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lEdErEN

Af Helle Hansen

Gellerup tager skraldet igen igen

Første uge i marts tog Gellerup igen skraldet og endte i 
en vaskeægte medie- og politikerstorm sammen med de 
lokale imamer, der blev ”afsløret” for åben skærm af en 
undercover-journalist på TV2, som sidste sommer var 
flyttet ind på Toveshøj for at afdække, hvad der foregår i 
moskeerne.

Søndag den 17. april tager Gellerup skraldet igen. Denne 
gang sammen med Grimhøj-imamen Abu Bilal, som i vir-
keligheden hedder Abdallah Ismael. Denne søndag i april 
er det bogstaveligt talt skraldet, der bliver taget, fordi det 
er store oprydningsdag i hele Danmark og dermed også i 
Gellerup. Og igen i år er det Abdallah, der også er beboer 
i Gellerupparken, der går forrest og leder indsamlingen af 
skrald, som formand for foreningen Rent Ansvar.
Foreningen bygger på resterne af Meyer-projektet, som fra 
2006 til 2011 fandt sted i Gellerupparken og Toveshøj. Den-
gang var Abdallah Meyer – og han var rigtig god til det.

Nu er det så rigtigt spændende, om Gellerup kommer til at 
skulle tage endnu en omgang medie-skrald, fordi vi samler 
skrald med imamen.

I Danmark har vi ytringsfrihed – lige såvel som vi har 
religionsfrihed. Og vi har også ret til at have hver vores 
holdninger, så længe vores handlinger holder sig på den 
rigtige side af loven. Det er i hvert fald, hvad overtegnede 
af denne leder, mener at have lært.
Og så kunne jeg skrive en hel masse om at stå vagt om 
vores værdier og rettigheder, men det vil jeg undlade…

Heldigvis er der ikke noget så befriende, som en god 
omgang skraldesnak, mens man går og samler affald. Her 
kan vi tale om, hvordan vi gerne vil gøre Gellerup til et rig-
tigt dejligt sted at bo for alle. Og vi kan diskutere, hvorfor 
nogle vælger at stemme og ikke at stemme. Og vi behøver 
ikke være enige om alt.

Jeg ved godt, at Abdallah kalder mig en vantro - det er 
mange muslimers ord for mig, fordi jeg ikke tror på Allah.
Det overlever jeg nok at blive kaldt – for jeg er vant til at 
blive kaldt både en ghetto-beboer og en beboer i et sort hul 
af min statsminister. 

Lige meget hvad, så er jeg og Abdallah klar til at tage skral-
det - søndag den 17. april. Og alle I andre opfordres også til 
at tage det skrald, som I møder på jeres vej. 

God oprydningsdag til hele Danmark.
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Velkommen til vores danmark
En gruppe farverige beboere lavede happening og bød folketingspolitikere velkommen til Gellerup

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Torsdag den 28. januar var folketin-
gets Udlændinge-, Integrations- og 
Boligudvalg på besøg i Gellerup. 
Et besøg, som ingen rigtig vidste 
noget om, og ingen fra Brabrand 
Boligforening var inviteret til.  
På Gellerupparkens afdelingsbesty-
relses arbejdsweekend nogle dage 

forinden, blev det aftalt, at det ikke 
var en ordentlig måde at tage imod 
fine gæster. Så der blev handlet hur-
tigt. En bunke farverige T-shirts med 
teksten ”Velkommen til vores Dan-
mark” trykt på maven blev bestilt, og 
der blev sendt mails rundt.  

Politikerne snakker kun om os
”Vi er lidt trætte af, at politikerne 
bliver inviteret til Gellerup for at 
snakke om os, men ikke med os, 
derfor lavede vi denne happening,” 
forklarer afdelingsformand Helle 
Hansen, som bød velkommen 
sammen med 15 andre beboere. 
 
Efter lang tids venten kom bussen 
med folketingsmedlemmer endelig. 
Politikerne kom pænt og gav hånd til 
alle fremmødte beboere, der frøs godt 
i kulden.
Derefter fortsatte politikerne indenfor 
i Instant One for at høre om Helheds-
planen, uden deltagelse af beboerne. 
Forinden fik alle de fine gæster stuk-
ket et Skræppeblad i hånden, som de 
forhåbentligt fik læst i på den lange 
tur hjem. 

Formanden for udvalget, Martin 
Henriksen fra Dansk Folkeparti, var 

også en tur i Gellerup.

”Vi er lidt trætte af, at politikerne bliver inviteret til Gellerup for at snakke om os, 
men ikke med os, derfor lavede vi denne happening,” fortæller Helle Hansen.



Østergårdsparken 
er meget ung, men populær
Skræppebladets udsend-
te har denne gang besøgt 
afdeling 25, Østergårds-
parken.
Skræppebladet har denne gang 
været en tur i Tranbjerg. Ca. 10 km 
fra Aarhus centrum, men ikke langt 
fra offentlig transport, skoler og ind-
købsmuligheder. Christina Valsted 
Madsen er formand for afdelingsbe-
styrelsen og har boet i bebyggelsen 
sammen med sin mand, Hasse, og 
to døtre Louise og Emely, siden den 
blev bygget i 2012. 

De er glade for at bo i området. Det 
ligger lidt væk fra byen, men det er 
ikke et problem, når man har bil. Hun 
arbejder selv inde i Aarhus C som 
lægesekretær, men da hun har bil, er 
det ikke mere besværligt at komme 
derind.

Store toetagers lejligheder
Hver lejlighed er på to etager. Alle 
husene har have, både foran og 

bagved. Der står borde, stole og tram-
polin, og der er plads til cykler. Alle 
lejligheder har et skur, som de fx kan 
bruge til redskaber. ”Der har været 
lidt problemer med skimmelsvamp 
i skurene,” fortæller Christina, ”men 
det er udbedret over det hele.”
Der er ikke meget at se, når vi bliver 
vist rundt. Der er marker, parcelhuse 
og en legeplads, og Christina fortæl-
ler, at der er gode ruter, hvis man vil 
gå ture. Holme Bjerge ligger tæt på, 
og der kan man gå tur med hunden 
og få pusten op, hvis man har lyst til 
det.

”Vi er meget sociale,” siger Christina. 
Om sommeren opstår der ofte spon-
tane grillarrangementer eller fester, 
hvor folk sætter sig på bænkene 
og griller, spiller forskellige spil og 
drikker kaffe.  Der er selvfølgelig 
ikke nogen på bænkene denne kolde 
fredag eftermiddag, hvor vinden 
river i kinderne. 
Christina og hendes familie boede, 
før de flyttede til Tranbjerg, i Viby. 
De troede, det ville være umuligt at 
komme ind i Østergårdsparken, men 

de fik hurtigt tilbudt en bolig og flyt-
tede ind i november 2012.   

Energibesparende løsninger
Ovenpå hvert hus er der en stor 
kasse. Den indeholder blandt andet 
komponenter til solcelleopvarm-
ning.  Det betyder, at man til en vis 
grad producerer strøm til eget brug. 
Denne strøm bliver også brugt til 
gulvvarme. Der er heller ikke ra-
diatorer i lejlighederne, men derimod 
gulvvarme. Christina mener dog 
ikke, at det fungerer optimalt, og især 
om vinteren kan der være koldt. 

Intet beboerhus
Der ikke noget beboerhus eller fæl-
leslokale i Østergårdsparken. Når 
de har afdelingsbestyrelsesmøder, 
holder de det ude i byen. Beboermø-
der bliver holdt på den nærliggende 
Grønløkkeskole, hvor de låner et 
lokale, og hvis der er fest, holder de 
det i et stort telt udenfor. I år blev der 
afholdt fastelavnsfest, som de holdt 
sammen med grundejerforeningen, 
bestående af naboafdelingen i al2bo-
lig og parcelhusene ved siden af. Det 

med andre øjne
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var lidt koldt, men alligevel en god 
dag, hvor ca. 40 børn deltog.
Christina oplyser, at man meget 
gerne vil have et beboerhus i områ-
det, men boligforeningen afventer, 

at der må bygges på den grund, hvor 
beboerhuset eventuelt skal ligge. 
Selvom der ikke er beboerhus, har 
de dog nogle arrangementer, såsom 
sommerfest, julefest og fastelavn.

Godt for børn
Området er godt for børn, mener 
Christina. Der kommer ikke biler, 
som ikke hører til i området, og der er 
et stykke til den nærmeste store vej. 
Der er ca. to kilometer til den nærme-
ste skole, men det mener Christina 
ikke er et problem, da der er gode 
stisystemer.  Der er også en flot le-
geplads, som blev etableret sammen 
med byggeriet, men Christina ville 
gerne have haft, at beboerne var med 
til at bestemme, hvordan den skulle 
se ud. 

Afdeling 25, Østergårdsparken
Adresse: Østergårdsparken,  8310 Tranbjerg
Ligger ca. 10 km fra Aarhus C.
60 boliger, der alle er opført i 2 plan.
Type B2 - 6 stk.    - 2 rums bolig - 80 m2 
Type B3 - 25 stk. - 3 rums bolig - 103,2 m2 
Type B4 - 23 stk. - 4 rums bolig - 110,6 m2 
Type B5 - 6 stk.   - 5 rums bolig - 115 m2 

Husdyrhold er tilladt, hunde skal holdes i snor, og katte skal 
holdes inden døre.

Her omkring bænkene opstår der ofte spontane grillarrangementer eller fester.

Vi går en tur i området og håber lidt 
på at møde nogle beboere, men der 
er meget tomt denne fredag eftermid-
dag.  Heldigvis kender Christina en, 
vi kan ringe på hos. Det er Vibeke 
Jensen, som er flyttet til Øster-
gårdsparken for tre år siden, efter 
at have boet i den samme lejlighed i 
Århus C i over 30 år. 
”Her er rigtigt dejligt at bo, ”siger 
hun. 

Hun syntes, de unge i ejendommen 
var begyndt at larme lidt for meget.  
Her i afdelingen er der frisk luft 
og ingen børn. På et tidspunkt vil 
hun måske flytte fra området, når 
hun ikke længere kan komme op ad 
trapperne, men foreløbig bliver hun 
boende her. 

Vibeke flytter først, når hun ikke 
kan komme op ad trapperne.

Vibeke flytter først,
når hun bliver gammel

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund
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det boligsociales idéhistorie i boligområderne
Næstformand  Troels Bo Lund Knudsen har skrevet speciale 
om grundlaget for det boligsociale arbejde i boligforeninger

Af Jens Skriver

Brabrand Boligforenings næstfor-
mand, Troels Bo Lund Knudsen, har 
for nylig afsluttet sin uddannelse 
som kandidat i Idéhistorie fra Aarhus 
Universitetet. Skræppebladet har 
fået lov til at læse hans speciale, som 
handler om det boligsociale arbejdes 
idehistorie siden 1970.  Specialet viser 
de rammer, det daglige arbejde i bo-
ligområder foregår indenfor. 
Et speciale er oftest rettet til fagfæl-
ler, men Troels Bo har sagt ja til at 
uddybe nogle af sine synspunkter til 
Skræppebladets læsere. Og han for-
tæller indledningsvist, at idehistorie 
er et tværfagligt studium, hvilket er 
forskelligt fra mange andre fagområ-
der, hvor de studerende mest koncen-
trerer sig om deres eget felt.
”Socialt arbejde i dag er en udøvelse 
af magt. Jeg mener ikke, at man helt 
kan undgå misbrug eller overgreb, 
men gennem at være bevidst om hi-
storien kan vi måske forebygge eller 
være vores rolle bevidst. Vi skal finde 
fælles fodslag og bygge bro,” siger 
Troels Bo og fortsætter: 
”Det lokale boligområde er i bo-
ligsocialt arbejde målet for arbejdet, 
i modsætning til almindeligt socialt 
arbejde, der normalt retter sig mod 
enkeltpersoners problemer. I bolig-
områderne drejer det sig om at ændre 
på den ”sociale kapital”, således at et 
områdes resurser udvikles og styr-
kes.”

Tre faser i boligsocialt arbejde
De skiftende politiske motiver for at 
bedrive boligsocialt arbejde frem-
går tydeligt i Troels Bos speciale. 
Fremstillingen begynder i 1970, for 
dengang blev beboerdemokratiet 
væsentligt udvidet, og specialet er 
herefter inddelt i tre faser: Frem til 
1993, hvor Byudvalget blev oprettet, 
herefter beskrives Byudvalgets perio-
de indtil 2004, hvor sidste del starter, 
som handler om ghettostrategier.
Den første fase med boligsocialt 
arbejde er karakteriseret ved, at 
samfundet ikke er en aktiv aktør. 
Indsatsen er præget af lokalt orien-

terede ideer og behov, lyst og vilje til 
eksperimenter. Mange husker sikkert 
begrebet ”græsrodsbevægelse”. Den-
gang kom der beboerrådgivning, og 
bistandsloven åbnede mulighed for 
at oprette lokale teams, og beslutnin-
ger om mål og metode lå lokalt. 

Staten ønskede styr 
på udviklingen 
Den boligsociale indsats opstod først 
rigtig i 90’erne med Byudvalget, der 
udelukkende bestod af ministre, der 
bevilgede temmelig mange penge 
til indsatserne, men som til gengæld 
så også ville have styr på, hvad der 
foregik. 
”Byudvalget havde en oplagt effekt.  
Det knyttede det sociale sammen 
med de fysiske forbedringer i et 
område, og det havde en økonomi, 
der åbnede op for nye muligheder,” 
fortæller Troels Bo.

Strategi mod farlige ghettoer
I 2004 kom Fogh-regeringen med 
ghettostrategien, og hermed blev 
boligområderne gjort farlige og til 
et samfundsmæssigt problem. Det 
boligsociale arbejde defineres ikke 
længere ud fra lokale, men sam-
fundsmæssige behov.
 ”Boligområderne omtales som far-
lige sorte pletter på Danmarkskortet, 
og de er årsag til problemerne og 
ikke det omkringliggende samfund. 
Sådan lyder det i alt fald i VK-rege-
ringens retorik,” forklarer Troels Bo.

det nuværende arbejde
”De teorier og metoder, som bo-
ligsocialt arbejde baserer sig på, er 
især udviklet i USA. Men derovre 
foretages så godt som alt boligsocialt 
arbejde af private organisationer. 
I Danmark er det sociale arbejde 
stærkt påvirket af staten, som er en 
meget stærk aktør på godt og ondt,” 
fortæller Troels Bo og fortsætter:  
”Nu er det afgørende, at staten er 
gået ind i arbejdet. Det sikrer et 
kvalificeret arbejde. Det vigtigste 
begreb i boligsocialt arbejde er ”em-

powerment”, der har til hensigt at 
forøge den enkeltes muligheder for at 
handle og gå fra at være passiv til at 
være aktiv.”

Målet med indsatsen 
”Målet for social foran-
dring er, at et område bliver 
velfungerende, og at der  
udvikles netværk og resurser, der 
ikke kun medfører symptombehand-
ling.  Det er Folketingets boligforlig, 
der i dag udstikker rammerne for 
Landsbyggefondens boligsociale 
indsatser, og derefter er det Lands-
byggefonden, der bevilger penge til 
de lokal boligområder på baggrund 
af lokale ansøgninger,” oplyser Troels 
Bo.

Aktivt beboerdemokrati et must
En af specialets konklusioner er, at et 
aktivt beboerdemokrati er afgørende 
for det boligsociale arbejde, og at 
det styrker den lokale sociale kapital 
med et rigt foreningsliv.
Troels Bo slutter med at forklare: ”Vi 
har to slags netværk. De horisontale 
netværk, hvor vi møder og kan søge 
hjælp til udfordringer fra folk, der 
er ligesom os selv. Og de vertikale 
netværk, hvor vi møder folk, der er 
anderledes end os selv. En helheds-
plan har blandt andet som formål at 
opbløde de horisontale netværk og 
at skaffe flere vertikale forbindelser, 
som det foregår i en fodboldklub, 
hvor man kan møde folk med andre 
erfaringer og viden, og måske lære af 
dem og deres erfaringer for eksempel 
i forhold til uddannelse og job.”
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Gellerupscenen genopstår som eutopia stage
Kunstneren Hans Krull laver udsmykning af teatrets foyer med hjælp fra frivillige

Af Helle Hansen, fotos Per Ryolf

Kulturhovedstad 2017 er lige om 
hjørnet, og i Gellerup er forberedel-
serne til det store lokale Eutopia-
projekt, der skal løbe af stablen i 
sommeren 2017, i fuldt sving.  
Siden 22. februar har multikunstne-
ren Hans Krull, sammen med en halv 
snes frivillige, været i gang med at 
forskønne foyeren på den gamle Gel-
lerupscene, som nu bliver genåbnet 
under navnet Eutopia Stage.

Hver eftermiddag - mandag til 
torsdag - fra klokken 16 til 19 holder 
Hans Krull kunstworkshop, hvor 
deltagerne er med til at svinge maler-
penslerne, og farverne bliver smurt 
ud over de ny-hvidmalede vægge.  
”Nysgerrige kan sagtens nå at kigge 
forbi og er meget velkomne til at give 
deres besyv med, fordi kunstprojek-
tet fortsætter helt indtil onsdag 23. 
marts lige inden påske,” opfordrer 
Eutopias kunstneriske leder, Brigitte 
Christensen 

Åbningsfest 7. april
Når Hans Krull og hans frivil-
lige malersvende er færdige med 
udsmykningen, skal foyeren indret-
tes til et spændende og hyggeligt 
rum, der kan bruges til forskellige 
arrangementer fra nu af og hen over 
hele kulturhovedstadsåret. 
Og rummet skal gøres klart til ind-
vielsen og ferniseringen af det fælles 
kunstværk, som finder sted torsdag 
den 7. april om aftenen. 

”Den aften vil der også være premi-
ere på en forestilling, som bliver en 
overraskelse,” lover Brigitte Chri-
stensen, der inviterer alle til at kigge 
forbi Gellerups nye scene, så den 
nye foyer på Eutopia Stage kan blive 
rigtig festligt genindviet.
Du kan læse mere om indvielsesfe-
sten og andre aktiviteter ved at følge 
med på Facebook EUTOPIA 2017.
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ordInære afdelInGsMØder I forÅret 2016

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

FOrElØBIG dAGSOrdEN: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2015 
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling 7, Hasselhøj,  mandag den 18. april 2016 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling 22, Sonnesgården, onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

FOrElØBIG dAGSOrdEN FOr dE AFdElINGEr, 
dEr OGSÅ HAr VAlG TIl AFdElINGSBESTYrElSEN M.Fl. OM FOrÅrET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2015
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til FAS 
  c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken, torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00  i Foreningernes Hus, Tousgården, Gudrunsvej 10 A
Afdeling 5, Toveshøj,  tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling 6, Holmstrup,  torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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sYstUen pÅ GellerUp lokalCenter
Et vindue til verden udenfor lejligheden for ældre kvinder i Gellerup

Tekst og foto: Kirsten Hermansen

Besøger man systuen på lokalcenter 
Gellerup, bliver man hjerteligt mod-
taget både af lederen Birte Vixø og 
alle de flittige sy-damer, der sidder 
godt pakket i lokalet. De fleste med 
deres eget sytøj, mange ved symaski-
nerne og nogle med strikketøj.

At nå hertil
”Det har taget mange år at nå hertil,” 
fortæller Birte, som har startet projek-
tet ”systuen” for Ældresagen. 
For 10 år siden var der på lokalcentret 
to grupper ældre kvinder – en tyrkisk 
og en arabisk.  Sprogligt forstår de 
ikke hinanden, og det har været et 
stort arbejde at få disse kvinder til at 
blive en homogen gruppe. Heldigvis 
opgiver Birte aldrig, selv om hun i 
begyndelsen en tid måtte lukke ned 
for forsøget på at stable aktivitet i 
gang.
Det stod klart, at hvis der skulle være 
en gruppe, der kunne mødes her på 
centret, så skulle der igangsættes 
noget aktivitet, som alle var interes-
seret i.
Fundet af nogle symaskiner på cen-
tret og en donation af stof og garn 
var ”guleroden”, der satte projektet i 
gang.

Nemt at finde frivillige
Birte mente, at syning var den helt 
rigtige aktivitet, der kunne tiltrække 
disse ældre indvandrerkvinder, og 
hun søgte gennem Ældresagen frivil-
lige til at hjælpe med det rent faglige, 
da Birte ikke selv er nogen ørn til at 
sy. Det er lykkedes over al forvent-
ning, og nu er der mange frivillige 
knyttet til systuen. 

driften af systuen 
Symaskinerne er indkøbt år efter år, 
så man nu er velforsynet med gode 
maskiner. De er finansieret med 
midler, som Brugerrådet har skaffet 
fra puljer, der støtter socialt frivilligt 
arbejde.
Det kniber mere med den daglige 
drift, når maskiner skal repareres, 
og der skal købes syartikler og kaffe. 

Indtil nu er det lykkedes at skaffe 
penge til disse ting forskellige steder, 
men det er ikke bare en strøm, der 
kommer helt af sig selv.

Ikke kun systue
Når man går rundt i systuen og 
spørger deltagerne, er det helt ind-
lysende, at de er glade for at komme 
her. De hygger sig, de snakker og 
syr. Der vises nyheder inden for det 
tekstile, og i dag har både tyrkere 
og arabere accepteret hinanden. For 
mange af disse kvinder er det den 
eneste aktivitet, de har udenfor deres 
egen lejlighed, og kontakten til Birte 
og et par andre danske hjælpere er 
den eneste, de har. Kvinderne har 
aldrig været på arbejdsmarkedet.
Foruden syningen er der mulighed 
for at hjælpe med alle mulige prakti-
ske spørgsmål, som  kan findes svært 
i det danske samfund. De har det fint 
med det talte sprog, men kommer 
til kort, når det er mere indviklede 
skriftlige ting fra kommune og sund-
hedssystem.  Her hjælper Birte med 
mange praktiske ting, og der samar-
bejdes med personale på lokalcentret.

Større lokaler og lidt økonomisk 
støtte står højt på ønskeliste
Foruden systue arrangeres der tre 
fester årligt til påske, ramadan og til 
jul.
De tyrkiske kvinder samles også om 
torsdagen, hvor de laver finere hånd-
arbejde.
Et stort ønske er at få råd til et par 
årlige udflugter med gruppen, der 
slet ikke kender ret mange steder i 
Danmark.
Systuen er virkelig en løftestang til 
en forbedret integration for disse 
ældre kvinder.  Det er virkelig et af 
de projekter, hvor sætningen ”at gøre 
en forskel” er på sin plads.  Mere 
fast økonomisk støtte og nogle større 
lokaler på sigt står dog rigtig højt på 
ønskelisten.

Man mødes i systuen 
hver tirsdag fra kl. 10-13.
Der er altid plads til en mere. 
Hvis du er interesseret, kan du
kontakte:
Birte Vixø, tlf. 28 29 58 09

Det summer af aktivitet i systuen.
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Holmstrups stemme gennem snart 40 år
SOFUS sørger for, at informationer kommer ud

Af Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Frivillige laver stadig beboerbladet 
SOFUS i Holmstrup. Igennem læn-
gere tid har det været Herman Niel-
sen, Søren Løkkegaard og Helle Due. 
Redaktionen samles indledningsvis 
til spisning hos et af medlem-
merne privat. Teksterne er som oftest 
kommet ind digitalt. De printes ud, 
og i fællesskab sætter man bladet op 
og duplikerer det til husstandsom-
deling. Herman lægger det desuden 
ud på nettet. Bladet duplikeres i 
sort/hvid, men lægges ud på nettet i 
farver.
”Bladet kommer omkring hver anden 
måned eller efter behov, og hvis 
nogen vil have en ekstraudgave, stil-
ler vi os gerne til rådighed,” fortæller 
Søren.
Der er klare formål med udgivelsen. 
”Det er med at holde liv i noget, der 
er godt,” siger Søren, ”for interessen 
går op og ned som i bølgedale.”

Herman tilføjer: ”Tænk på alle de 
informationer, der kommer ud i 
Holmstrup i modsætning til andre 
afdelinger.”

redaktionens principper
Redaktionen forkorter aldrig indlæg-
gene, men det hænder, nogen beder 
om hjælp til at få formuleret indlæg. 
”Vi får tværtimod for korte indlæg”, 
siger Søren. 
”Klubberne kunne godt skrive lidt 
mere for på den måde at skaffe nye 
medlemmer. Hellere skrive som en 
brækket arm end slet ikke skrive.” 
Søren henviser også til side to, hvor 
der er en henvisning til fotografen 
Poul.  
”Ham er vi meget glade for. I skulle 
bruge ham noget mere, og han 
kommer meget gerne og fotografe-
rer.”

Under arbejdet
Der snakkes livligt og hyggeligt, 
mens bladet laves. 
”Vi er en lille redaktion”, siger 
Herman, ”men der sker en masse. 
Det kan være et problem at få tekst-
masserne fyldt ud. Vi savner ofte il-
lustrationer. Og så savner vi Lars Eg. 
Han vidste virkelig noget om EDB.”
Søren er imponeret over kopima-
skinen. Den er meget effektiv, og 
problemer kan altid løses. Under re-
daktionsmødet laver han en annonce 
for en af sine andre mærkesager: 
Læsehesten.
Ud over indlæg fra beboere og ak-
tiviteter bringer SOFUS et væld af 
praktiske oplysninger fra Holmstrup, 
så det er nok de færreste beboere, der 
ville undvære det.

Helle, Søren og Herman gennemgår det nye blad
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Hvilke fordomme har vi overfor andre?
Vær nysgerrig overfor dine naboer

Af Ulrik Ricco Hansen, afdeling 6

I denne tid er medierne fulde af holdnin-
ger til andre mennesker. Uanset om det er 
din nabo eller personer langt væk. Vi ser 
stærke markeringer, når det gælder fx tro, 
indkomst, erhverv, seksualitet, sygdom 
og alder. Ikke så meget på grund af selve 
forskellene, men meget på grund af kan-
terne hos de andre. Kanter, som vi anser 
for at støde ind i vores egne holdninger 
og uvidenhed.
Som beboer i Brabrand Boligforening og 
dermed beboer i en almen bolig, sættes 
du selv i bås af andre. Og du kan blive 
fristet til at følge andres opfordring til at 
fordømme en tredje, særlig gruppe af per-
soner.

Du skal være bevidst om, hvordan og 
hvor, du opsamler dine meninger. Det 
kan være i snakken over middagsbordet 
i familien, opslag og kommentarer på 
Facebook, noget du hørte i kirke/moské, 
eller opsnappede i tv og på internet. Det 
kan også være noget, du har læst i en bog, 
er blevet undervist i eller simpelthen bare 
noget, du er blevet enige med dine ven-
ner om.
Du har mange naboer. Nogle bor lige ved 
siden af - andre lige om hjørnet. Det er 
naboer, og mange kan se ud til at være 
meget anderledes end dig. Men eftersom 
vi har valgt at bo i samme almene bolig-
forening, er vi forenede. Vi er faktisk lidt 

som en familie. Dig, mig og dine naboer. 
I familien kunne vi ikke finde på at for-
dømme en far, en søster eller fætter uden 
at høre lidt nærmere: Være lidt nysgerrig 
for at vide, hvad det handler om. 
Den samme nysgerrighed skal du bruge 
over for din nabo. Du må gerne spørge. 
Og du vil gerne svare. Deltag i en eller 
flere af de mange beboeraktiviteter, som 
også findes i din afdeling. Her kan du let 
møde mange af dine naboer. Vær nysger-
rig. Spørg. Svar.

Som oftest er dialog vejen til både fælles 
forståelse og fremgang.

Gellerup.nu er en selvstændig del af 
Skræppebladet, og det omdeles til bebo-
erne i Gellerupparken og Toves-høj. Du 
kan også finde alle udgaver på www.gel-
lerup.nu

Hvem siger, at eleverne fra den for længst 
nedlagte Nordgårdskolen var tabere? Så-
dan lyder en fordom, men vi bringer et 
eksempel på det modsatte: Worud Mah-
moud, som i en alder af kun 25 er uddan-
net læge og har fået job. 
Rigtig mange beboere har problemer med 
at forstå retssystemet og informationer 
fra det offentlige. Vi guider med en arti-
kel om de forskellige rådgivningstilbud.
200 deltog i det andet stormøde om den 
kommende boligsociale helhedsplan – vi 
fortæller mere om mødet og om den vi-
dere proces. 
Vi præsenterer norskfødte Yvonne Buer, 
leder af ”den røde prik” i Gellerup – In-
stant One. Hun har nogle ideer til, hvad 
huset kan bruges til, altså ud over infor-
mation om helhedsplanen. 
Instant City er en mulighed for iværksæt-
tere, der vil afprøve ideer langs den kom-
mende bygade i Gellerup. Det markeres 

midt i marts med både en åbningsfest og 
en arkitekturfestival.
Både Gellerupparken og Toveshøj forbe-
reder renovering af blokke og lejligheder, 
og beboerne er indkaldt til ek-straordinæ-
re afdelingsmøder, hvor de skal stemme 
om forslagene. 
Vi foromtaler en stor multikulturel festi-
val 10. april, hvor mad, cykler, lopper og 
underholdning blandes til en farverig fe-
stival. 
Vores ”husdigter” Homam Mohammad 
Amin præsenterer digtet ”Forhør”. Tema-
et knytter sig til de mange flygtninge, der 
kommer til vores lande og beder om asyl. 

Fem linjer fra digtet lyder:
Jeg kom til jer for at I skulle erstatte mine el-
skede
Jeg kom jer bedende om fred og beskyttelse
Der er ingen tal i mit regnskab
Jeg lover jer, jeg vil være loyal
Og det er et løfte og løftet er et lån

Gellerup.nu og her
det fortæller VI oM I MaGasInet, soM beboerne I GellerUpparken oG toVesHØJ 

fÅr saMMen Med skræppebladet

Af Birger Agergaard
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Hidaayo viser vejen til et mere grønt hjem
Fra stor efterregning til penge tilbage i forbrug

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Hidaayo Mohamed Ali blev i 2010 
træt af sine store efterregninger for 
forbrug. 7000 kr. skulle hun betale til-
bage ved den årlige opgørelse, og det 
var alt for meget. Så hun besluttede 
sig for at finde måder at spare på. Det 
er små ting, hun gør. Men det er ting, 
som hjælper.
 
Hidaayo har fire børn. De synes, det 
er rigtigt sjovt at tage bade i halve og 
hele timer med radioen tændt, mens 
de synger med. Det er forbudt nu. 
”Hvis de skal tage lange ture under 
bruseren, må de tage i Gellerupba-
det,” smiler Hidaayo.  
Hun har ikke taget nogen kurser i, 
hvordan man sparer på el, vand og 
varme, men har selv lært sig det.
I dag er hun blokambassadør i Gel-
lerupparken og Toveshøj og besøger 
beboere, som gerne vil have forbru-
get ned.

Nogle er gale på boligforeningen
”Mange er gale på boligforeningen 
over, at deres husleje er for dyr, men 
jeg fortæller dem, at det, der koster 

ekstra, er deres forbrug, og giver dem 
tips om, hvordan man sparer.”
Når Hidaayo har været på besøg hos 
beboerne, er de ofte meget glade. 
”Det vidste jeg ikke,” eller ” jeg er 
virkelig blevet klog af dit besøg,” er 
de typiske reaktioner.  

Gode tips fra Hidaayo:
Sluk for kontakten, når du ikke 
bruger den. Jeg slukker også for in-
ternettet og tv.
Fyld vaskemaskinen op, den bruger 
utroligt meget vand, og brug ikke 
tørretumbler.
Luft ud hver dag i fem minutter, og 
skru ned for radiatoren i mens.

Hvis I læsere har flere gode råd til at 
spare på forbruget, så skriv ind til os 
på redaktion@skraeppebladet.dk, og 
historien kommer i bladet.

Rettelse: I sidste nummer havde der 
sneget sig en fejl ind. Når vandet har 
kogt, er det naturligvis mindre kalkhol-
digt og ikke mere, som jeg var kommet 
til at skrive. Jeg beklager fejlen, og håber 
rådet alligevel er blevet brugt.

Skræppebladet har en Facebookside, 
som vi gerne vil have mange flere 
til at bruge. Her lægger vi artikler 
fra bladet, billeder fra afdelinger og 
informationer til læserne. Vi vil gerne 
have mange flere til af bruge siden 
aktivt, så klik ind og ”synes godt om” 
siden. Så kommer beboerne tættere 
på hinanden.
Bare søg på Facebook efter Skræp-
pebladet, så finder du den nemt.

Hidaayo inspirerer andre til at spare på 
forbruget.

Ved du, at skræppebladet har en facebookside?
Her kan læserne få gode tips, billeder og artikler

Af Elsebeth Frederiksen
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boliger til folket!
Søvangen: Boliger til folket! Det er overskriften på en kommende udstilling på DOKK1 om 1940’ernes 
og 1950’ernes murede boligbebyggelser, hvor afd. 2 Søvangen medvirker som eksempel på datidens 

fine, bevaringsværdige arkitektur
Af Lotte Pape, fotos af Helene Høyer Mikkelsen for Realdania

Den markante boligbebyggelse 
Søvangen er tegnet af Aarhus-arki-
tekten Knud Blach Petersen og opført 
af dygtige håndværkere i gode, 
holdbare materialer. Velindrettede 
lejligheder og rækkehuse i nærhed til 
skov og med udsigt over Brabrand Sø 
er nogle af de elementer, som gjorde 
Søvangen banebrydende, da bebyg-
gelsen stod færdig i 1959. 

Et godt byggeri for alle
Med sine 444 boliger gav boligbebyg-
gelsen lokale arbejderfamilier adgang 
til lys, luft og gode rammer, og 
herved bidrog Aarhus til udviklingen 
af det, der i dag betragtes som noget 
af det bedste moderne forstadsarki-
tektur, vi kan præstere i Danmark. 
Perioden afspejler de velfærdsstats-
lige fællesskabsidealer, ved fx at in-
korporere fælleshuse og klublokaler 
af høj kvalitet, hvor foreningslivet og 
familiefesterne kunne udfolde sig. 

Den omgivende park og butikstorvet 
gav beboerne rige muligheder for at 
mødes. Alt det sætter udstillingen 
Søvangen: Boliger til folket! fokus på, 
herunder hvordan disse kvaliteter 
kan videreføres i fremtiden. 

renovering og bevaring
Realdania har i samarbejde med 
Landsbyggefonden, Grundejernes 

Investeringsfond og Slots- og Kul-
turstyrelsen søsat en kampagne, der 
sætter fokus på, hvordan kvaliteterne 
i 1940’ernes og 1950’ernes murede 
boligbebyggelser kan videreføres i 
fremtiden. Mange af 1940’ernes og 
1950’ernes bygninger har i dag brug 
for modernisering og energioptime-
ring – det gælder også for Søvangen. 
Ønsket med udstillingen og den 
tilhørende kampagne er at udvikle og 
formidle løsninger, hvor energireno-
vering og bevaring går op i en højere 

enhed. Kampagnen har tidligere 
været i Højstrupparken i Odense og 
kommer altså nu til Aarhus med Sø-
vangen som eksempel. 

Syv beboerportrætter
Ud over en række flotte fotografier af 
bebyggelsen medvirker syv beboere 
fra Søvangen med portrætter. Derfor 
bliver beboerne i Søvangen selvfølge-
lig også de første, der får udstillingen 
at se. Det sker ved en beboerevent 
den 30. marts kl. 16.30-18.30 i og ved 
Søvangens beboerhus. Ud over selve 
udstillingen bliver der taler, musik, 
lidt godt til ganen og aktiviteter for 
børnene under temaet ”Sådan legede 
man i 50’erne”. Andre aarhusianere 
kan se udstillingen på DOKK1 fra 
den 1. til den 18. april.
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nye byrum skaber nyt byliv
Hvis du er til mad, musik, kultur eller arkitektur, så byder Gellerup på et væld af oplevelser

Tekst og foto af Lotte Pape

De fysiske forandringer i Gellerup 
har nu været en meget synlig og ind-
gribende del af området i en rum tid. 
Byggekraner, gravkøer og skilte ses 
og mærkes snart sagt alle steder. Men 
ud af de tilsyneladende lidt kaotiske 
og støjende aktiviteter vokser der lige 
nu en række nye byrum frem, som vil 
skabe et helt nyt byliv – både midler-
tidigt og permanent. 

Gadefest og Gellerupburger
Rygraden i bydelens nye infrastruk-
tur er den bygade, som kommer til at 
forbinde Bazar Vest og City Vest. Den 
nordligste del af gaden er så godt 
som færdig og kan snart tages i brug. 
Det bliver fejret ved en stor gadefest 
den 18. marts. Her kan man få en for-
smag på nogle af de aktiviteter, der 
bliver langs gaden. Det gælder bl.a. 
de udadvendte aktiviteter i og ved 
Teknik og Miljøs kommende kontor-
hus, som der lige nu konceptudvikles 
på. Der bliver også musik og street 
food. Bl.a. lanceres en Burger a la Gel-
lerup, som udvikles på en workshop 
af unge Gellerupbeboere i dagene 
inden. Samme dag starter også en 
navneproces, for bygaden skal af bl.a. 
praktiske årsager have et nyt navn – 

og hvad skal gaden egentlig hedde? 
Det kan man komme med et godt 
bud på. 

Arkitekturfestival indtager Gel-
lerup
Samtidig afholdes Aarhus Architectu-
re Festival i Gellerup i dagene 16.-18. 
marts. Hver dag bliver der gratis ar-
rangementer i form af gåture, oplæg, 

samtaler og besøg med forskellige 
temaer. Alle arrangementer starter i 
E&P Huset, som er det nye navn for 
Helhedsplan Gellerup og Toveshøjs 
informations- og aktivitetscenter, 
som indtil nu har haft navnet Instant 
One. Navneskiftet sker dels for at un-
derstrege, at huset er blevet til som et 
OPI-projekt – et Offentligt Privat In-
novationsprojekt, hvor entreprenør-
virksomheden Enemærke & Petersen 
(E&P) har opført og ejer bygningen. 
Dels for at undgå misforståelser om-
kring begrebet Instant City. Instant 
City er nemlig ikke et konkret sted, 
men det byudviklingsværkstøj, som 
faciliterer en række midlertidige 
eksperimenter, der kan få direkte 
indvirken på udformningen af den 
endelige bygade. 

Gellerupscene forskønnes
I den sydlige ende kommer bygaden 
til at slutte ved City Vest. På det 
lag sker der også en masse lige nu, 
både udenfor, hvor forlængelsen 
af Tinesvej langsomt, men sikkert 
arbejder sig op (bogstavelig talt) i 
Gellerupparken, men også indenfor. 
Som man har kunnet læse i tidligere 
udgaver af Skræppebladet, så gen-
åbner Gellerupscenen nemlig som 
en del af Kulturhovedstad 2017s 
Gellerup-projekt EUTOPIA. Lige nu 
er der fuld gang i den workshop, som 
under ledelse af mulitkunstneren 
Hans Krull og en række frivillige skal 
forskønne foyeren frem til den store 
åbningsforestilling 7. april. 
Hvis du løbende vil følge med i de 
mange forandringer og aktiviteter, så 
er et godt sted at starte på Helheds-
planens facebookside eller ved at 
kigge indenfor i E&P Huset på Dor-
tesvej 37, som er åbent tirsdag-fredag 
kl. 10.00-15.00 eller efter aftale.

Den nordligeste del af bygaden lægger 
18. marts asfalt til en stor gadefest.

Der tænkes og males kreativt på Gellerupscenen lige nu.
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Gellerupparken har valgt Yousee 
som tv-udbyder

Muligheden for at vælge mellem tv-kanaler eller bredbånd samt seks ekstra tv-kanaler 
var vigtig for afdelingens beboere

Af Jens Skriver

Debatten om antenneudbyder raser i 
flere afdelinger i Brabrand Boligfor-
ening. Jeg har spurgt formanden for 
Gellerupparken, Helle Hansen, hvor-
for Gellerupparken valgte at skifte til 
YouSee. 
”Vi så på, hvilke krav der skulle 
opfyldes. Vi ville gerne have fibernet 
lagt ind i afdelingen, fordi det er 
fremtiden, og her kom YouSee med 
det bedste tilbud, ” fortæller Helle og 
forklarer:
”YouSee leverer to ”gratis” fiberled-
ninger helt op til hver enkelt lejlig-
hed. Den ene fiber er fra YouSee, den 
anden er fra TDC. Ledningerne ender 
helt oppe i lejlighederne, så alle bebo-
ere er sikret optimal hastighed i frem-
tiden. Betalingen for fibernettet er, at 
Gellerupparkens beboere har bundet 
sig til YouSees lille tv-pakke i fem år, 
hvor der skal betales antennebidrag 
over huslejen.

Beboere kan fravælge tv-pakke
”Det afgørende for valget af YouSee 
var den fleksibilitet, beboerne får, for-
stået på den måde, at en beboer, der 
ikke har tv, hvilket mange unge men-
nesker ikke har i dag, helt kan fra-
vælge tv-pakken og i stedet få leveret 
en 5 Mbit bredbåndsforbindelse for 
det antennebidrag, der betales over 
huslejen,” fortæller Helle Hansen. 
”Og hvis beboeren, der fravælger tv-
pakken, i stedet vælger at tilkøbe for 

eksempel en 20/5 Mbit bredbånds-
forbindelse hos YouSee til 199 kroner 
om måneden, så bliver de 104 kroner 
i antennebidrag fratrukket regningen 
– og så kan beboeren gratis se You-
Sees lille tv-pakke på sin computer,” 
oplyser Helle Hansen.

Seks ekstra kanaler og lokal-tv
YouSees lille tv-pakke består af 25 
kanaler, men derudover har Gelle-
rupparkens beboere fået seks ekstra 
tv-kanaler, som afdelingen selv 
vælger, samt en kanal til lokal-tv, 
hvor Filmprojekt Gellerup kan sende. 
”Vores antennebidrag er 104 kroner 
om måneden samt otte kroner i admi-
nistration. Og for beboere, der ønsker 
også at købe bredbånd, telefoni og 
mobil hos YouSee, er der mulighed 
for at få rabat,” fortæller afdelingsfor-
manden og oplyser, at den fiberled-
ning, der tilhører TDC, også er åbne 
for andre udbydere. 

Mulighed for andre udbydere
Gellerupparkens beboerne har altså 
mulighed for vælge en anden udby-
der, men i så fald skal de stadig betale 
antennebidraget for YouSees lille tv-
pakke over huslejen. Telefonstikkene 
i lejligheden tilhører også TDC, og 
dem kan andre udbydere også indgå 
aftaler med TDC om at bruge.
”Vi mener, vi valgte den bedste, bil-
ligste og mest up-to-date løsning, 

der er til at få for øjeblikket,” slutter 
Helle Hansen. 
Hun tilføjer, at selv om der har været 
udfordringer med at få alle kablerne 
trukket op i alle lejligheder, hvor 
arbejdet snart er færdigt på Gudruns-
vej, så er overgangen til YouSee gået 
godt.

Nu kan beboerne vælge seks kanaler på 
blandt andet arabisk, tyrkisk og somalisk.

husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk



Byen 
og boligforeningen udvikler

Af Keld Albrechtsten, formand, og Keld Laursen, administrerende direktør

Et af de to ben i boligforeningens nye strategi er, at 
vi ønsker at arbejde udviklingsbaseret. Det synes vi 
kommer godt til udtryk i flere af de projekter, som vi 
p.t. har på tegnebrættet i boligforeningen. Projekter, 
som ikke kun kommer vores beboere til gode, men som 
også er med til at sætte en markant aftryk på udviklin-
gen af fremtidens Aarhus. 

Ny afdeling: Kasernehospitalet
Inde i Aarhus midtby, med Rådhusparken og Musikhuset 
som nærmeste naboer, ligger i Valdemarsgade et gam-
melt kasernehospital fra 1880. Bygningen har i de sene-
ste år været brugt som kontor, men skal nu omdannes 
til moderne boliger. Vi har modtaget kvote til etablering 
af 15-20 boliger. Den oprindelige bygning har med sin 
fortid som infirmeri kulturhistorisk værdi og har også en 
miljømæssig værdi som en del af det kendte gademiljø 
i Valdemarsgade. Bygningen tillægges desuden en ar-
kitektonisk bevaringsværdi og skal derfor renoveres og 
ikke nedrives. Det vurderes, at der kan etableres rum-
melige boliger med højt til loftet og gode dagslysforhold 
grundet den store rumhøjde og de høje vinduespartier 
i bygningen. Bygningen forventes overtaget fra Aarhus 
Kommune i løbet af 2016. Den nye afdeling indgår som 
en konkret udmøntning af byrådets beslutning om etab-

lering af almene boliger ved udvikling af nye boligområ-
der. I området omkring kasernehospitalet etableres også 
ca. 100 private boliger. 

Ny administrationsbygning
På det seneste repræsentantskabsmøde fik administra-
tionen mandat til at arbejde videre med planerne om at 
bygge en ny administrationsbygning på hjørnet af Edwin 
Rahrs Vej og den kommende bygade i Gellerup. Der er 
siden blevet arbejdet intenst med det byggeprogram, 
som skal ligge til grund for at udbyde entreprisen. Der er 
høje målsætninger til projektet, ikke mindst hvad angår 
funktionalitet for medarbejdere og brugere/beboere. 
Men også i forhold til arkitektur, da byggeriet indgår 
som et markant projekt i Helhedsplanen for Gellerup/
Toveshøj. Undervejs i processen har det vist sig muligt, 
at projektet, såvel  økonomisk som arkitektonisk, kan 
forbedres ved, at en privat investor opfører et større 
kontorhus på grunden, hvor boligforeningen så kan leje 
sig ind i en del af byggeriet. Denne mulighed undersøges 
i øjeblikket.

Ny ungdomsbydel i Gellerup
Lige nu sidder fem prækvalificerede teams af tegnestu-
er, ingeniører og øvrige rådgivere og lægger sidste hånd 
på deres konkurrenceforslag til den nye ungdomsbydel i 
Gellerup. Også i dette projekt er det ønsket, at bygge-
riet skal bidrage til omgivelserne og den øvrige udvikling 
af området. Derfor skal tilbudsgiverne, ud over at bygge 
400 spændende og velfungerende ungdomsboliger, også 
redegøre for, hvordan de foreslår, at hele kvarteret 
kan udvikles. Herunder et område med privatejede, 
nye rækkehuse, som kommunen ønsker at opføre. På 
baggrund af vinderprojektet for ungdomsbyen skal der 
således udarbejdes en samlet lokalplan for hele det nye 
kvarter. Inden byggeriet kan gå i gang, skal to blokke 
samt tre blokke af Hejredalskollegiet rives ned, hvilket 
går i gang i løbet af kort tid. På baggrund af en bedøm-
melsesproces kan vinderprojektet offentliggøres i april. 
Vi forventer byggestart i slutningen af 2016.

Der er rigtig mange spændende projekter på vej i vores by
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Boligforeningen får en ny afdeling med 15-20 boliger 
i det gamle kasernehospital i Valdemarsgade
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Ny attraktion i Aarhus?
Vand, bevægelse og kultur samles på Verdenspladsen. 
Det er visionen for den sports- og kulturcampus i Gel-
lerup, som Kultur og Borgerservice under Aarhus Kom-
mune lige nu arbejder målrettet på at kunne realisere 
på den kommende Verdensplads i området med den nye 
kunstgræsbane og det nuværende Gellerupbadet, som 
også huser byens største klatreklub med 800 medlem-
mer. Et forstudie viser, at der er potentiale for at 
tiltrække mange hundredetusinde besøgende om året, 
hvis projektet gennemføres i den skala, man lige nu 
arbejder på. Det skyldes bl.a., at Aarhus i dag ikke har 
et stort, moderne familie- og kulturbad. Et andet unikt 
aspekt bliver et bevægelseshus, hvor det er tanken, at 
bl.a. klatreklubben, Cirkus Tværs og den lokale fod-
boldklub ACFC, skal holde til. Beboerhuset og det nye 
bibliotek er allerede finansieret og indgår i projektets 
første fase. Der skal nu etableres en seriøs dialog med 
bl.a. fonde, private investorer og driftsoperatører om 
projektets øvrige elementer. Der bliver også et grundigt 
inddragelsesforløb med de forskellige interessenter og 
samarbejdspartnere.  

Nytænkende renoveringsprojekter
Inden så længe skal beboerne i både Afd. 1 Hans Broges 
Parken, Afd. 2 Søvangen, Afd. 4 Gellerupparken og Afd. 
5 Toveshøj på afdelingsmøder tage stilling til store 
og omfattende renoveringsplaner. Her er det jo helt 
afgørende, at beboerne får renoveret deres boliger til 
en standard, der svarer til vore dages forventninger til 
en moderne og komfortabel bolig, som forhåbentlig er 
bæredygtig i mange år frem. Men det er også vigtigt, at 
vi har øje for bebyggelsernes øvrige kvaliteter og sam-
menhæng med omgivelserne. Derfor er det et virkelig 
spændende projekt, du kan læse om andetsteds i bladet, 
hvor vi samarbejder med bl.a. Aarhus Universitet i et 
forsknings- og udviklingsprojekt om måling af den op-
levede livskvalitet ved renovering af boliger. Det bliver 
også uhyre interessant at se den udstilling om renovering 
af boliger fra den almene sektors ”guldalder” i 40’erne 
og 50’erne med Søvangen som fornemt eksempel, som 
du også kan læse om her i bladet, og som alle kan se på 
DOKK1 til april. 
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Danmarks farligste arbejdsplads?
Brabrand Boligforening har af 3f fået den kedelige titel ”danmarks farligste 
arbejdsplads”. vi går bag om tallene

Af Keld Laursen

Det har vist sig, at Brabrand Boligforening er den virk-
somhed i Danmark med mere end 100 ansatte, der har 
flest anmeldte arbejdsskader i perioden 2012-2014. Fak-
tuelt har boligforeningen i 2012-14 (inkl.) indberettet 
33 skader, svarende til 11 pr. år. Reglen er, at samtlige 
skader, der medfører mere end en dags fravær, skal ind-
berettes, og den regel er blevet efterlevet omhyggeligt. 
Vores indberettede tal er nogenlunde retvisende, idet 
dog fire af skaderne ikke burde have været indberettet. 
I 2015 har vi til sammenligning indberettet 9 skader.

Flest fald
Om skaderne kan helt generelt siges, at langt den hyp-
pigste årsag er fald (skønsmæssigt 90%), og heldigvis har 
kun 3-4 af skaderne medført mere end én uges fravær. 
At toppe en statistik som denne er selvfølgelig ikke spor 
tilfredsstillende og noget, vi hele tiden skal arbejde på 
at forbedre. Derfor er emnet bl.a. blevet drøftet på det 
seneste møde i vores SVAR-udvalg (StrategiskVirksom-

heds og ArbejdsmiljøRåd) med henblik på en nedbrin-
gelse af antallet af skader. Indberetningerne vil frem 
over blive fulgt nøje.

Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert arbejdsmil-
jø i boligforeningen for eksempelvis medarbejderne i 
driften? Det er bl.a. blevet drøftet i SVAR-udvalget, 
hvor der både sidder repræsentanter for ledelsen og 
medarbejderne. 
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Boligrenoveringer skal give 

mere livskvalitet 

Af Lotte Pape

Brabrand Boligforening deltager i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, som 
aarhus Universitet står i spidsen for. innovationsfonden støtter med 21.2 mio. kr.

God energirenovering – hvad er det? Normalt vurderer 
vi et byggeprojekt ud fra standarder som for eksempel 
isoleringsevne, varmetab, luftfugtighed, temperatur, 
luftkvalitet og lysindfald. Et nyt projekt går skridtet 
videre og ser, om det er muligt at udvikle en vurderings-
model for beboernes subjektive oplevelser af at leve i 
de nyrenoverede boliger. 

Målbar og oplevet værdi
”I dag ved vi meget lidt om, hvordan forandringerne på-
virker beboernes oplevede komfort indendørs, eller hvil-
ken betydning det har for områdets beboelseskvalitet i 
øvrigt.”, forklarer Søren Wandahl, der er ingeniørdocent 
ved Aarhus Universitet.
Forskerne håber gennem projektet at kunne udvikle en 
model til energirenovering, som i princippet kan fungere 
som et værdiindeks allerede i byggeriets planlægnings-
fase. På den måde kan en bygherre teste og prioritere 
mellem forskellige forslag og designs til energirenove-
ring. Derved kan man finde det renoveringsforslag, der 
passer bedst til det enkelte byggeri og dermed giver 
mest værdi for pengene. 

Målinger og feltstudier
”For eksempel vil man kunne se, at man måske nok får 
et lidt større varmetab ved at vælge et stort vindu-
esparti, men til gengæld giver det måske beboerne en 
meget stor oplevet tryghed, når de færdes ude,” forkla-

rer Søren Wandahl. Forsknings- og udviklingsprojektet 
bliver et miks af bl.a. sensorbaseret energiovervågning, 
antropologiske feltstudier, fysiologiske tests og indekli-
mavurderinger.

Gellerup fuldskala-laboratorium
I projektet skal to aarhusianske boligområder med for-
skellige beboersammensætninger gennemgå omfattende 
renovering og fungere som fuldskala-laboratorium for 
forskerne. Det er forventningen, at boligerne i Afd. 4 
Gellerupparken i de kommende år skal gennemgå en om-
fattende renovering, og det er planen, at renoveringen 
indgår i forsknings- og udviklingsprojektet, så beboerne 
forhåbentlig både får et bedre energiregnskab og en 
højere livskvalitet.
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Projektet hedder RE-VALUE og har et budget på 21.2 
mio. kroner. Projektets parter er Brabrand Boligfor-
ening, DEAS, Enemærke og Petersen a/s, Wicotec 
Kirkebjerg a/s, Develco Products a/s, Racell, AART 
architects, Amplex a/s,  IdealCombi a/s
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Boligforeningen får medhold
I forbindelse med en række domme for brandstif-
telse i den såkaldte ”Viben-sag” for nogle år siden 
fik flere af de dømtes familier ophævet deres 
lejemål i afd. 4 Gellerupparken i Brabrand Bolig-
forening, som de herefter fraflyttede. Imidlertid 
har én af de daværende lejere efterfølgende 
forsøgt at blive genindsat som lejer i Brabrand 
Boligforening og har prøvet sagen ved domstolene. 
Den 25. februar blev der afsagt dom, som giver 
Brabrand Boligforening medhold i retten til at 
nægte at genindsætte den pågældende som lejer 
i boligforeningen.

Vidste du…
at du på minetilbud.dk kan afmelde de reklamer, 
du ikke ønsker at modtage i postkassen? På den 
måde kan du undgå unødigt papirspild, og du får 
kun de reklamer, du gider at læse. Ordningen 
hedder NejTak+, og du kan tilmelde dig på mine-
tilbud.dk.
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fem fremmede 
kom til boligforeningen
et team af ledige akademikere har kigget boligforeningen efter i sømmene

Af Mette Maria Rasmussen, Alice Alberte Terp Høgsberg, Mette Damgaard Sejthen, 
Daniel Frydendal Fyrstenberg og Peter Mohlin Kring

En ensom fremmed rider i langsomt trav ind mod bypor-
ten, hesten stopper, rytteren ser op, hans arrede ansigt 
kigger forbi kameraet, og nogle lokale kræver en forkla-
ring på, hvad han vil. I sådan en klassisk western er den 
fremmede lidt farlig, for han skal hævne noget fra for-
tiden. Da vi kom til kontoret på Rymarken i det vestlige 
Aarhus, skulle vi akademikere gøre noget næsten lige så 
slemt – vi skulle betragte og observere. 

Indblik og input
Målet var at finde ud af, hvad der er særligt ved Bra-
brand Boligforening – hvordan skiller den sig ud fra de 
andre boligforeninger i Aarhus? Hvilke værdier ligger der 
bag ved det, foreningen gør? 
Det første indtryk var en stor imødekommenhed, både 
fra de ansatte og beboerne. Vi inviterede os selv hjem i 
flere menneskers stuer og talte om, hvad han/hun synes 
om sit hjem, sine naboer og sin hverdag. Det er noget, 
man gør for sjældent. Selvom vi sagde tak for kaffe, da 
vi gik, siger vi endnu en gang tak – både for et indblik 
ind i jeres liv, men også for de gode inputs omkring bo-
ligforeningen. De er givet videre!

Medierne er faktisk flinke
Vi oplevede flere beboere og ansatte, som følte, at me-
dierne kunne være ”efter” dem. Så vi undersøgte alle 
artikler, som Aarhus Stiftstidende og Jyllands-Posten har 
bragt om Brabrand Boligforening de sidste to år – og de 
skriver pænt om jer. 

I er utroligt meget omtalt i de lokale aviser, i gennem-
snit er der lige under to artikler om ugen, hvilket er 
meget mere end andre boligforeninger. Og fire ud af fem 
historier fremhæver enten Brabrand Boligforening på en 
positiv måde eller skriver neutralt om, hvad der sker i 
afdelingerne. 

Erfaringer rigere
En god western, slutter ved at helten rider mod solned-
gangen. I flere afdelinger hos Brabrand Boligforening 
ser I mod solnedgangen fra jeres altaner og småhaver. 
Vi siger ikke, at I er helte, men en del af jer er heldige 
med den lækre omgivende natur, som bare venter på en 
god aftentur. 
Vi fem vil forhåbentligt forsvinde ud på arbejdsmarkedet 
med erfaringen herfra og igen vågne op til en hverdag 
med faste mødetider og frokostordning. Og Brabrand Bo-
ligforening vil bygge en ny hjemmeside og facebookpro-
fil, forhåbentlig med nogle af de inputs, vi har efterladt. 

Daniel, Peter, Mette, Mette Maria og Alice har fået 
indblik i – og givet input til – boligforeningen.

Hvem: Mette Maria Rasmussen, Alice Alberte Terp 
Høgsberg, Mette Damgaard Sejthen, Daniel Fry-
dendal Fyrstenberg og Peter Mohlin Kring.
Hvornår: 6. januar til 4. marts.
Hvorfor: De deltager i projektet ”Potential in 
action”, der giver højtuddannede arbejdsløse 
erfaring med arbejdet i en virksomhed og giver 
virksomheder nye inputs og øjne på deres hverdag.

Vidste du…
At der gælder nye regler for boligstøtte? Du 
behøver ikke længere selv at give besked til Ud-
betaling Danmark, hvis din indtægt ændrer sig i 
løbet af året. Nu får Udbetaling Danmark nemlig 
automatisk besked fra SKAT hver måned. Det be-
tyder også, at du kan opleve, at din boligstøtte er 
forskellig fra måned til måned. Det sker, hvis hus-
standens indkomst ændrer sig så meget, at du har 
ret til enten højere eller lavere boligstøtte. Hvis 
det sker, får du et brev fra Udbetaling Danmark.  
De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få 
boligstøtte.
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Hans Broges Parken

fastelavnsfest 2016 
En god tradition i Hans Broges Parken

Af Inger Bloch, foto Asger Frederiksen

Vejrguderne var med os, da der blev 
slået katten af tønden i garagegår-
den; det var hverken for koldt eller 
for vådt. Flere af de søde børn var 
klædt ud, og nogle af dem var malet 
i ansigtet, så man næsten ikke kunne 
genkende dem – det var rigtig sjovt!

Vindere af tøndeslagningen i de 
forskellige grupper blev:

De mindre børn: 
Kattekonge - Mira  
Kattedronning - William 

De større børn: 
Kattekonge - Andreas
Kattedronning - Maya

Børn og voksne: 
Kattekonge - Henrik
Kattedronning - Annelise 

Efter uddeling af præmier gik 
vi over til selskabslokalet i blok 
A. Her blev der serveret kakao, 
kaffe, fastelavnsboller og ”en lille 
én”. Alle børn fik en slikpose.
Det blev en hyggelig formiddag! 

10 - Rødlundparken

dejlig dag til fastelavn i rødlundparken
Book allerede tid til næste år nu

Af Winnie Sehested

Vi havde en dejlig dag. Alle hyggede 
sig - desværre ikke så mange delta-
gere i år, da vi var røget ind i vinter-
ferien, fordi selskabslokalet ikke var 
ledigt på den rigtige dato, men næste 
år holder vi det på dagen, da vi har 
fået lokalerne allerede nu - det bliver 
26. februar 2017, så reserver allerede 
nu. 

Venlig hilsen Winnie, Annette og Lene
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2 - Søvangen

det sker i beboerhuset søvangen
Stolegymnastik, søndagscafé og fællesspisning

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Fællesspisning
Onsdag den 16. marts kl. 18.00
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 
helt fra bunden, og der er også des-
sert.
Menuen kendes ikke endnu, men der 
vil komme opslag i vaskeriet og på 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er fortsat  kr. 50,- for voksne 
– børn under 12 år kr. 30,-

Søndagscafé den 10. april 
kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 20/4. 

Fællesspisning 
Onsdag den 20. april kl. 18.00 
Menuen kendes ikke endnu, men der 
vil komme opslag i vaskeriet og på 

varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er fortsat  kr. 50,- for voksne 
– børn under 12 år kr. 30,-

Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Se opslag på vaskeri og i beboerhus 
om ugedag og tidspunkt. 

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

kom til fernisering på udstilling om søvangen 
Udstillingen markeres også med en event

Af Kirsten Hermansen

Med udstillingsrækken ”Boliger til 
folket” sættes fokus på en guldal-
der inden for dansk arkitektur- og 
velfærdshistorie: 1940’ernes og 
1950’ernes murede boligbebyggelser. 
Formålet med udstillingen er at 
skabe opmærksomhed om de 
mange  murede boligbebyggelser, der 
blev opført i 1940’erne og 1950’erne 
som følge af tidens slumlignende 
baggårde og store boligmangel. 

Søvangen er udpeget som én af de to-
neangivende bebyggelser i Danmark 
fra perioden, hvor staten og landets 
bedste arkitekter gik sammen om at 
skabe gode boliger til den alminde-
lige familie. Udstillingen dykker ned 
i beboeres og eksperters fortællinger 
om livet i den moderne forstad. Sam-
tidig bliver der sat spot på Søvangens 
mesterligt udførte bygnings- og land-
skabsarkitektur. 

Udstillingen arrangeres af Dansk 
Bygningsarv og markeres med en 
event i Søvangen den 30. marts fra 
kl. 16.30-18.00, og alle, både børn og 
voksne, er velkommen. 



22 - Skræppebladet marts 2016

4 - Gellerupparken

Midttrafik lover ny lokal busrute til Gellerup
Gellerup Fællesråd foreslår flere ruteflytninger i forbindelse trafikplan 2017 

Af Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Når Aarhus Letbane begynder at 
køre i 2017, kommer der til at ske 
ændringer i de kollektive trafiktilbud 
i Aarhus. Det får mærkbar betydning 
for Brabrand-området, fordi Midt-
trafik planlægger at oprette en hel 
ny lokal busrute, der kommer til at 
hedde Linje 24. 
Den nye rute kommer til at genopret-
te forbindelsen mellem Hasle Torv og 
Gellerup, og den kommer endda til at 
køre rundt om Toveshøj, når den nye 
vejforbindelse fra Janesvej bagom til 
Bazar Vest ventes at åbne næste år.
”Vi har læst forslaget til den kol-
lektive trafikplan 2017 i Aarhus, som 
har været i høring til den 28. februar, 
og vi er kommet med en række kom-
mentarer og forslag til ændringer af 
flere af ruterne rundt om Gellerup,” 
fortæller Helle Hansen, der er for-
mand for Gellerup Fællesråd. 

Alt for lav frekvens
”Der er stor ros til ideen om at lave 
en ny lokal rute 24. Men samtidig 
har vi kritiseret trafikplanen for, at 
det kun foreslås, at bussen skal køre 
i timedrift og kun i dagtimerne. Det 
er alt alt for lidt, hvis ruten skal have 

nogen reel betydning,” fastslår Helle 
Hansen, der dog bemærker, at ruten 
er planlagt til at skulle køre ad Sig-
ridsvej rundt om Gellerupparken.
”Det er positivt i forhold til de tid-
ligere planer, vi har set. Heri stod, 
at linje 4A, når bygaden i Gellerup 
næste efterår er færdig, skal ind og 
køre i det tracé eller spor,  hvor der 
allerede er gjort plads til, at den nye 
letbane kan komme til Gellerup,” 
siger Helle Hansen. 

Møde med Midttrafik
Fællesrådet har sammen med repræ-
sentanter fra City Vest og Brabrand 
Fællesråd i forbindelse med høringen 
holdt et møde med repræsentanter 
fra Midttrafik og Aarhus Kommunes 
afdeling for Kollektiv Trafik. 
”Her hørte vi de overordnede tanker 
bag den nye trafikplan. Men vi er 
meget skuffede over, at der tilsynela-

dende slet ikke har været lydhørhed 
hos busselskabet overfor tidligere 
indsendte forslag fra fællesrådets 
side. Forslag, der er gået ud på, at de 
to buslinjer 4A og 15s ruter om Gel-
lerup skal byttes rundt, ” siger Helle 
Hansen.

linje 15 forbi City Vest
I fællesrådets høringssvar foreslås 
det, at Linje 15´s rute omlægges, 
således at 15’eren kommer til at køre 
ned ad Gellerups bygade, forbi bib-
lioteket og City Vest på vej over mod 
Globus1.
”Vi er overbevist om, at en sådan ru-
teføring umuligt kan forlænge turen 
nævneværdigt i forhold til den rute, 
Linje 15 kører i dag, som er ind ad 
Edwin Rahrs Vej hen til Gudrunsvej. 
Sådan en ruteføring vil også give be-
boerne i Gl. Brabrand direkte adgang 
til indkøbsmuligheder, bibliotek 
mv.,” siger fællesrådsformanden.

linje 4A ad Gudrunsvej 
I den kommende trafikplan lægges 
op til, at Linje 4A´s rute skal flyttes 
over til bygaden i Gellerupparken, 
når gaden åbner næste år. 
”Gellerup Fællesråd vil gerne opfor-
dre til, at Linje 4A i stedet kører helt 
hen til Gudrunsvej og så ned ad den 
lange vej, der har den største kon-
centration af potentielle passagerer, 
og ned ad Tinesvej forbi City Vest. 
Her foreslår vi, at der skal laves et 
nyt stoppested ved centrets store p-
plads,” siger Helle Hansen og tilføjer, 
at fællesrådet desuden opfordrer 
Midttrafik til at fastholde den rute, 
som Linje 4A´s rute, indtil letbanen 
kommer om seks-syv år. Til den tid 
kan letbanen så køre ned ad bygaden.
”Argumentet er, at de centrale dele 
af Gellerup i de næste mange år 
kommer til at ligge i byggerod og 
store omlægninger i forbindelse med 
Helhedsplanen. Derfor er en linje-
føring med 4A ned ad Gudrunsvej 
det, som giver mest mening og bedst 
service til beboerne i området,” fast-
slår Helle Hansen, der håber, at bus-
selskabet seriøst tager Gellerup Fæl-
lesråds forslag med i overvejelserne, 
når den nye trafikplan skal laves.

Gudrunsvej blev sidste forår genindviet af linje 15, der klippede den røde tråd. Fællesrådet 
ønsker, at det fremover bliver 4A, der skal køre ned ad Gudrunsvej til City Vest.
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11 - Odinsgård

odinsgården slukker lyset - igen 
Lørdag den 19. marts fra kl. 20.30 til kl. 21.30

Af Lene Olm

Lysene i Odinsgården slukkes i 
anledning af Earth Hour 2016, WWF- 
Verdens største klimaevent.
Program:
Kl. 20 begynder vi at gøre klar til at 
tænde faklerne, som sættes op ved 
alle gangstier i afdelingen.
Din indsats: for at eventen skal have 
effekt, håber vi, at du vil sætte dine 
lanterner ud ved din indgangsdør og 
sætte tændte lys i vinduerne. 

Kl. 20.30 slukker vi det elektriske lys 
i afdelingen, og for dem, der har lyst 
,vil der i år være historiefortælling og 
kaffe osv. i hyggebelysning i Valhalla.

Kl. 21.30 tænder vi igen for lyset 
og præsenterer den næste etape af 
nye vores SUPER energibesparende 
udendørslamper.

De bedste klimahilsener fra afde-
lingsbestyrelsen

the day of Happiness
Odinsgård er de første i Danmark til af fejre FN’s The Day of Happiness.

Søndag den 20. marts 2016 – hjælp os med at sprede glæde.

Af Lene Olm

I foråret 2015 besluttede vi os for 
at deltage i ”The International Day 
of Happiness”, den 20. marts 2016, 
hvor vi havde planlagt at præsentere 
en skulptur af Thomas Dambo. Des-
værre må vi skubbe projektet til 2017, 
hvor der også er Kulturby Aarhus. 
Vi vil nu ikke skuffe vores beboere, så 
der vil blive lavet kunst i afdelingen, 
men i en mindre målestok i år. 
”The Day of Happiness” er et projekt, 
vi ønsker at videreudvikle i årene 
fremover, og vi håber, at dagen vil 
blive en succes, for denne dag har 
uanede udviklingsmuligheder for 
området og århusianerne. 

Programmet vil indeholde: 
Flash mobs, Community potluck 
(fællesspisning), Happy Spots, Hap-
piness walk, kunst og gudstjeneste i 
Skjoldhøj Kirke.
Odinsgård har i dagens anledning 
oprettet en hjemmeside, og nyhe-

derne kan følges på afdelingens 
Facebook. Glæde skal spredes som 
ringe i vandet, så har du en idé, som 
du vil dele med os, så kontakt os, og 
vi lægger den ind i programmet.
På siden ligger der også nyttige links 
til ”Happy-pakken” fra FN med gode 
idéer til dig, der vil gøre en forskel.

Til sidst
Vi glæder os til sjov og anderledes 
kunst og kultur sammen med The 
Day of Happiness. Kunst og kultur 
og det at sprede livsglæde hænger 
sammen.
Det kan stort set alt, hvis man lader 
det. Lad den fascinere, bevæge, løfte, 
sænke, provokere, skabe kærlighed, 
glæde, revolutionere, som Lisa Maria 
Fridthiof Larsen siger. 
Lad os håbe, den bliver banebry-
dende, til glæde og overraskelse på 
turen i det grønne, og lad den styrke 
os og give os overskud, for vores 

verden har mere end nogen sinde 
brug for glæde og kunst i alle former 
og farver.

Gå ind på hjemmesiden: 
www.odinsgaard.com 

eller Facebook: 
www.facebook.com/odinsgaard 

og følg projektet.
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22 - Sonnesgården

klassiske talenter begejstrede sonnesgården
Unge pianister underholdt beboerne

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Lørdag den 20. februar havde 75 
beboere fornøjelsen af at have besøg 
af tre unge pianister,  Rune Leicht 
Lund, Tony Nguyen og Toma Ciocan, 
fra den private musikskole Gradus i 
Tilst.

De tre pianister gav koncert på ca. en 
time, og selv folk, som umiddelbart 
ikke lytter til klassisk musik, kunne 
alligevel høre, at disse unge menne-
sker har talent. 

dr’s ”Vidunderbarn” var der også
Deres fingre fløj over klaverets tan-
genter. og deres passion lyste igen-
nem. 
Rune Leicht Lund på 12 år har 
vundet priser, både i udlandet og i 
konkurrencen ”Vidunderbarn” på 
DR.  
Han demonstrerede sin kunnen med 
et stykke af yndlingskomponisten 
Chopin. Toma Ciocan og Tony 
Nguyen er ældre end Rune, men lige 
så imponerende. Her var det Bach, 
Beethoven, Liszt og igen Chopin. 

Efter en time var det slut, og de 
mange beboere og gæster var meget 
imponerede. Birgit Qvist-Pedersen 
lytter til dagligt meget til klassisk 
musik og var meget imponeret.”
”Utroligt, så dygtige de unge men-
nesker er,” sagde hun. 

Grete Pedersen, formand for pen-
sionistforeningen, fortæller, at det er 
givtigt for begge parter. 
”De unge kommer ud og øver sig i at 
spille for forsamlinger, og beboerne 
lytter til en god koncert.” 

DR’s ”Vidunderbarn” Rune Lund imponerede.

Toma Ciocan spillede klassikere.
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22 - Sonnesgården

Gårdsangeraften i sonnesgården
Lørdag aften den 14. februar tog 75 veloplagte beboere med gæster imod Silkeborg Gårdsangerlaug

Af Sonnesgårdens Pensionistforening 

Gårdsangerlauget består af fire glade 
sangere/musikere, der nemt får deres 
tilhørere i godt humør. 
Forud for arrangementet var fælles-
huset blevet ændret til et gårdmiljø 
med kulisser, der tog beboerne med 
tilbage i tiden, hvor der hang vasketøj 
i gårdene, og hvor der var skiltet for 
næsten alt, fx ”Færdsel med træfodtøj 
ad hovedtrappen forbudt”. 

Traktementet var ganske enkelt tre 
håndmadder leveret i æsker pakket 
i pergamentpapir. Dertil kunne der 
købes drikkelse til humane priser. 

Det blev en meget vellykket aften 
med højt humør og fællessang. 
Det var Sonnesgårdens Pensionistfor-
ening, der stod for arrangementet. 
Pensionistforeningen havde søgt og 
fået støtte fra FAS for at kunne gen-
nemføre aftenen.
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F a s t e l a v n s F e s t e r
Hans broGes parken
Foto af Asger Frederiksen

sØVanGen
Foto af Erik Bløcher

toVesHØJ
Foto af Anett S. Christiansen

GellerUpparken
Foto af Elsebeth Frederiksen
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rØdlUndparken
Foto af Winnie Sehested

HasselenGen
Foto af Ole Ryolf

ØsterGÅrdsparken
Foto af Christina Valsted Madsen
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kom til loppemarked på lokalcenter brabrand
Sælg dine egne ting

lørdag den 2. april klokken 10-14 
er der loppemarked på lokalcenter 
Brabrand 
 
Lej et bord, hvorfra du kan sælge 
dine lopper, hjemmegjorte ting mv.
Et bord koster 50 kr. 

Borde kan reserveres ved at sende en 
e-mail til: 
Brabrand@brugerråd.dk
Skriv: navn + e-mailadresse 
Så hører du fra os.

I caféen kan der købes kaffe, brød og 
kager, og til frokost tilbydes tartelet-
ter med høns i asparges og spinat-
tærte med laks.

Velkommen på Volbækvej 9

Indkaldelse til generalforsamling i lørdagsklubben
Mød op og bliv medlem

lørdag den 2. april 2016 kl. 13.00     
Tousgaardsladen, 
Edwin rahrs Vej 6B  

LØRDAGSKLUBBEN er en klub, 
hvor vi hygger os sammen. Vi spiller 
lidt banko, drikker kaffe med dejligt 
brød til og får snakket om dagens 
problemer. Vi deles om opgaverne, 
og overskuddet fra spil og kaffe, 

bruger vi til hjælp til udflugter og 
jule- og påskefrokoster. 
Man skal være medlem for at deltage 
ved vores generalforsamling, og kon-
tingent på 75 kroner pr. år betales på 
dagen. Alle er velkomne i Lørdags-
klubben, uanset hvor man bor.

Hvis man vil vide mere om klubben, 
kan man træffe Kirsten Eberhard i 

Laden hver tirsdag og tordag formid-
dag.
         
Vel mødt fra bestyrelsen.

Vær med til aktiviteter i fas-sektion nord
Vi søger beboere, som vil være med i udvalg

Vi er et par stykker, som gerne vil 
være med til at give voksne og pen-
sionister i FAS-sektion Nord nogle 
gode oplevelser i form af udflugter, 
foredrag og lignende. 

Hvem vil være med?
Nu skal vi have gang i aktiviteter for 
voksne og pensionister. Vi er et par 
stykker, som har besluttet at oprette 
et arrangementsudvalg, som kan 
være med til at gøre det sjovt at være 
voksen eller pensionist i FAS-sektion 
Nord. Vi vil gerne have nogle andre 

frivillige med, som også har lyst til, at 
der skal ske noget.

Vi vil gerne høre fra beboere, som 
kunne tænke sig at være med i udval-
get. Det kunne være rart at høre fra 
mange, og især hvis vi får fat i alle af-
delinger, så vi evt. også kan formidle 
aktiviteter fra den enkelte afdeling, 
som kunne have interesse for andre 
i FAS-sektion Nord. Vi kunne tænke 
os at få en udflugt på programmet i 
august eller september.

Vil du være med, 
så ring eller skriv til:

Dagny Mikkelsen  tlf. 30 56 26 80
mail: dagny_mikkelsen@yahoo.dk

Inga Andersen tlf. 20 92 44 94
mail: ingak.241a@stofanet.dk
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QHus for kvinder i Gellerup og omegn
Beboerhus i Gellerup er rammen om nyt initiativ for områdets kvinder

Gellerup har hen over vinteren fået 
sit eget kvindehus, som bliver kaldt 
QHuset. Det hedder QHuset, fordi 
der allerede findes et Kvindehus i 
Århus, nemlig det i Viby. Officielt 
blev det indviet med en fest tirsdag 
den 27. januar med taler af blandt 
andet Maria Sloth, formand for lige-
stilling- og mangfoldighedsudvalget 
i Aarhus Kommune, og tidligere mi-
nister og Urbanchef Sonja Mikkelsen. 
Her mødte mange kvinder fra nær og 
fjern frem til en festlig dag.
I QHuset bliver der i fremtiden mu-
lighed for kvinder for at mødes og 
snakke og lave aktiviteter sammen. 
Der er ikke tale om et helt nyt hus, for 
QHuset holder til i det 25 år gamle 
beboerhus Yggdrasil midt i Gellerup-
parken på Dortesvej 35A.
QHuset er en slags paraplyorga-
nisation for mange af områdets 
kvindeforeninger, som her kan 
finde et rum, hvor de kan lave deres 
aktiviteter. Selve foreningen er netop 
blevet stiftet på en generalforsamling 

tirsdag den 8. marts på Kvindernes 
Internationale Kampdag.

Fredag formiddagsforedrag
For tiden er QHuset åbent tirsdag og 
torsdag fra kl. 12-16.30, hvor der er 
åbnet i cafeen. Og så kan der foregå 
forskellige aktiviteter i cafeen og flere 
af beboerhusets rum, mens kvinderne 
er i huset. 
Endnu er mange af aktiviteterne 
stadig kun i sin vorden, og kvinder 
med gode ideer til aktiviteter er 
meget velkomne til at møde frem og 
sige, hvad de har lyst til at være med 
til at lave.

Fredag formiddag fra kl. 10-12 holder 
QHuset desuden åbent i samarbejde 
med Bydelsmødrene, der hver uge 
byder på spændende oplæg og fore-
drag i de to formiddagstimer.
Du kan finde mere information om 
QHuset på Facebook og på hjemme-
siden www.qhus.dk

Maryan og Hanan er meget glade for Qhuset.
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sommerferietilbud til børnefamilier
Nyt fra beboerrådgiverne

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

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

Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne
Skovgårdsparken, Gellerupparken, 
Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg 
samt børnefamilier, der bor på Toves-
høj, har mulighed for at ansøge. 

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

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

Retningslinjerne er rummelige, og 
ferietilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

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

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

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

For beboere på Holmstrup Mark er 
der også mulighed for at søge i tirs-
dags-rådgivningen 15-17 i Væreste-
dets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6.  

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
mødetidspunkt.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt 
de familier, der opfylder kravene. 
Der vil foregå en vis social vægtning 
af ansøgningerne (nylig skilsmisse, 
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så 
husk at oplyse herom. Ansøgnin-
gerne behandles løbende, dog vil an-
søgere, der har været af sted indenfor 
de sidste 2 år, først få svar efter udløb 
af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen

Jens Høgh - 61 28 21 26
Abelone Asingh - 61 28 21 50

Maryam Fereidanian - 20 18 54 24
Beboerrådgivere

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

 Ansøgningsperiode: fra den 1. februar 2016 til 17. marts 2016.  
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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@hotmail.com

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

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, 
edvin.juhl@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:
Anja Spalding, tlf. 51 80 43 70
Anja.spalding@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
kontaktperson Anne Marie (Rie) Ilsøe
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Asmus Christensen,  tlf. 24 84 59 29
roedlund@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, susanne@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Linda Johannesen tlf. 71 24 30 87

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, tlf. 29 85 51 66
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

Afdeling 31, Havnehusene:
Torben Malmstrup, tlf. 27 20 91 72 
malmstrup@gmail.com 

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

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 , gnpy@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, 
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82

STENHYTTEN
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

UNdErHUSET
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, 
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

BrABrANd BOlIGFOrENING
Rymarken 2,  8210 Aarhus V
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk

ÅBNINGSTIdEr:
Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Nyttige telefoNNumre i BraBraNd BoligforeNiNg



GellerUp badet

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

Læs mere på gellerupbadet.dk

Vær med til at gøre 

skræppebladet endnu bedre 

Skræppebladet indbyder alle 
interesserede læsere til skrivesøndag 

den 13. marts i Hasselager

Her kan I være med til at udvikle ideer, få skrivetips 
og komme med input om Skræppebladets fremtid, 
så mød op til vores skrivesøndag den 13. marts i 
Hasselengens beboerhus i Hasselager. 

Det er fra 11-16, hvor der selvfølgelig er kaffe, te, 
kage og frokost undervejs.
Tilmeldingsfrist fredag den 11. marts 2016 til 
redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk. 
Vi glæder os til at se jer.

Gellerup Museum fejrer 
seksårs fødselsdag 

Museets venner tilbyder rundvisninger 
og holder åbent i påskeferien

Af Helle Hansen

Gellerup Museum genoptager en tradition med 
at holde foredragsaftner i den gamle halvfjerdser-
stue, når museet onsdag den 30. marts inviterer til 
foredrag med den kendte lokale klunser Allan Fi-
sker, som vil komme og fortælle om sit fantastiske 
frivillige livsarbejde med at drive et lille børnehjem 
i Letland. 
Den 30. marts er samtidig det lille museums seksårs 
fødselsdag, så det bliver fejret med kaffe og kage 
under foredraget, som det koster 25 kroner at høre. 
Foredraget begynder kl. 19.
En time tidligere er der generalforsamling i støtte-
foreningen Gellerup Museums Venner, der består 
af aktive frivillige, der er med til at holde museet 
åbent og lave rundvisninger for gæster.

Aktiviteter i påsken
I påskeferien inviterer Gellerup Museums Venner 
på en gratis spændende rundvisning i Gelleruppar-
ken, hvor der sker rigtig mange ting i disse tider. 
Det foregår tirsdag den 22. marts kl. 15-17 med start 
i museet på sjette sal i nummer 16 på Gudrunsvej.  
Selve museet holder åbent for besøgende med gra-
tis entré 2. påskedag den 28. marts kl. 14-16. Og der-
udover er der også åbent med gratis entré søndag 
den 3. april kl. 14-16.
Du kan læse mere om museet på hjemmesiden 
www.gellerupmuseum.dk


