneren Hans Krull.
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odin får selskab af sine ravne
i odinsgården har de fået nyt vægmaleri. det lever op til afdelingens navn

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Der var en tom væg i Odinsgården 
og en kunster, der gerne ville male på 
den. Det lød som en god idé for be-
styrelsen i Odinsgården, som takkede 
ja til kunstneren, som bare kalder sig 
Mr. Max, som tilbød at male væggen 
for en omgang maling. Det tog kun 
en dag, så var det færdigt, og kunst-
neren var væk igen.
Nu er maleriet færdigt, og bebo-
erne er godt tilfredse med resultatet. 
”Motivet skulle have relevans til 
Odinsgården, og han fik materiale 
om, hvem Odin var og hans bag-
grund,” forklarer afdelingsformand 
Lene Olm. 
Odin var, som de fleste nok ved, en 
nordisk gud. Han havde to ravne, 
som hed Hugin og Munin, der hver 
dag fløj ud i verden for at fortælle 
Odin om, hvad der var sket i verden. 
Derfor er de to ravne med på væg-
maleriet. Lene Olm forklarer, at de 
på et tidspunkt vil sætte noget op på 
væggen, der forklarer, hvad historien 
bag maleriet er.
”Vi håber på, at det ikke opfordrer 
til graffiti andre steder, men håber, at 
når der står et skilt, vil folk lade de 
andre vægge være.”

første del af stort kunstprojekt.
Dette er første del af en ny kunsthi-
storie i Odinsgården, som kulminerer 
den 20. marts med et stort projekt, 
hvor kunstneren Thomas Dambo, 
skal lave et kunstværk af skrald og 
træ. Der er et FN’s ”Day of Happi-
ness” hvor de vil lave et projekt, som 
også involverer beboerne.
De mangler endnu at skaffe nogle 
penge til det projekt, men Lene Olm 
er optimistisk om, at de nok skal nå 
det. 
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fritidsforeningens nye fas sektioner er klar 
til at modtage ansøgninger

de tre fas sektioner syd, vest og nord tilbyder medlemmerne forskellige muligheder for støtte 
og aktiviteter

Tekst af Helle Hansen

Efter den store omlægning af Bra-
brand Boligforenings Fritidsforening, 
der blev vedtaget tidligere på året, er 
alle de tre nye FAS sektioner i syd, 
vest og nord efterhånden ved at være 
klar til at melde ud, hvilke mulighe-
der medlemmerne har for at søge 
støtte til aktiviteter og udflugter.
Som ansøger skal man vælge op-
mærksom på, at det efter forårets 
omorganisering i dag er forskelligt, 
hvilke tilbud om støtte og aktiviteter 
medlemmerne får tilbudt. Det er 
afhængigt af, hvilken FAS Sektionen 
boligafdelingen er medlem af. 

forskellige bevillingsregler
Fremover er det derfor en god idé at 
gennemlæse sektionernes bevillings-
regler, før man søger. Nogle sektioner 
har for eksempel valgt at fastholde 
støtte til pensionistklubber, mens 
andre i stedet satser på at lave en 
seniorudflugt. Det er også forskelligt, 
om foreninger kan låne penge af FAS 
Sektionerne og på hvilke betingelser.
Det er medlemmerne af de tre FAS 
Sektioners bestyrelser, der har beslut-
tet, hvilke tilbud hver enkel sektioner 
udbyder.

oplysninger på hjemmeside
De konkrete bevillingsregler samt 
sektioners forretningsorden kan 
indtil videre findes på Brabrand 
Boligforenings hjemmeside, bbbo.
dk, hvor du finder oplysninger om 
Fritidsforeningen under fanebladet 

”Om os.” Med tiden er det planen, at 
når boligforeningen får en ny hjem-
meside, skal Fritidsforeningen have 
sin egen underhjemmeside, hvor 
medlemmerne kan finde oplysninger 
om alle foreningens aktiviteter og 
muligheder for at søge om støtte hos 
FAS sektionerne.

10 kroner i medlemskab
Alle lejemål i Brabrand Boligforening 
er medlem af Fritidsforeningen, hvis 

ikke beboeren aktivt melder sig ud. 
Kontingentet er 10 kroner om må-
neden, der indkræves sammen med 
huslejen
Efter Fritidsforeningens nye struktur 
hører boligforeningsafdelingerne 7, 
10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 og 31 
under Sektion Syd. Mens afdeling 1, 
2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18 og 19 
hører under Sektion Nord. Gellerup-
parken, afdelingen 4, hører som ene 
afdeling under Sektion Vest.

husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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levende kontorhus med masser af aktivitet
aarhus kommunes nye tekniske hus på bygaden i gellerup 

kan huse mange forskellige aktiviteter

Tekst af Helle Hansen, Illustration Aarhus Kommune

Hvis alt går efter planen, så kan 
Aarhus Kommune i december 2018 
slå dørene op til et nyt stort kon-
torhus, som kommer til at ligge på 
hjørnet af den nye bygade og Edwin 
Rahrs Vej i Gellerup.
Huset bliver 20.000 kvadratmeter 
stort, heraf er 1.500 kvadratmeter 
tænkt til udadvendte funktioner, der 
skal være med til at sikre, at huset 
lever op til intentionerne i helheds-
planen om at blande og skabe nye 
funktioner i Gellerup. 

samler kommunale ansatte
Den kommunale kontorbygning 
skal først og fremmest huse Teknik 
og Miljøs 750 medarbejdere, som i 
dag sidder på fire forskellige adres-
ser rundt i byen. Sociale Forhold og 
Beskæftigelse flytter også ind med i 
alt 200 medarbejdere. Det drejer sig 
blandt andet om de medarbejdere, 
der i dag sidder på Familiecenter Vest 
oven på Gellerup Bibliotek.

Den kommunale bygnings hovedindgang set fra bygaden.

Udsigten ved nattetide fra toppen af 
bygningen ned ad bygaden.
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Byrådspolitikere bekymret over 
prisen på byggeri

Kvadratmeterprisen på 27.101 kroner i den nye kommunale bygning 
betød, at sagen blev sendt til behandling i teknisk udvalg, da byrådet i 
begyndelsen af november skulle debattere det nye kontorbyggeri. 
Prisen for hele byggeriet er anslået til 607 millioner kroner, som Teknik 
og Miljø blandt andet skal skaffe ved at sælge ejendomme, for eksempel 
administrationsbygningen på Silkeborgvej, og ved at opnå besparelser på 
driften ved at samle de mange medarbejdere under samme tag.  
Alle byrådets partier, som står uden for Helhedsplanen: Venstre, Kon-
servative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten var dog 
bekymrede over det høje beløb, så der blev rejst mange spørgsmål. Og 
sagen blev sendt til behandling i teknisk udvalg. Her blev der fundet en 
regnefejl i budgettet, så kvadratmeterprisen kom ned på 25.567 kroner. Det 
fik Enhedslisten og De Konservative til at ændre holdning, således at de 
ved byrådsmødet onsdag den 18. november kunne stemme for byggeriet 
sammen med Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre.

Politiet flytter med
Østjyllands Politi, der i dag holder til med 
Lokalpolitiet på 1. sal i City Vest flytter med 
op i det store kontorbyggeri. Her kommer 
der nemlig også en rigtig politistation, der 
kan huse 30 mand. Dermed bliver politiet 
centralt placeret midt i det nye Gellerup.

Stort P-hus
I kort gå-afstand fra den kommunale 
bygning kommer der et nyt stort parke-
ringshus i tre etager. P-huset er indrettet 
sådan, at det også vil kunne give ly til 
for eksempel bagagerumsmarkeder eller 
sportsarrangementer, når det ikke bliver 
brugt til de ansattes biler.

offentlig kantine
Alle kontorhusets funktioner er 
tænkt sådan, at borgerne også kan 
have glæde af dem. 
For eksempel etableres der ikke en 
traditionel kantine for medarbej-
derne. I stedet kommer der i det 
centrale overdækkede byrum i husets 
stueetage et stort restaurant- og ca-
féområder med adgang både for alle 
huset ansatte og hele offentligheden.
Spisestederne skal drives af Café 
Europa, der ikke blot står bag en 
af Københavns mest kendte caféer, 
men som også driver kantiner for 
en række statslige arbejdspladser i 
København. 

På taget af kontorbygningen indrettes forskellige uderum med 
udsigt over hele Gellerup og ind til Aarhus. Her er også drivhuse, 

hvor restaurantens kok kan dyrke sine egne grøntsager.

Arkitekternes bud på den indendørs indretning af det 
nye kontorhus med masser af liv.
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kan du gætte, hvad der vil ske i løbet af 2016?

Tekst af Ulrik Ricco Hansen. Illustration af Jesper Ankjær

Find din snusfornuft og indre frem-
tidsforsker frem. Nu er det igen tid 
til at gætte med på, hvad der sker i 
vores egen andedam og verden om-
kring os i det kommende år.

Svar ja eller nej til de 10 spørgsmål 
og send svarene til Skræppebladets 
redaktion senest den 31. januar 2016. 
Enten med post til Skræppebladet, 
Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 
35A, 8220 Brabrand. Eller send en 
mail med svarene til redaktion@skra-
eppebladet.dk. Husk at skrive enten 
”ja” eller ”nej” ud for hvert enkelt 
spørgsmål – for eksempel  ”1: ja, 2: ja, 
3: nej…”

Vi trækker lod blandt dem, der 
rammer tættest på 10 rigtige og 
udbringer en flot nytårskurv i gave. 
Vinderen og den rigtige svarkombi-
nation offentliggøres i Skræppebladet 
i februar 2017.

1: Vil der mindst to gange i 2016 være 
officielt ministerbesøg i en af Brabrand 
Boligforenings afdelinger?

1: Vil alle tre FAS-afdelinger (Fritidsfor-
eningens Aktivitetsstøtte) afholde som-
merudflugt i 2016?

3: Bliver Skræppebladets sideantal i 2016 
cirka det samme som i 2015 (det samlede 
antal sider i hovedbladet i alle udgivelser 
plus/minus 10%)?

4: Sidder der mindst to kvinder i 
foreningsbestyrelsen efter repræsentant-
skabsmødet i 2016?

5: Påbegynder Brabrand Boligforening 
en ny boligafdeling i 2016 (Generationer-
nes Hus regnes her for 2015)?

6: Får Brabrand Boligforenings hjem-
meside, Skræppebladets hjemmeside eller 
Skræppebladets trykte udgave helt nyt 
layout/design i løbet af 2016?

7: Vil mindst én afdeling (foruden Gel-
lerupparken og Hasselengen) melde sig 
ud af Antenneforeningen i 2016?

8: Bliver der i 2016 en valgt bestyrelse på 
mindst tre personer i enten Drejergården, 
Lyngby eller Bronzealdervænget?

9: Vil Skræppebladet i 2016 bringe 
mindst fem læserbreve som påbegynder 
en diskussion om et af følgende emner: 
Affald, Antenneforening, Asfalt, eller 
Aktivitetsstøtte (FAS)?

10: Vil mindst en afdeling  i Brabrand 
Boligforening budgettere med husle-
jenedsættelse for 2017 (vedtaget på et 
beboermøde)?

KIG I KRYSTALKUGLEN 

       OG VIND EN GAVEKURV
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sortering af affald  
affaldsøer og sorteringsanlæg i boligforeningerne 

er en succes for kommunen og nemt for beboerne

Tekst af Kirsten Hermansen 

Vi husker alle den gamle historie, 
hvor Aarhus kommune i 2001-04 
forsøgte sig med affaldssortering, 
og hvor alle husstande blev udstyret 
med grønne og sorte affaldsposer, og 
så skulle affaldet bare sorteres helt fra 
køkkenet og kilden.
De sorteringsanlæg, som kommunen 
havde bygget kunne ikke effektivt 
nok adskille de grønne og sorte poser. 
De 18 millioner kroner, som kom-
munen årligt brugte på systemet gav 
ikke miljømæssig gevinst, konklu-
derede en rapport fra DTU (Institut 
for vand og Miljøteknologi). Derfor 
stoppede kommunen projektet.

sortering af affald 
– en borgerpligt
Denne gamle historie står stadig 
indprentet i manges hukommelse 
og gør, at vi stadig er skeptiske med 
hensyn til den form for sortering 
af vores husholdningsaffald. Der 
opstår nemt myter: ”Det hele bliver 
bare blandet sammen alligevel”, 
og sådanne historier er sejlivede og 
sænker motivationen. Det er dog 
kun i vores egen interesse, at affaldet 
bliver sorteret, så vi kan genanvende 
meget mere af de ting, der kasseres, 
og skåne miljøet. I dag står en meget 
bedre teknologi til rådighed for 
os, og andre europæiske lande har 
erfaringer, der viser, at teknologien 
fungerer. Nogle er direkte imod kil-
desortering af husholdningsaffaldet, 
idet man i fremtiden hellere vil satse 
på såkaldte renescience-anlæg, hvor 
man med tilsætning af enzymer kan 
udskille det organiske materiale og 
genanvende det til biogas, og så er 
det ikke nødvendigt med en kildesor-
tering i køkkenet. 

ny affaldsplan på vej
På nuværende tidspunkt er der ingen 
nationale retningslinjer for sortering 
af metal, glas og plast, så mange 
kommuner har selv taget initiativer 
til at sortere. Inden længe kommer 
Miljøministeriet med en affaldsplan, 
der går ud på, at vi skal sortere vores 
affald op i seks forskellige poser. ”Er 
det nu en god idé?” skriver Affald/
Varme på deres egen hjemmeside.

Aarhus kommunes tidligere erfa-
ringer med affaldssortering gør, at 
varme- og affaldschef Bjarne Munk 
Jensen ifølge udtalelser til DR er 
skeptisk over for, at regeringen nu 
vil implementere en landsdækkende 
affaldssorteringsordning. Han mener, 
at de lokale forhold spiller en stor 
rolle.
I boligkomplekser er sortering én 
ting, og i villakvarterer er sortering 
en anden ting.

genbrugspladser i samarbejde 
med boligforeninger
Aarhus kommune har i stedet for 
den slags sortering oprettet 150 gen-
brugspladser i samarbejde med bo-
ligforeningerne. ”Det er en succes”, 
vurderer affaldschefen på Affald/
Varmes egen hjemmeside.
Der samles 70.000 ton affald ind 
fra husstandene, men der afleveres 
135.000 ton om året, så det betyder 
jo, at folk er flittige til at bruge gen-
brugspladser og genbrugsstationer.
For nogle borgere i villaer og private 
boliger er det en udfordring, når de 
skal af med for eksempel pap, plast 
og metal. Derfor ender en del af den 
type affald med det daglige hushold-
ningsaffald i stedet for på genbrugs-
stationerne.
”Øget genanvendelse er et vigtigt 
skridt i arbejdet med at skabe en mere 
bæredygtig by”, udtaler rådmand for 
teknik og miljø Kristian Würtz på 
Affald/Varmes hjemmeside.

byrådet har vedtaget affalds-
plan
Det er planen, at der bliver etableret 
forskellige former for sortering, alt 
efter hvilke områder af byen det 
handler om, da der er stor forskel 
på behovene for eksempel i områder 
med enfamiliehuse med egne af-
faldsbeholdere og i boligforeninger 
med fælles sorteringsgårde. Derfor 
byder affaldsplanen heller ikke på en 
færdig model for, hvordan sorterin-
gen skal foregå, men lægger i stedet 
op til, at såvel borgere som erhvervs-
drivende skal bidrage til at udvikle 
løsningerne.

Byrådet har netop vedtaget Affalds-
plan 2015-2018, og det er et centralt 
mål at øge sorteringen af især plast, 
metal og pap, så det kan blive genan-
vendt til produktion af nye produkter 
i stedet for at ryge på forbrændingen.

De nye muligheder for sortering 
forventes løbende at blive rullet ud i 
løbet af 2016 og 2017.

Skræppebladet vil følge op med mere 
om affaldssortering lokalt og regio-
nalt i den kommende tid. 

Boligforeningen er på forkant med sorte-
ring af metal.

Boligforeningen er på forkant med sorte-
ring af pap.

En affaldsø med vejledning.
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    SKRæppENS jULENøRdS 

bedste julebagetips
fra alle os på skræppen til alle jer: 

glædelig jul – med en opskrift på 
sprøde julesmåkager fra harlev

Tekst og foto af Winnie Sehested

Det er med glæde at mine juleop-
skrifter bliver godt modtaget, og 
derfor vil jeg i år dele min meget 
gamle opskrift på jødekager med jer.  
Der er stor forskel på jødekager fra 
landsdel til landsdel. Denne opskrift 
er min tipoldemors sønderjyske op-
skrift.
Jødekager er kendt fra 1700-tallet og 
var meget udbredt i gamle dage, da 
det er en billig opskrift, som ikke 
kræver en masse dyre ingredienser.
Da vi jo også har et barnebarn med 
glutenallergi, er der også en opskrift, 
jeg selv har udviklet på, som passer 
til det.
Opskrifterne ganger I bare op, som 
I synes. Her i huset bager vi jo store 
mængder til meget familie og venner. 
Så vi ganger opskrifterne op flere 
gange. Som regel bliver det af 8 kg 
mel og alt det, der skal i  – plus de 
glutenfri til Andreas.

Driller opskrifterne, eller har I 
spørgsmål, kan I maile mig winnie@
wrasch.dk. Så vil jeg gøre mit bedste 
for at hjælpe.

WiNNies jØdeKage-OpsKRiFt:
500 gram mel af god kvalitet
275 gram smør eller god margarine
125 gram sukker
125 gram farin
1 tsk. hjortetaksalt
1 æg
Mel og margarine blandes sammen og æltes sammen, derefter kommes resten i og æltes, så det hænger godt sammen.Sættes i køleskab nogle timer, gerne til næste dag.Rulles ud og trykkes ud med en form, smøres med sammenpisket æg og drysses med kanel blandet med sukker. Man kan eventuelt komme en mandel på.
Bages ved 200 grader i cirka 7 minutter, til de er jævnt  brune. De bliver lidt mørkere, da der er farin i.

WiNNies gluteNFRie jØdeKageR:
200 gram god margarine eller smør
70 gram sukker
70 gram farin
2 æg
400 gram hirsemel
80 gram majsmel
2 tsk. bagepulver.
Alt blandes sammen og æltes ca. 10 minutter på maskine.Stilles i køleskab en times tid.
Rulles ud og trykkes ud med en form, smøres med sammenpisket æg og drysses med kanel blandet med sukker. Man kan eventuelt komme en mandel på.
Bages ved 225 grader i cirka 8 minutter, til de er pænt lysebrune.Kan du ikke få hirsemel, kan du blende hirseflager til det er fint.
GODE TIP TIL GLUTENFRI BAGNING: 
DET SKAL ÆLTES LÆNGE, SÅ HÆNGER DE BEDRE SAMMEN.
MÅ IKKE STÅ FOR LÆNGE I KØLESKAB INDEN DE BAGES, DA GLUTENFRI DEJ SÅ BLIVER TØR OG SMULDRER.
JEG RULLER DEM UD I ALMINDELIG GLUTENFRI MEL, HVAD MAN NU HAR PÅ LAGER.
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helhedsplan gellerup og toveshøj
nye veje og nye muligheder

Tekst af Lotte Pape, foto af Helle Hansen

Det nye vejnet i og omkring Gellerup 
kører lige nu i højeste gear. Flere 
steder tegner de nye veje sig allerede 
tydeligt, også selv om der endnu ikke 
er åbnet op for at køre på alle stræk-
ninger endnu. 
Hvis vi starter i den sydlige ende, 
er omlægningen af Tinesvej fra Sil-
keborgvej op til Gudrunsvej nu så 
langt, at der køres på den nye vej. Det 
er vigtigt, at vejarbejdet her er nået så 
langt som overhovedet muligt, før de 
julehandlende for alvor valfarter til 
City Vest. 

tinesvej
Det nye kryds mellem Tinesvej og 
Gudrunsvej forventes at være færdigt 
i slutningen af februar. På det nye 
stykke af Tinesvej op gennem Gel-
lerupparken er der i øjeblikket grave- 
og kloakarbejde. Når denne del af 
vejprojektet er færdigt, vil den nye 
Tinesvej strække sig fra Silkeborgvej 
til den kommende bygade i Gellerup. 
Fartbegrænsningen bliver 30 km/t, 
og der bliver etableret fartdæmpere. 
Der kommer lyskryds i krydset Tine-
svej/Gudrunsvej og i det kommende 
kryds mellem forlængelsen af Tines-
vej og Den sydlige tværforbindelse.

den sydlige tværforbindelse
Den sydlige tværforbindelse er vejen, 
som kommer til at gå fra den kom-
mende bygade og ud til Gudrunsvej 
gennem Blok B4. Den første del af 
vejen er ved at blive etableret, men 
hullet til vejen igennem blok B4 kan 
først laves, når beboerne i den pågæl-
dende opgang og de to naboopgange 
er blevet genhuset. Arbejdet med 
genhusningen går i gang den 1. de-
cember og varer ca. et år. Der er sendt 
informationsbrev ud til alle beboerne 
i blokken, og de inviteres til informa-
tionsmøder i december.

edwin rahrs vej og lottesvej
Oppe i den nordlige ende kan man 
nu køre på den nye del af Edwin 
Rahrs Vej. På Edwin Rahrs Vej er 
antallet af kørebaner reduceret fra 4 
til 2. Samtidig bliver midterrabatten 
udvidet og gjort klar til den kom-
mende letbane. Hastigheden på 
Edwin Rahrs Vej bliver sænket fra 60 
km/t til den almindelige hastighed i 
byzoner, nemlig 50 km/t. 
Den nye del af Lottesvej er også taget 
i brug. Fra starten af februar bliver 
det muligt at køre hele vejen fra 
Edwin Rahrs Vej via det første stykke 
af Bygaden og den nye Lottesvej ud 
på Gudrunsvej. 

instant one åbner med 
udstilling
Der bliver også arbejdet på højtryk 
for at gøre det nye aktivitets- og 
informationscenter Instant One klar 
til at slå dørene op for beboerne og 
andre interesserede. I skrivende 
stund er vi sikre på, at vi i starten af 
december kan sige velkommen og 
byde indenfor. Man vil bl.a. kunne 
se en stor model i skala 1:500 af Gel-
lerupparken og Toveshøj. Der bliver 
også en flot fotoudstilling med titlen 
”Hej eller farvel?”. Udstillingen er 
skabt af Dokumentationslauget, som 
er en række beboere, der ser på foran-
dringerne gennem et kamera. Lauget 
arbejder frivilligt og er organiseret 
under Den Gamle By. Udstillingen 
tager udgangspunkt i de fysiske for-
andringer, der sker lige nu. 
Vores informationsmedarbejder, Vi-
be ke Dam Hansen, får fremover fast 
base i Instant One. Det er altså her, 
man frem over kan finde Vibeke og 
stille spørgsmål til vejprojekter mv. 
Hvis hun ikke lige er der, er det fordi 
hun er ”i marken” og sikre, at forhol-
dene for beboerne bliver varetaget 
bedst muligt. 
Hvis du besøger Bazar Vest eller City 
Vest, kan du i øvrigt holde dig opda-
teret om vejarbejdernes fremdrift på 
store infotavler, der er opsat udenfor. 
Informationen bliver opdateret hver 
4. uge.

EDWIN RAHRS VEJ
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Den nordlige del af bygade er snart klar til åbne. Nærmest ses den bane, hvor letbanen 
skal køre. Foreløbig bliver det en busvej.
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1 - Hans Broges Parken

klub hans broge efterår 2015
invitation til banko og julefrokost

Tekst af Gunhild Weisbjerg

Vi mødes i selskabslokalet Hans 
Broges vej 17 kælderen. Tilmelding 
ikke nødvendig. Årligt kontingent: 
kr. 125.

Møde aftener: Entre for medlemmer 
kr. 40- for ikke medlemmer kr. 50 
inklusiv kaffe og kage.
Banko: 50 kr. inklusiv 2 plader og 
forfriskning, ikke medlemmer kr.100. 
Ekstra plader kan tilkøbes.
Bank: 9895 0001288059.

onsdag den 2. december 
kl. 19:30 (bemærk ugedagen)
Banko. Børge og Kurt har som sæd-
vanlig påtaget sig opgaven at styre 
løjerne med kærlig, men fast hånd. 
Efter tre spillerunder afholder vi den 
årlige generalforsamling. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Herefter fortsæt-
ter vores hyggelig bankospil.

torsdag den 10. december
- traditionen tro: Julefrokost på Svo-
strup Kro. Bus fra Udsigtens vaskeri 

kl.11.45. Yderligere info om denne 
skønne juleevent følger. Men her har 
I tidspunktet.

Med ønsker om nogle hyggelige 
stunder i efteråret.
Berit Bramm, kasserer. berit.bramm@
stofanet.dk tlf.86265353 Gunhild 
Weisbjerg, formand gunhild@weis-
bjerg.dk tlf.23355556

svar til Winnie sehested

Før Fas/Fritidsforeningen blev split-
tet op i tre Sektioner, kunne man kun 
købe billetter til Pensionistturen, på 
Biblioteket i Gellerup, og det har vi 
ikke hørt klager over før.

Med hensyn til opsamlingssteder gik 
det helt galt året før, da der var op-
samling seks forskellige steder, og da 
stod folk fra Hasselager og frøs i en 
lille time, da bussen var forsinket fra 

Harlev. Det var der ingen, som havde 
ondt af.

I år havde vi talt om at lave flere op-
samlingssteder, men vi valgte netop 
Hasselager, fordi det ligger centralt 
i forhold til Havnen, Sonnesgade og 
Harlev. Afstanden fra Hasselager og 
til Harlev er 12,4 km og til Havnen er 
det 11 km.
De seks af afdelingerne ligger i Has-
selager, så der må man vel sige, at 
Hasselager var centralt.

Derudover var afdeling 7/15 så flinke 
at lægge fælleshus til, så vi i fred ro 
kunne drikke kaffe og få rundstyk-
ker og en enkelt. Det var efter vores 
opfattelse en succes også blandt dem 
fra Harlev.

Vi tager selvfølgelig kritikken til 
efterretning, hvis der næste år skal 
arrangeres en Pensionistudflugt.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Fas Syd

LÆSERBREVE OG KOMMEN-
TARER TIL SKRÆPPEBLADET

Skræppebladet er beboernes blad, og 
det er derfor vigtigt både at modtage 
og bringe læsernes kommentarer og læ-
serbreve. Skræppebladet skal være til at 
forstå for alle, så derfor skal alle indleve-
rede tekster være skrevet på dansk eller 
være forsynet med dansk oversættelse.

En kommentar skal aftales med redak-
tionen, som eventuelt efterfølgende re-
digerer kommentaren i samarbejde med 
forfatteren. 

Læserbreve er som udgangspunkt korte, 
og her retter redaktionen kun for stave- 
og forståelsesfejl. Læserbreve optages 
u-censurerede, hvis de ikke indeholder 
injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte læser-
breve og kommentarer, hvis de oversti-
ger 500 ord/3000 tegn.

Send dit læserbrev eller din kommentar 
pr. mail til redaktion@skraeppebladet.
dk
Læserbreve modtages helst i elektronisk 
udgave, ellers kan du sende det med 
post til Skræppebladet, Dortesvej 35A, 
8220 Brabrand.
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2 - Søvangen

beboerhuset søvangen
arrangementer januar og februar 2016

Tekst af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

stolegymnastik for ældre –
både herrer og damer
Se opslag på vaskeriet og i beboerhu-
set om ugedag og tidspunkt.

søndagscafé den 10. januar 
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød – pris kr. 25,-.
Alle er velkomne

Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 20/1.

onsdag den 20. januar 
kl. 18.00: fællesspisning
Som noget nyt kommer maden fra 
Lokalcenter Brabrands café, hvor den 
er hjemmelavet helt fra bunden, og 
der er også dessert.
Menuen kendes ikke endnu, men der 
vil komme opslag på vaskeriet og 
varmemester-kontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er fortsat kr. 50,- for voksne – 
børn under 12 år kr. 30,-.

søndagscafé den 7. februar 
kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød  – pris kr. 25,-.
Alle er velkomne.

Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 17/2.

onsdag den 17. februar 
kl. 18.00: fællesspisning
Menuen kendes ikke endnu, men der 
vil komme opslag på vaskeriet og 
varmemester-kontoret, når vi kender 
den.
Prisen er fortsat kr. 50,- for voksne – 
børn under 12 år kr. 30,-.

Hver onsdag fra kl. 14.00 til 17.00
Aktivitetsdage med keramik, syning, 
vævning og træsløjd.

Hilsen fra Beboerhusudvalget

lille flertal stemte nej til salg af boligblok
beboerne i gellerupparken kommer ikke til at kunne købe lejligheder i blokken på gudrunsvej 38-46

Tekst af Helle Hansen

Lidt over 50 beboere mødte op, da 
Gellerupparken onsdag den 28. ok-
tober holdt ekstraordinært afdelings-
møde med en ny afstemning om salg 
af lejligheder i blok B4 på Gudrunsvej 
38-46.
Afdelingsbestyrelsen havde på for-
hånd anbefalet, at beboerne skulle 
stemme nej til salg af boligblokken 
på grund af den usikre økonomi, 
hvad angik prisen på de kommende 
ejerlejligheder. 
Usikkerheden bestod i, at beboerne 
i de opgange, der bliver berørt af 
hullet ved nummer 44, var blevet 
lovet, at de, før de skulle genhuses, 
ville kunne få oplyst en købspris på 
lejligheden. Det løfte blev dog i løbet 

af sommeren underkendt af tilsynet, 
der meddelte, at beboerne først vil 
kunne få en købspris, når hullet er 
lavet og lejligheden står klar til ind-
flytning. Til gengæld ville beboerne 
på det tidspunkt stadig kunne vælge 
at flytte retur som lejer, hvis de ikke 
skulle ønske at købe.

tæt afstemning
Undervejs ved mødet opstod der en 
del forvirring om, hvad beboerne 
skulle stemme om. Forslaget, som 
blev sendt til afstemning var nemlig 
blevet formuleret sådan, at hvis 
beboerne ønskede at gå imod salg til 
ejerlejligheder, så skule de stemme 
ja til bestyrelsens indstilling, mens 

de skulle stemme nej, hvis de fortsat 
ønskede, at blokken skulle sælges.
Det blev en meget tæt afgørelse. 
For da stemmerne blev talt op, viste 
resultatet, at der var 54 stemmer for 
og 46 imod bestyrelsens forslag. Det 
betyder, at Gudrunsvej 38-46 ikke 
bliver sat til salg som ejerlejligheder. 
Samtidig blev det slået fast, at det 
ikke betyder, at den oprindelige blok 
på Bentesvej 33-39, som var udpeget 
salg, nu skal sælges. Derimod er hele 
spørgsmålet om salg af lejligheder 
ikke længere aktuelt i Gelleruppar-
ken i forbindelse med helhedsplanen.

4 - Gellerupparken
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6 - Holmstrup

læsehesten tager kampen op mod elektronikken
bøger kan stadig afleveres og hentes

Tekst af Jens Skriver

Læsehesten har til huse bag ved 
Genbrugsen i Holmstrup. Her kan 
alle aflevere bøger, man ikke længere 
har brug for, og alle kan komme og 
hente, hvad de har lyst til. I stedet for 
at gå til spilde kan mange bøger være 
til glæde for andre. Mange bøger 
stammer typisk fra dødsboer eller 
bliver afleveret, når donoren flytter 
på plejehjem. Andre rydder måske 
også op i bogsamlingen ved flytning 
eller vil gerne af med gamle studie-
bøger. Nogle kommer også med nye 
romaner. Alle, uanset hvor de bor, 
er velkomne til at komme og kigge i 
reolerne og tage det med, de mener at 
kunne bruge.
Læsehesten drives for øjeblikket af 
seks frivillige, der modtager bøger og 
stiller dem op. De seks har forskellige 
opgaver. Britta sprætter bøger op. 
Søren støvsuger. En gang om ugen er 
også en frivillig til stede til at vejlede. 
Der er adgang gennem Genbrugsen.  
”Damerne her er vist vores bedste 
reklame,” siger Søren Løkkegaard 
fra arbejdsgruppen. ”De tager deres 
omgangskreds med”. 
 
samlingerne 
Den dag, jeg besøgte Læsehesten, 
havde Bo Fosdal vagten. Siden har 
jeg talt med Søren Løkkegaard. Der 
er lidt uenighed om kriterierne for 
opbevaring. Bo siger: ”Meget er 
smidt ud. Meget kunne smides ud”, 
mens Søren siger: ”Så længe der er 
plads på hylderne!” En del er også 
smidt ud, fordi de er slidte. Bo synes, 
der trænger til mere orden, men 
bøgerne er nu fint inddelt i sektioner 
efter fag. Ordbøger og leksika, der 
findes på nettet, er smidt ud. Her 
står en del gamle studiebøger. Der 
er en stor sektion med samfundsfag-
lige, venstreorienterede rapporter fra 
1970’erne, som næppe længere har 
større interesse. En større samling 
af litteratur på fransk har nok heller 
ikke en bredere målgruppe for øje-

blikket. Den store samling af børne-
bøger har ikke længere nogen større 
søgning. Børnene vælger umiddel-
bart elektroniske medier, men Søren 
kan fortælle, at der forleden kom en 
dame og tog en pose med. Der er 
også en stor samling af gængs skøn-
litteratur.

det kan findes 
Bo siger, det kan være vanskeligt, 
hvis man leder efter noget bestemt, 
men hvis man går og kikker, kan det 
være, man finder noget, man har lyst 
til at læse. Men Søren kan imidlertid 
berette om en ung pige, der stude-
rede litteratur og søgte fagbøger om 
litteratur. Hun sparede mange penge 
ved at besøge Læsehesten. Og for-
leden kom en ung mand og tog 8-10 
skønlitterære bøger med.  
Selv har jeg her i tidernes løb fundet 
Bjørnstjerne Bjørnsons samlede 
værker i 11 bind og læst flere af dem. 
Det var en positiv overraskelse. Jeg 
har også fundet Dunns klassiske 
værk om ”Rødhuder og Blegansig-
ter”. Og jeg  kunne nævne flere andre 
gode ting.

Læsehesten har åbent.

Bo Fosdal passer Læsehesten.
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15 - Hasselengen

så har traveklubben lunterne holdt fest
lunterne festede i john mogensens ånd

Tekst og foto af Poul-Erik Nielsen

I Hasselager har vi en lille traveklub, 
Lunterne, som til februar har eksi-
steret i 9 år. Klubben blev startet af 
nogle initiativrige damer. Det hele 
startede med, at de gik i vores skønne 
område, og kaffe blev indtaget på en 
rasteplads, men det blev nu hurtigt 
udvidet for de lidt gå-ivrige damer, 
så bilerne blev taget i brug, og man 
kørte udenfor området. De har gået 
på Mols og mange andre steder, og 
de har set ikke så få skove og strande. 
Andre afdelinger har de også besøgt. 
De mødes hver mandag kl. 10, og så 
drager de ud. Efter gåturen er der 
kaffe i fælleshuset i Hasselhøj, hvor 
man får både kaffe, brød med pålæg 
og en rigtig god snak.

I takt med at medlemmerne er blevet 
ældre, er der kommet flere rollatorer 
med på turene, men det har nu ikke 
forhindret en god gåtur.

mogensens yndlingsret 
Lørdag den 24. oktober afholdt Lun-
terne en John Mogensen-aften for 50 
festglade mennesker. De havde Flem-
ming Baade til at spille og fortælle om 
John Mogensens korte liv, og det var 
ganske spændende at høre om.
Det hele startede med, at de fik John 
Mogensens livret, som er dansk bøf 
m/bløde løg, og så fortalte Flemming 
om John Mogensen, derefter kom 
der kaffe og John Mogensens ynd-
lingsdessert, nemlig æblekage med 
flødeskum.

Herefter blev der spillet op til dans, 
og hold da op, dansegulvet var fuldt 
hele tiden. Der blev danset i ca. 2 
timer, og så var en dejlig aften slut.

11 - Rødlundparken

FASTELAVNSFEST 2016
Vi holder fastelavnsfest igen i 2016 for børn, børnebørn og oldebørn af beboere i Rødlundparken.

Så husk at reservere den 14. februar.

Det er ugen efter fastelavnssøndag, men vi kunne ikke få lokalet på selve dagen, så derfor er der rykket en uge.
Nærmere oplysninger bliver omdelt i jeres postkasser i starten af januar

Venlig hilsen Winnie Annette og Lene
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15 - Hasselengen

hasselegnen skal stemme om tv-udbyder i kabelnettet
afstemning tirsdag den 8. december om stofa eller yousee skal levere signal i afdelingens net

Tekst af Helle Hansen

På september måneds beboermøde 
i Hasselengen stemte et flertal af 
beboerne for, at afdelingens beboe re 
fremover individuelt selv skal af-
gøre, hvilken tv-udbyder de ønsker 
at bruge. Afstemningens resultat 
be tyder, at afdelingen melder sig ud 
af Antenneforeningen Aarhus, og så 
skal beboerne selv lave aftaler og af-
regne direkte med tv-udbyderen. Der  
vil derfor ikke længere blive opkræ-
vet antennebidrag over huslejen.

afstemning om udbyder i nettet
TV-udbydernes tv-signaler kan le-
veres gennem afdelingens kabelnet. 

Og derudover kan TDC leverer tv-
signaler gennem telefonstikket. 
Via Hasselegnens kabelnet er der 
kun mulighed for, at der kan være 
en udbyder ad gangen. Hidtil har 
tv-signalet været leveret af Stofa via 
en aftale med Antenneforeningen 
Aarhus.
Afdelingsbestyrelsen vil nu spørge 
beboerne, hvorvidt det skal være 
Stofa eller YouSee, der skal levere 
tv-kanaler i afdelingens kabel. Det 
foregår på et ekstraordinært beboer-
møde, der er indkaldt til tirsdag den 
8. december.

Rettelse: Skure uden skrald
Skræppebladets udsendte til efterårets 
beboermøde i Hasselengen må have haft 
skrald i hovedet, da hun skrev referatet til 
oktober-nummeret. Heri stod nemlig, at 
afdelingsformand Poul Erik Nielsen i sin 
beretning havde fortalte, at afdelingen 
havde fået nye flotte skraldeskure.
Dette er ikke korrekt, hvilket fik mange 
af Skræppebladets trofaste læsere i Has-
selengen til hurtigt at gøre indsigelser 
over for formanden, som siden venligt 
har gjort skribenten opmærksom på 
skraldefadæsen.
Der skulle korrekt have stået, at Has-
selengen i 2014 har fået opsat flotte nye 
skure foran alle afdelingens 102 boliger, 
undtaget er ungdomsboligerne. 
På billedet, der er taget af afdelingsfor-
mand Poul Erik Nielsen, ses et af de flotte 
skure.

Rettelse: TDC i telefonstikket
Det er kun TDC, der kan levere tv gennem telefonstikket. I referatet fra beboermødet i oktober-nummeret af Skræppebladet stod 
der fejlagtigt, at YouSee kan levere gennem telefonstikket. Det var beboer Maria Torp, der forklarede beboerne om de forskellige 
muligheder for levering af tv-signaler. 
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22 - Sonnesgården

26 - Kildeagervej

rettelse
rettelse af artikel i november-nummeret – fik fejlagtigt meldt to ud af afdelingsbestyrelsen

Tekst af Elin Krogh

I sidste nummer af Skræppebladet fik 
jeg fejlagtigt udmeldt Lonnie og Pia 
af afdelingsbestyrelsen. De er begge 
stadig medlemmer af afdelingsbe-
styrelsen, men var ikke på valg i år. 
Beklager misforståelsen.

Afdelingsbestyrelsen i afd. 26 - Kil-
deagervej består af flg. medlemmer:
Heidi Hølmer-Hansen 
Ole Storm 
Lonnie Ribergaard 
Pia Dahlgreen Olsen 
Ditte Lund Simonsen 

Nadia Pless, 1. suppleant 
Anita Jensen, 2. suppleant 
Sarah Bjørnhaug, 3. suppleant 
Mai-Britt Asmussen, 4. suppleant

så er der mål!
vi holder målene i sonnesgaarden. nej, det er ikke venusmålene eller beboernes bmi, det drejer sig 

om – og vi deltager ej heller i en landskamp med svenskerne. nej, det er langt mere alvorligt.

Tekst og foto af Ib Helm-Petersen

For meget længe siden, da Sonnes-
gaarden endnu var en byggeplads, 
udformede man fornuftigvis et sæt 
leveregler, som udover almindelig 
pli, god opførsel og empati for sine 
naboer, angav visse retningslinjer for 
beboerne i afdelingen. I disse regler 
fastsatte man af uransagelige årsager 
meget præcise højder på de hække, 
som omkranser haverne i stueplan. 
For alligevel at tilgodese kreativiteten 
og mangfoldigheden er det dog til-
ladt at gå under målet. Ved hækkene 
mellem haverne er der dog mere vide 
grænser. 

brev fra boligforeningen
Det er klart, at der i sådant et område 
ikke må herske det rene anarki, men 
sund fornuft og samtale klarer for 
det meste, om der skulle opstå pro-
blemer. Derfor afstedkom det nogen 
undren for en beboer, Hanne Hansen, 
da hun fornylig fik brev fra boligfor-
eningen, som i korrekte og formelle 
vendinger gjorde Hanne opmærksom 
på, at hendes hæk var nogle centi-
meter for høj, og at forholdet straks 
skulle bringes i orden.

Hanne viser på billedet, hvor meget 
det drejer sig om, og fortæller, at hun 
netop havde hækken i den højde for 
at undgå skarpt lys fra biler, som 
svinger ind på parkeringspladsen. Da 
Hannes lejlighed er en af de sidste i 
rækken, mente hun, at det næppe 
ville forstyrre synet af helheden, at 
hun ”gik over målet”.

”Ved almindelig dialog parterne 
imellem ville man sikkert kunne have 
forhandlet sig til rette med en løs-
ning, som alle kunne være tilfredse 
med uden at ulejlige boligforenin-
gen,” siger Hanne Hansen.
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højtlæsning på gellerup bibliotek
personalet læser gode billedbøger højt for børn

Hver onsdag  kl. 9.30 til 10.00
 
Alle børn både fra børneinstitution-
erne og dagplejen er velkomne.
Børn med deres forældre kan også 
deltage.
Den sidste onsdag i hver måned viser 
vi små film.
For børn fra 1½ til 6 år

 lokalcenter brabrand i december måned
arrangementer november 2015

tirsdag den 1. december kl. 14.00–17.00: 
Filmklubben viser ”Nøddebo Præstegård”  
Hvis du vil deltage, skal du skrive dig på listen ved lokalcentrets indgang. 
Filmen, kaffe og brød koster 20. kr.

fredag den 11. december kl. 10.45:  
Luciaoptog med børn fra Engdalskolen. 
En hyggelig formiddag med korsang – fællessang og andre juleindslag. 
Der kan købes luciabrød m. kaffe/te i Søcaféen til 12,00 kr.

søndag den 13. december kl. 14.00: 
Søndagshygge  
Kom og hyg dig et par timer med fællessang, kaffe/te og brød. Pris 30 kr.

onsdag den 16.  december kl. 12.00: 
Julefrokost – med underholdning 
Der serveres lækre juleretter: Marineret sild med karrysalat, stegt rødspættefilet med hjemmerørt remoulade, røget 
dyrekølle med syltede hyben og blød ost, ribbensteg med rødkål, risalamande med kirsebærsauce og julesmåkager 
med kaffe/te.  
Der vil blive afholdt amerikansk lotteri med fine præmier under frokosten. 
Underholdningen i år er med pianist og forfatter Claus Jørgensen: julehistorier, julesange og julemusik.  
Billetterne koster 125 kr., og de kan købes i Søcaféen fra den 1. til den 11. december.  

julehygge på gellerup museum
Gellerup Museums Venner inviterer alle til julehygge med julegløgg og æbleskiver 

i Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th.

Det sker søndag den 13. december kl. 15-16.30.
Kom og nyd udsigten ud over hele byen, og se de mange fysiske forandringer, som er ved at ske i Gellerup.
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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, tlf. 60 68 79 80
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

Maria Kahr Ovesen 
Pilevangen 48, 8355 Solbjerg
tlf. 40 88 21 60, maria@kahrshjem.dk

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

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

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 næste redaktionsmøde holdes tirsdag 
den 1. december kl. 17.30 i beboerhuset Søvangen, Bir-
gittevej 1A.

”Skræp  pebladets redaktion har siden sidste sommer 
været rundt flere steder i boligforeningen, og det har 
været rigtigt sjovt for os at opleve andre steder. 
Og vi vil stadig meget gerne rundt og besøge andre 
afdelinger, så hvis jeres afdeling vil lægge hus til et re-
daktonsmøde, så giv besked til redaktionen,” opford-
rer redaktør Elsebeth Frederiksen.
Alle er velkomne med idéer, input og ris/ros til byens 
bedste beboerblad.

SkræppebladetS roadShow 

Sætter kurS mod Søvangen

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

nye tider på skræppebladet 

i 2016 udkommer skræppebladet 
kun otte gange i løbet af året 

 
Efter at Skræppebladet i årevis er udkommet med 
10 numre om året , skal beboerne i Brabrand Bolig-
foreningen til at vænne sig til, at foreningens blad 
fremover kun dumper ned i postkassen otte gange 
om året. 
I 2016 kommer det også til at variere, om bladet ud-
kommer først eller midt i en måned. Det betyder, 
at Skræppebladet fremover vil have deadlines på 
forskellige tidspunkter. Den kommende deadline 
vil altid kunne ses på side 2 i bladet .

Mere hjælp fra redaktionsskretær
Skræppebladet laves af frivillige beboerskribenter, 
der vælges på afdelingernes beboermøder. Redak-
tionen får hjælp af en redaktionssekretær, en foto-
graf, en korrekturlæser, en layouter og en hjemme-
sideansvarlig. 
I 2016 øges hjælpen til redaktionen med flere timer 
til redaktionssekretæren. Det skal være med til at 
gøre Skræppebladet endnu bedre og kan måske 
også være en hjælp til, at flere afdelinger begynder 
at skrive i bladet.

Fire sider fra administrationen
Nyt i 2016 bliver også, at der i hvert nummer frem-
over vil være cirka fire sider i Skræppebladet, som 
bliver fremstillet af administrationen og foreningen, 
der ad den vej ønsker at orientere beboerne om sto-
re og små nyheder fra Rymarken og boligforenin-
gens ledelse.  

Skræppebladet holder redaktionsmøder den 1. tirs-
dag i hver måned kl. 17.30-20.00.

Deadline Skræppebladet
Fredage klokken 10.00

15. januar
26. februar
1. april
6. maj
10. juni
12. august
30. september
18. november

Udgivelsesdato

28. januar
10. marts
14. april
23. maj
23. juni
25. august
13. oktober
1. december


