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lEdErEn

Af Helle Hansen

Verdener til forskel

For en måneds tid siden spillede Gellerup over en periode 
på tre-fire uger hovedrollen i to forskellige tv-serier, som 
blev sendt henholdsvis på DR1 og TV2. ”En vej – to verde-
ner” og ”Moskeerne bag sløret” hed program-serierne.
Efterfølgende har det været en oplevelse at opleve dan-
skernes forskellige reaktioner på de to serier. For her kan 
man virkelig tale om, at der har været mere end en verden 
til forskel på, hvilket indtryk seerne har siddet tilbage med 
- afhængigt af om de har set DR1 eller TV2.

I DR1-serien om Hejredalsvej er Henning og Malenes 
skønne lille Niels fra Toveshøj på det nærmeste blevet en 
lille folkehelt, som behjertede danskere lige nu er i fuld 
gang med at starte indsamlinger til for at støtte og give 
Niels en hjælpende hånd i fremtiden. 

Og på DR1´s hjemmeside vil rosen af serien om ”de rige 
og de fattige” på hver sin side af vejen i Brabrand nærmest 
ingen ende tage. Seerne elsker den form for menneskelige 
reportageserier og beder om, at DR skal lave meget mere af 
den slags tv.
Men jeg har til dato ikke hørt en eneste politiker i Folke-
tinget - eller i Aarhus Byråd - omtale DR1´s tv-serie om 
Hejredalsvej.

Det kan jeg til gengæld ikke påstå omkring TV2´s Moske-
serie. Lige siden de første to minutters forskræp blev vist 
den 28. februar, har tv-serien haft store konsekvenser. Ikke 
mindst for muslimerne i Gellerup og resten af Aarhus, som 
nu ser ud til at skulle ud på endnu en årelang ørkenvan-
dring, før de måske en gang ud i fremtiden kan få opfyldt 
deres drøm om et moskebyggeri. Samtidig har retorikken 
fået endnu en ordentlig drejning på flygtninge-indvandrer-
knappen hos hovedparten af landets politikere, der lige nu 
over en bred kam nærmest kæmper om at gøre en dyd ud 
af at finde på det mest sorte og dæmoniserende ordbrug. 
Underligt, at den verden, de to tv-serier beskriver, er den 
samme. 

Må jeg foreslå en opfølgende tv-serie, der graver et spade-
stik dybere – titlen kunne passende være: ”Det bedste af to 
verdener.”
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fed fest og burgere i Gellerup
Første del af Gellerups nye bygade indviet med fest i gaden

Af Elsebeth Frederiksen

Fredag den 18. marts blev det nord-
ligste stykke vej af den nye bygade i 
Gellerup taget i brug efter alle kun-
stens regler. I løbet af eftermiddagen 
kiggede mange beboere og nysger-
rige århusianere forbi, og de hyggede 
sig både med musik, mad og kreative 
indslag. 
I en bod blev alle inviteret til at 
komme med navneforslag til de 
nye veje i Gellerup. Forslagene blev 
trykt en T-shirt, der blev udleveret 
sammen med bogstavsklistermærker. 
Det var populært, og der var slet ikke 
T-shirts nok til alle dem, der ville 
bidrage med deres bud på nye vej-
navne. De, der nåede at komme med 
forslag, havde mange gode forslag, 
blandt andet: Trillesvej, Vitus Berings 
Vej, Livets Vej og Globus Allé.

Deltagerne i gadefesten havde na-
turligvis også mulighed for at smage 
på den nye Gellerupburger. Det var 
en falafelburger, der helt klart blev 
godkendt af de sultne festdeltagere. 
Og der var også gratis kaffe og te. 
Midt på gaden var der mulighed 
for at få sig et slag minigolf. For 
de modige var der mulighed for at 
komme 40 meter op i en kran, hvor-
fra det var muligt at se udsigten, som 
den i fremtiden vil komme til at se 
ud fra tagterrassen på syvende sal på 
den kommunale bygning. 

Musik i natten
Gadefesten bød også på musik. Her 
var det de lokale rappere, der stillede 
op med deres skarpe beats. Senere 
hen på aftenen underholdt den lokale 

rapper-helt Cha-D med en lille kon-
cert fra en altan i den tomme blok på 
Bentesvej, der snart skal rives ned. 
Da mørket brød frem, bevægede folk 
sig ned mod det nye røde informati-
onscenter E&P Huset. Her blev der 
underholdt med lysshow udenfor, 
mens der indendørs blev serveret 
tapas, og en DJ spillede numre, som 
især de somaliske kvinder dansede 
rundt til. Klokken 22 var gadefesten 
slut, og alle begav sig hjemad ud i 
natten, mens E&P Huset var lyst op 
i rødt. 

Måske skal en af vejene hedde Globus 
Allé? Eller skal den måske den hedde 
Trillesvej?



Udsigt til søen 
er et kæmpe plus 
Drejergården, afdeling 8, 
ligger på begge sider af 
Brabrand Hovedgade.

Drejergården ligger i smukke om-
givelser tæt på Brabrand Sø med 
boliger på hver side af Hovedgaden. 
Det er en alsidig afdeling, der både 
består af ældre-, ungdomsboliger og 
almindelige almennyttige boliger. 

Afdelingen har ingen afdelingsbesty-
relse, så derfor opsnusede vi Holger 
Jensen på 88 år. Han har boet i afde-
lingen de seneste otte-ni år.

Holger Jensen byder velkommen i sit 
hjem på 1. sal. Det er en dejlig tovæ-
relses lejlighed, dog kan man ikke se 
til Brabrandsøen, men Holger fortæl-
ler, at det kun tager fem minutter til 
fods at komme ned til søen.

Holger er meget glad for at bo i afde-
lingen. 
”Her er vi tæt på naturen, og det 
er en stille og rolig afdeling,” siger 
Holger, som boede i Bøgeskovhus i 
det sydlige Aarhus, før han flyttede 
til Drejergården.

Omkring Holger bor der mest ældre 
på hans alder, ”men måske flytter 
der næste gang en ung en på 70 ind,” 
siger han og griner. 

Holger fortæller, at der faktisk er 
kommet en familie med et barn, som 
bor ovenover. Det er lidt specielt at 
have et lille barn i afdelingen igen.

Butiksdød i området
Gl. Brabrand lider af problemet, som 
er alment i forstæderne: Butiksdød. 
Før var der en slagter, en købmand, 
en bank og et posthus, men nu er der 

faktisk kun en lille kiosk og super-
markedet, REMA 1000.  

Der er et stykke hen til REMA 1000, 
men det er ikke et problem for 
Holger. Og hvis man skal ind til 
byen, går der to busser, linje 11 og 12. 
12’eren kører via Hovedgaden, mens 
11´eren kører ad Silkeborgvej. Der 
er intet posthus mere,  det nærmeste 
findes i dag i City Vest. 

Forslag til forbedringer
Drejergården er for nylig gået fra 
kollektiv afregning af varme og vand 
til individuel afregning. Derfor er 
Holger glad for toiletterne, hvor der 
er stort og lille skyl, så man kan spare 
lidt der. Holger har en idé om, at man 
kunne opsamle regnvand fra taget 
og bruge det til toiletterne, men det 
bliver nok først aktuelt, når tagene 
skal skiftes ud et godt stykke ude i 
fremtiden. 

med andre øjne
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Knud og Else er flyttet fra eget hus i 
Brabrand til lejligheden i Drejergården.

Knud og Else har 
en lang tradition 
i Brabrand
Vi banker på hos Knud og Else Levin-
sen, som har boet i Drejergården i ca. 
tre år.  De bor på 2. sal og har udsigt 
til søen. De har boet i Brabrand i 57 
år. Tidligere var de husejere, men da 
helbredet begyndte at skrante lidt, 
valgte de at sælge huset og flytte 
til Drejergården. De kender alle i 
området og har det godt med alle na-
boerne, som hjælper hinanden, hvis 
der er nogle småting, der kan hjælpes 
med. Knud og Else fremhæver udsig-
ten over søen som noget af det bedste 
ved afdelingen.

Fine lejligheder
Lejlighederne er indrettet, sådan at 
der kan være plads til, at en kørestol 
kan vende rundt, og selv ude i køk-
kenet er der plads til den. Det bety-
der også, at der ikke er skabe under 
køkkenbordet, så kørestolen bedre 
kan komme til. 

En kørestol er dog ikke nødvendig 
for Holger endnu. Han er stadig godt 
til bens og går nogle gange ture ned 
til Brabrandsøen. Holger kan ikke se 
søen fra sin lejlighed på 1. sal, men 
beboerne på anden sal kan godt 
skimte søen, selvom der står nogle 
huse i vejen. 

Holger forklarer, at han gerne vil 
blive boende i Drejergården. Det kan 
være, at det en dag bliver nødvendigt 
med et plejecenter, men det er slet 
ikke nødvendigt for ham lige nu.
Han er uddannet tømrer, men er selv-
følgelig gået på pension for mange år 
siden. I dag er han kendt for at være 
Drejergårdens flagmand, der sørger 
for, at flaget bliver hejst til tops, når 
nogen i afdelingen har fødselsdag 
eller festligheder, der skal fejres.

Afdeling 8, Drejergården
Adresse: Hovedgaden 36-43 samt 29, 
8220 Brabrand.
Drejergården består af 65 lejemål, som er 
fordelt på tre forskellige boligtyper:  
Almene familieboliger, lette kollektivboliger 
samt ungdomsboliger. 
Udlejningen af kollektivboligerne i 
Drejergården foregår gennem Aarhus 
Kommunes Hjemmepleje. 

Boligtyper: 
30 stk. 2-3-rums (62,8 og 87,5 m2) boliger i 2-etagers byggeri 
12 stk. 1-2-rums ungdomsboliger 
24 stk. 2-rums ældrevenlige kollektivboliger (60 m2) 
Der er vaskekælder og fælleslokaler.
Dyrehold er ikke tilladt.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Holger nyder roen og de gode naboer i afdelingen.
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Fra venstre Martin, Holger, Inga, Julie, Hanne, Johanne, 
Eva og Bodil hygger med kaffe og snak.

I Drejergårdens ungdomsboliger 
på den anden side af Hovedgaden 
i Brabrand bor Morten Bildsøe på 
21 år. Han har kun boet i afdelingen 
i tre måneder, men er glad for det. 
Han er dog lidt irriteret over, at der 
er blevet lukket for vandet for fjerde 
gang i løbet af kort tid. Han stammer 
selv fra Brabrand og har gået på den 
lokale Engdalsskolen. Han har valgt 

at blive boende i området, fordi det er 
stille og roligt. Morten læser datalogi 
på Aarhus Universitet, så der er et 
stykke op på skolen. ”Men så holder 
jeg mig i form, når jeg skal til cykle til 
forelæsninger,” forklarer Morten.

Morten er glad for Brabrand

Morten holder af området, fordi det er stille og roligt.

Der er ikke mange foreninger i Drejergården, men 
nogle af pensionisterne mødes om torsdagen i fæl-
leshuset, hvor de drikker kaffe og hygger sig.  Det 
startede for ca. 20 år siden, da nogle hjemmehjæl-
pere syntes, at beboerne skulle komme hinanden 
lidt mere ved. Da hjemmehjælperne stoppede, tog 
Inga over. Der bliver også holdt fødselsdage i fæl-
leshuset, og til jul er der et julearrangement, hvor 
de får and, flæskesteg og vin og spiller banko.

Torsdagsklubben 
hygger med kaffe 

Karen Bo Bøjesen er ”kun” 71 år. Hun kommer 
oprindelig fra Skagen, hvor hun boede, indtil hun 
flyttede til Drejergården. Hun har en lille have, og 
selvom hun ikke har udsigt, nyder hun at bo tæt 
på søen. Karen har indrettet sin lejlighed meget 
personligt og ”har en lille smule af Skagen med.” 
Hun glæder sig til sommer, hvor fællesområdet 
udenfor bliver mere brugt, og naboerne griller 
med hinanden.

Karen vil nyde 
sit otium i Brabrand

Karen bruger meget tid på at passe og pleje sin have.
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søvangen hædret med udstillingen: 
boliger til folket

Beboerne i Søvangen var med til en festlig åbning af udstilling

Af Kirsten Hermansen

Realdania, Landsbyggefonden, 
Grundejernes Investeringsfond og 
Kulturstyrelsen stod i tæt samarbejde 
med boligforeningen og Aarhus 
Kommune bag udstillingen ”Boliger 
til folket”, som blev åbnet i Søvangen.

Udstillingen er nu flyttet til kommu-
nens kulturhus Dokk1, hvor den kan 
ses fra 1. til 17. april.

Der var fest for folket med taler af 
formand i boligforeningen Keld Al-
brechtsen og afdelingsformand Erik 
Bløcher.
Talerne var tilpasset således, at for-
eningens formand talte om den store 
udvikling, der skete i Brabrand, da 
industrisamfundet fordrede flere og 
bedre boliger til de mange arbejdere.  
En udvikling, som også var baggrun-
den for byggeriet af Søvangen. 

Afdelingsformanden fremhævede 
Søvangen og Hans Broges Parken 
som ikoniske byggerier i Brabrand:
”Ganske ufortjent kan en kommende 
renovering desværre komme til at 
koste kassen. Selv om mange sætter 
pris på Søvangen, så er boprisen også 
vigtig.”
”Ja – boprisen vil være en af vores 
kommende udfordringer. Det er den 
totale pris for at bo inklusiv varme. 
Det er antallet af kroner, der skal 
betales hver måned, der er afgørende 
for, hvor den ressourcestærke beboer 
flytter sofaen og fladskærmen hen. 
Det renoveringsprojekt, man er i 
gang med at udvikle, skulle gerne 
være i en kvalitet, der kan holde. 
Søvangen er blevet sammenlignet 
med en Gucci-taske. Der ses jo i visse 
kredse meget positivt på denne mær-
kevare. Så ser vi også gerne, at det 
bliver muligt at skaffe en så rigelig fi-
nansiering af vore meromkostninger, 
at vi, der bor her, ikke skal straffes 
økonomisk, eller værre – bortvises, 
blot fordi byggeriet trænger til en 
meget stor kærlig hånd.”

Underholdning med jazz og mad
Der var underholdning af et velspil-
lende jazzorkester, der skabte den 
rette stemning, og udenfor var der 
opstillet gammeldags pølsevogn og 
en mere moderne shawarma-bod, 
sådan at der var mad for enhver 
smag.
I et tilstødende telt blev der serveret 
vand og fadøl, og inde i beboerhuset 
var der kaffe og hjemmebagte småka-
ger.

For børnene var der sodavand, 
popcorn, slik og mulighed for at lave 
snobrød over små bålsteder.

Der var livlig aktivitet med børne-
lege, konkurrencer og ikke mindst 
snobrødsbagningen på de små bål-
steder.

Det var en dejlig eftermiddag, hvor 
beboerne blev mindet om, at deres 
boligbebyggelse var noget særligt,  
og dermed fik de mange fremmødte 
en ekstra oplevelse.
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eUtopIa stage indviet med stemningsfuld festaften
Gellerupscenen genåbnet som Kulturhovedstad 2017´s kunstmekka i Vestbyen. 

Indviet med smuk collage af optrædende kunstnere fra nær og fjern

Af Helle Hansen, fotos Bo Sigismund/ Per Ryolf

Der var alt udsolgt, og salen på den 
gamle Gellerupscene var stuvende 
fuld, da teatret torsdag den 7. april 
genopstod som EUTOPIA Stage ved 
et festligt åbningsarrangement.
Publikum strømmede til fra nær og 
fjern for at være med til at tage hul 

på teatrets nye epoke som scene for 
mange af Kulturhovedstadens arran-
gementer i vestbyen.  En kulturfest, 
der skal kulminere i juli 2017 med 
et stort fuldmånearrangement, der 
kommer til at strække sig over flere 
dage.

rådmanden og regnbuen
Rådmand Rabih Azad-Ahmad 
åbnede festaftenen på scenen, hvor 
der først blev holdt fernisering af det 
omfattende kunstværk, der i løbet af 
den sidse måneds tid er blevet malet 
på teaterfoyerens vægge af kunstner 

Et begejstret publikum klappede af EUTOPIA Stages åbningsforestilling Collage lavet af kunstnere fra nær og fjern
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Rabih Azad-Ahmad og Hans Krull
spraymalede en regnbue.

nekrolog over rené skovsager
René Skovsager er afgået ved døden den 23. marts 2016

Af Poul-Erik Nielsen, foto Jytte Nielsen

René Skovsager var utrolig aktiv i 
Brabrand Boligforenings regi gennem 
mange år. Han sad blandt andet i 
afdelingsbestyrelsen i afdeling  5, 
Toveshøj,  ad flere omgange.

I slutningen af 70’erne var René med 
til at forhandle med kommunen. 
Og her fik de en bevilling igennem   
efter krone til krone-princippet til at 
restaurere Tousgårdsladen, som René 
selv var med til at restaurere.
Det var han meget stolt over. Der 
hænger i øvrigt i dag et billede af 
René i Tousgårdsladen.

René var aktiv i Fritidsforeningen 
ad flere omgange. Desuden var han 

med til at lave Toveshøjs beboerblad 
5’eren og aktiv i afdelingens trykkeri 
Fritidstryk.

René boede i 25 år på Toveshøj 
sammen med sin hustru, Jette, inden 
de flyttede til Hasselager og bosatte 
sig i afdeling 15, Hasselengen. Her 
var René ikke mindre aktiv, og også 
her kom han i afdelingsbestyrelsen 
og var et stort aktiv for de forskellige 
lokale klubber.
René havde svært ved at sidde stille, 
så for seks år siden anskaffede han 
sig en hund, som han gik med i 
området både tidligt og sent.

René Skovager efterlader sig hu-
struen Jette, deres to døtre og to 
børnebørn.

Æret været René Skovsagers minde.

Hans Krull med hjælp fra deltagerne 
i en kunstworkshop. 
Rabih Azad-Ahmad og Hans Krull 
fuldendte symbolsk i fællesskab ma-
leriet ved at spraymale en regnbue på 
et stykke af væggen. 

Farverig buket
Fra foyeren fortsatte publikum der-
efter videre ind i den store teatersal, 
hvor der ventede dem en spektaku-
lær forestilling, der var en collage af 
musik, teater og cirkus, sammensat 

af EUTOPIAs kunstneriske leder, 
Brigitte Christensen. 
Kunstnere på scenen, der både var 
lokale og folk udefra, var nogle af de 
dygtigste inden for deres felter. Og 
et begejstret publikum fik en fornem 
forsmag på, hvad de kan vente sig 
af EUTOPIA International Festival 
næste sommer. 

Læs mere på www.eutopia.dk og 
Facebook.
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Helhedsplan Gellerup toveshøj
Grønt lys til renovering og ombygning

Af Kristian Tharben Hansen, projektleder

Der er nu grønt lys til renovering og 
ombygning af boliger i tre blokke i 
Gellerupparken og Toveshøj. Et stort 
flertal af beboerne har stemt for at 
sætte tre pilotprojekter i gang.

For beboerne i to blokke på Gudruns-
vej (B4 og B7) samt én blok på Edwin 
Rahrsvej (A17) betyder det, at de om 
et til halvandet år har opstart på et 
større renoveringsprojekt, som inde-
holder gennemgribende renoveringer 
og omdannelser af boligerne, blokken 
og udenomsarealerne. 

Projektet
Pilotprojekterne har tre dele: 
- Basisrenovering
- Ombygning af boliger
- Renovering af blokken, opgange og 
udvendige arealer.

Basisrenovering
Alle boliger i blokken opgraderes 
til en mere moderne standard: Ba-
deværelser renoveres, nye vinduer 
og døre, ny ventilation i boligen, 
delvis renovering af vægge og loft, 
delvis renovering af gulve samt nyt 
varmeanlæg. I Gellerupparken ud-
skiftes skabslåger i entré, og altaner 
overdækkes.

nye boliger
Det nuværende mix af lejlighedstyper 
suppleres med en række nye boligty-
per for at opnå en større variation af 
boligtyper
På Toveshøj omdannes til nye ældre-
venlige og tilgængelige boliger. I Gel-
lerupparken hedder de rummelige 
boliger, og det betyder, at der er plads 
til, at en kørestol kan manøvrere.
I begge afdelinger ombygges til flere 
af de meget populære toværelses 
boliger med placering i gavle, og så 
præsenteres en helt ny boligtype i 
stueplan, nemlig byhuse/hobbyhuse 
i to etager med privat indgang og 
mulighed for hobbyrum i kælderen.

renovering af blokken
Hele miljøet omkring blokkene får et 
løft. For alle tre blokke gælder det, at 
opgange renoveres, gangbro omdan-
nes, bedre gennemgang til haveside 
og gavle, og tage efterisoleres. 
I Gellerupparken renoveres alle 
elevatorer. På Toveshøj kommer der 
elevator i én opgang, og vinduer og 
døre udskiftes.

Genhusning
For enkelte beboere i de tre blokke 
omdannes deres bolig til en ny type 
bolig. Det kan have den konsekvens, 
at enkelte desværre ikke kan vende 
tilbage og må genhuses permanent.
Beboere i de boliger, der basisreno-
veres, kan i udgangspunktet blive 
boende i deres bolig i byggeperioden, 
og så er der enkelte beboere, som 

bliver tilbudt en midlertidig genhus-
ning.

Hvad nu?
Landsbyggefonden og Aarhus Kom-
mune skal nu formelt godkende pro-
jekterne, derefter går boligforeningen 
i gang med at projektere i dialog med 
byggeudvalgene. Selve renoveringen 
og ombygningen opstartes i foråret 
2017. 

Blok B4 (Gudrunsvej 38 – 46)
Blok B7 (Gudrunsvej 68 – 76)
Blok A17 (Edwin Rahrsvej 18 – 26

Spørgecafe hos Infokontoret
19. og 20. april, Gudrunsvej 26 7 tv. 
for beboerne i Blok B4 og B7.

Matrixgrafikken for hver af de tre 
blokke, så beboere kan se, hvad der 
sker i de enkelte opgange.

Grønne lejligheder: 
Tilgængelige boliger

Gule lejligheder: 
Sammenlagte og gennemlyste

Blå lejligheder: 
Byhuse i to plan

Røde lejligheder: 
Basisrenovering
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”Godaften, du taler med Abdul, har du 
lige to minutter?” Nej – det har rigtig 

mange ikke, fordi navnet lyder frem-
medartet. Men hvis telefonstemmen siger 
”Godaften, du taler med Adam, har du 
lige to minutter?”, så er der større chancer 
for, at kunden ikke lægger røret på.
Sådan er virkeligheden for Abdul-Rah-
man Mohamed, som har et fritidsjob med 
telefonsalg. Vi har talt med Abdul om, 
hvordan han omstiller sig til at hedde 
”Adam”, når han er på job.
Kontanthjælpsreformen truer. Fra 1. okto-
ber ventes hver sjette voksen i Gellerup at 
blive ramt af kontanthjælpsreformen, og 
det især enlige med børn og samlevende 
kontanthjælpsmodtagere. De største ta-
bere bliver børnene, mener Gelleruppar-
kens beboerrådgiver Abelone Asingh.
Beboerne i Gellerup føder for få børn! El-
ler noget…? I hvert fald mangler der 160 
børn til at fylde daginstitutioner, og der-

for skal to af dem lukkes, og tre institutio-
ner skal flytte til Tovshøjskolen. Sagen er 
i høring lige nu.
Vi skriver også, at der nu er en tidsplan 
for beboerhus og sports-campus i Gelle-
rupparken. Den hedder 2018 – og året ef-
ter kan et fantastisk familiebad med well-
ness være varmet op, hvis der altså er en 
privat operatør til opgaven.
Bilka og Dansk Supermarked er ”ude ef-
ter” vore unge på flere fronter, både til 
uddannelse og fritidsjobs. 
Og så skriver vi om den fortsatte duekrig 
i Gellerupparken, og at nogen på Toves-
høj har tilstoppet skraldesuget med mær-
kelige ting som madrasser, byggeplader 
og motorcykelstyr. Hvem finder dog på 
sådan noget? 

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

fÅr saMMen Med skræppebladet

Af Birger Agergaard

få engagerede beboere deltog i skrivesøndag 
Skrivetips og artikel-ideer var på programmet i Hasselengens beboerhus

Af Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Skræppebladets redaktion havde den 
13. marts inviteret alle nysgerrige 
beboere med skrivekløe i fingrene 
til skrivesøndag, som foregik i fæl-
leshuset i Hasselager. Her kunne 
beboere møde op og  få tips og 
gode råd til at skrive artikler til 
beboerbladet. Et par tilmeldte bebo-
ere var desværre blevet syge, så det 
medførte, at kun to beboere mødte 
op. Men selvom fremmødet ikke 
var stort, så var engagementet stort.         

Skriveskabelon hjælper på vej                                     
Der blev snakket lystigt om livet i 
afdelingerne og givet tips til at give 
sig i kast med at skrive. Skræppe-
bladet har fremstillet en lille skrive-
skabelon, der nemt kan følges, hvis 
man vil prøve at give sig i kast med 
at skrive artikler. Her forklares kort 

om artiklernes opbygning, længde, 
indhold og andre nyttige tips. Alle 
beboere, der måtte være interesseret i 
at skrive, kan få skabelonen tilsendt.  
Den kan også findes på Skræppebla-
dets Facebookside. 

Alle kan være med
Alle beboere er altid meget velkomne 
til at sende artikler eller billeder ind 

til Skræppebladets redaktion, det 
gælder også, selvom man ikke er 
valgt medlem af redaktionen. Redak-
tionen tager gladelig  imod bidrag 
og bringer dem i bladet, hvis der er 
plads til dem – ellers kan artiklerne 
også komme på hjemmesiden.     



Støj og kulde 
generer beboerne i Havnehusene

Af Keld Laursen, adm. direktør

De første beboere flyttede ind i Havnehusene i maj 
2015. Det stod dog hurtigt klart, at de nye teknologier - 
særligt klimainstallationerne - gav udfordringer og gener 
for beboerne i familie- og seniorboligerne. Især i vinter-
månederne har nogle af lejlighederne været koldere, 
end de burde være. Et andet problem har været støj 
fra ventilationsanlæg og varmepumper til stor gene for 
enkelte af Havnehusenes beboere.

Fremtidens byggeri
Vores vision for byggeriet Havnehusene har været at 
vise, hvad det almene boligbyggeri kan frembringe, når 
det er bedst. Både for den enkelte beboer i form af 
moderne boliger med høj funktionalitet og trivsel, men 
også med en gennemført social og miljømæssig profil. Vi 
har derfor bygget efter fremtidens energikrav og instal-
leret de nyeste teknologier. 
Havnehusene er således tænkt som et nulenergibyggeri, 
hvor de enkelte lejligheder forsynes med varme og varmt 
vand fra blandt andet jordvarmeanlæg og varmepumper, 
solceller og genvinding af energi fra ejendommens spil-
devand. 

Tålmodige beboere
Men den nye teknologi har altså ikke fungeret tilfreds-
stillende. I boligforeningen er vi blevet mødt med 
forståelse og tålmodighed fra beboerne, alt mens vi har 
arbejdet på højtryk for at få løst problemerne. 
Vi har måttet erkende, at der er fordele og ulemper ved 
at gå forrest, når det gælder nye teknologiske løsninger. 
Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, og vi beklager dybt 
de gener, det har givet. Vi er i tæt dialog med beboere 
såvel som entreprenører og ingeniører om at finde en 
holdbar løsning. Der er desuden indkaldt til beboerinfor-
mationsmøde, hvor alle berørte parter er inviteret.

Flere beboere i afd. 31 Havnehusene på Aarhus Ø 
har oplevet problemer og gener gennem længere tid

12 • Sider af hovedforeningen

Havnehusene har den nyeste teknologi inden for energifor-
syning. Desværre giver flere af installationerne tekniske 
udfordringer og gener for beboerne.
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Havnehusene har den nyeste teknologi inden for energiforsyning. 
Som et såkaldt nulenergihus er målet, at bebyggelsen efter en 
2-årig indfasningsperiode er selvforsynende med energi til 
varme og varmt vand. 

Energibrønde til spildevand 
Spildevandet, der udledes, skal levere 60 procent af energien 
til varme og varmt vand i Havnehusene. Spildevand er typisk 
omkring 21 grader varmt. Den varme udnyttes og omsættes til 
energi i fem opstillede energibrønde, således at spildevandet er 
nede på nogle få grader, når det sendes retur ud i kloaksystemet.

Varmelager i jorden
Foruden spildevandet er det solen og varmen fra jorden, der 
leverer energi til havnehusenes lejligheder. Foran bebyggelsen 
er der lavet 21 boringer 150 meter nede i jorden. Herfra høster 
man af den ret stabile jordtemperatur på omkring otte grader 
og lagrer overskudsproduktionen af energi fra solceller og 
solpaneler på to af Havnehusenes tage.
Ungdomsboligerne er koblet på den almindelige 
fjernvarmeforsyning.
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Støj og kulde 
generer beboerne i Havnehusene
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Jordsalg 
med positive perspektiver
Det familieejede ejendoms- og investeringsselskab Svanen Gruppen fra Horsens 
ønsker at investere i et stort jordareal ved Aaby Ringvej, som er tilknyttet 
Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Af Keld Laursen, adm. direktør

Syd for Globus1 har store maskiner den seneste tid 
fjernet en massiv mængde tilvokset krat og derved 
åbenbaret et stort areal, som nu kan klargøres til ny 
bebyggelse. Og der står allerede en investor klar til at 
investere i området, som er delvist ejet af Aarhus Kom-
mune, men primært af afd. 4 Gellerupparken. Salget 
er dog betinget af, at kommuneplan og lokalplan kan 
tilpasses de ønsker, som både Helhedsplanens parter og 
den private udvikler har for området. 

Finansierer helhedsplan 
Det er det familieejede ejendoms- og investeringssel-
skab Svanen Gruppen fra Horsens, der er indgået en be-
tinget aftale med. Sammen med salget af ringvejsarealet 
nord for Globus1 bidrager salget til at sikre økonomien 
i Helhedsplanen og de kommende renoveringer. Da bo-
ligforeningens repræsentantskab vedtog Helhedsplanen, 
forpligtede boligforeningen og afdelingerne sig til at 
medfinansiere 62,5 mio. kr., og det var netop med tanke 
for, at nettoprovenuet fra kommende jordsalg skulle 
dække finansieringen. Med aftalerne om de to store 
jordsalg langs ringvejen kan den forpligtelse nu indfries.

Booster byudviklingen
Men ikke nok med det. Med salget er der også medfi-
nansiering til opstarten af det store og omfattende reno-
veringsprojekt af boliger i Gellerupparken og Toveshøj, 
som snart går i gang med tre pilotprojekter. Det kan 
man læse mere om andetsteds i bladet. Samtidig vil den 
private investering medvirke til at booste udviklingen, 
så vi for alvor begynder at ane konturerne af en helt ny 
bydel. 

Berlin inspirerer
Det konkrete projekt på arealet syd for Globus1 er en 
kombination af 300-350 lavt bebyggede ejerboliger og 
attraktive ejerlejligheder samt erhvervsarealer, alle med 
forskelligartede facader og fælles rekreative arealer. 
Inspirationen og erfaringen til at skabe et velfungerende 
miljø med liv og mangfoldighed har Svanen Gruppen 
bl.a. taget med fra Berlin, hvor selskabet har arbejdet 
med byudvikling i nogle af Berlins nedslidte bydele, 
som i dag er forvandlet til attraktive boligområder, der 
emmer af spændende byliv og en mangfoldig beboer-
sammensætning. 

Lokalplan på vej
Lige nu er projektet i høring hos bl.a. fællesråd i lokal-
området som en del af lokalplanfasen. Det er forhåbnin-
gen, at der ligger en godkendt lokalplan i løbet af 2016, 
så byggeriet kan gå i gang i 2017 og de første boliger 
forhåbentlig stå klar til indflytning i 2018. 
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Ingemann Brixhuss, grundlægger af Svanen Gruppen.

Dette forslag til bebyggelse på arealet syd for 
Globus1 skal nu lokalplanlægges.



Fra strategi 
til dagligdag

Af Keld Laursen, adm. direktør, og Niels Hosie, teknisk chef

Den nye organisering af administrationen er nu på plads og gået i drift. Her er en 
kort beskrivelse af de nye funktioner og medarbejdernes konkrete opgaver.

I forbindelse med den nye organisation blev det beslut-
tet at oprette en række nye funktioner og samtidig 
nedlægge visse af de eksisterende. Nogle medarbej-
dere har fået nye funktionsbeskrivelser og opgaver, og et 
antal nye stillinger er blevet besat. Nu er kabalen gået 
op, og vi kan give en lidt mere uddybende beskrivelse 
af de konkrete arbejdsopgaver, som ligger under de nye 
funktioner.

Syns-teamet
Robert Sørensen og Rikke Seiersen udgør syns-teamet, 
som ser på de overordnede opgaver og arbejdsgange i 
forbindelse med syn af lejligheder samt flytteafregnin-
ger. Som noget af det første er de interne arbejdsgange 
kommet under lup. Det er nemlig vores opfattelse, 
at der bl.a. er tid at hente, hvis vi bliver bedre til at 
koordinere og samtænke nogle af processerne i forbin-
delse med et syn. På den måde skal vi gerne blive mere 
effektive til fordel for både den fraflyttede og den nye 
indflytter. Teamet arbejder også med indførelsen af 
elektronisk syn, som lige nu bliver testet i flere afdelin-
ger. 

Byggeteknisk konsulent
Hvad har den enkelte afdeling af henlæggelser og 
vedligeholdelsesplaner – og er der en fornuftig sam-
menhæng mellem disse? Har flere afdelinger planer om 
samme type af udskiftning eller nyindkøb, hvor et fælles 
udbud kan give en skarpere pris? Har andre afdelinger 
stået i samme situation og fundet en god løsning på en 
teknisk problemstilling? Alt det skal Carsten Falck som 
byggeteknisk konsulent hjælpe afdelingerne med at 
skabe overblik over. Carsten har en baggrund som byg-
ningsingeniør og har, som mange ved, været inspektør i 
Brabrand Boligforening i en lang årrække.

Konsulent for udbud og tilsyn
Alle tekniske opgaver og projekter af en vis størrelse 
skal klargøres og typisk sendes i udbud, ligesom der skal 
føres tilsyn med arbejdets udførelse og færdiggørelse og 
føres tilsyn med, at afdelingerne får det, som de betaler 

for. Det kan fx dreje sig om indkøb af varmemålere eller 
genopretning af en byggeskade. Den opgave varetager 
Peter Sørensen nu med kyndig hånd. Peter har en bag-
grund som bygningskonstruktør og har tidligere været 
ansat i entreprenørbranchen. Peter har ligesom Carsten 
været inspektør i en årrække.

Energiteknisk konsulent
Morten Arenkiel er ny mand på holdet og er godt i gang 
med at danne sig et samlet overblik over alle de for-
skellige energitekniske løsninger, der er i afdelingerne. 
Herunder hvordan de enkelte løsninger fungerer, og 
hvilke der er de mest effektive og rentable, både at 
anskaffe men og at drifte. Morten samarbejder desuden 
med projektafdelingen omkring valg af energiløsninger 
til nybyggeri og i forbindelse med renoveringsprojekter. 
Morten er uddannet maskinmester og har erfaring som 
energikonsulent.

Jurist
Endnu en ny medarbejder er Mette Andersen, der som 
jurist har fået til opgave at behandle de mest komplice-
rede klagesager og andre sager, der har juridisk karakter, 
som fx huslejerestancer og inkassosager. Mette er des-
uden hele husets ekspert i emner med ”mange paragraf-
fer” som fx lejeforhold, skat, udbud og elforsyningspligt. 

14 • Sider af hovedforeningen

De juridiske forhold i en boligforening er ofte 
komplekse.
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Servicechef
Afd. 4 Gellerupparken og afd. 5 Toveshøj udgør knap 
halvdelen af alle boligforeningens lejemål og har dermed 
også en tilsvarende stor, selvstændig driftsafdeling til-
knyttet. Jan Fisker Knudsen er blevet ansat til, med base 
på afdelingernes driftskontor, at lede driftsafdelingens 
personale og have det overordnede ansvar for tilrette-
læggelsen af det omfattende arbejde. Et arbejde, som 
bl.a. pga. Helhedsplanen hele tiden er foranderligt og 
kræver et samlet overblik. 

Rengøringsleder
Rengøring af opgange, fælleslokaler m.v. er meget 
synlig og vigtig for oplevelsen af det nære miljø, og 
Eva Rokkjær er ansat som rengøringsleder med henblik 
på at sikre en høj rengøringsstandard. Rengøring er et 
udviklingsområde i mange afdelinger, og i indfasningen 
er indsatsen koncentreret i afd. 4 Gellerupparken og 
afd. 5 Toveshøj. Intentionen bag den nye organisering er 
at sikre et kvalitetsløft for samtlige rengøringsopgaver 
– såvel de, som varetages af vores eget personale, som 

de, der varetages af eksterne rengøringsfirmaer. Rengø-
ringsarbejde er også et hårdt og opslidende arbejde, og 
en del af opgaven er derfor også at sikre, at personalet 
har de bedst mulige arbejdsforhold.

Kobling af driftsopgaver og socialt arbejde
Ud over de ovenfor nævnte funktioner er der også blevet 
sat et arbejde i gang omkring i højere grad at samtænke 
de sociale dimensioner, som kendetegner en boligfor-
ening, og så de driftsrelaterede opgaver. Vi er helt 
overbeviste om, at der er meget at vinde ved en hel-
hedstænkning, som samtænker indsatser med en social 
karakter med driftspersonalets klassiske opgaver. Derfor 
starter vi nu et pilotprojekt op, hvor vi vil undersøge 
disse spørgsmål nærmere – og komme med et bud på et 
svar på, hvordan en sådan kobling kan ske i praksis. 

Vi håber, at ovenstående korte introduktion til nogle 
af boligforeningens nye funktioner og medarbejdere er 
med til at give et billede af, hvordan vores nye strategi 
kommer til udtryk i praksis med henblik på at være en 
udviklingsbaseret virksomhed med fokus på effektiv drift 
og høj service.

Rengøring er ikke kun et meget synligt, men også 
hårdt arbejde, hvor medarbejderne skal sikres bedst 
mulige arbejdsforhold.
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Der skal være sammenhæng mellem vedligeholdel-
sesplaner og henlæggelser.

Af Niels Hosie, teknisk chef

11 medarbejdere med mod på at lære mere er startet 
på et undervisningsforløb i dansk. Forløbet hedder FVU-
læsning (Forberedende Voksen Undervisning) og er til 
voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og 
skrive. Det er FO i Aarhus, der står for kurset, og bolig-
foreningens hold af kursister mødes i alt 12 gange i E&P 
Huset (informationscentret for Helhedsplan Gellerup og 
Toveshøj). Der er mulighed for at slutte forløbet af med 
en prøve. Det flotte antal af tilmeldte vidner om, at 
boligforeningens medarbejdere har stor lyst til at dygtig-
gøre sig og på den måde mestre deres opgaver endnu 
bedre.

Man lærer så længe man lever…
eller: Man lever så længe man lærer! 
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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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1 - Hans Broges Parken

aktiviteter i beboerhuset søvangen
Stolegymnastik, fællesspisning og søndagscafé

af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Holder pause, men starter op igen. Se 
opslag i vaskeriet og i beboerhus om 
tidspunkt.  

Fællesspisning
Onsdag den 20. april kl. 18.00 
Menuen er kogt kalv med peberrods-
sauce, grøntsager og hvide kartofler 
samt dessert 
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

Søndagscafé 
den 8. maj kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 18. maj.

Fællesspisning
Onsdag den 18. maj 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 

varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

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

2 - Søvangen

kære klub Hans broge-interesserede
Vores sæson synger på sidste vers

Du kan glæde dig til endnu en event, 
som finder sted en gang i maj.

Den 25. februar havde vi besøg af 
Ejvind Nielsen, tidligere sognepræst 
i Viby, som talte om humor. Det var 
en forrygende aften, hvor der blev 
grinet så meget, at flere af os fortrød, 
at vi ikke havde taget vandfast ma-
scara på. Men bag de store grin var 
der også megen alvor. En opfordring 

til os alle om at bruge tiden og vores 
liv til noget livsbekræftende. Væk 
med surmuleri og unødvendig brok. 
Opfordringen er hermed givet videre.
 
Ejvind Nielsen inviterede os desuden 
ud at se hans atelier, han er nemlig 
også kunstner. Det har vi takket ja 
til, datoen er her før deadline ikke på 
plads endnu. Men det bliver en dejlig 
eftermiddag i maj. Interesserede, som 

ikke er på min mailingliste, er meget 
velkomne til at forhøre sig på tlf.  
23 35 55 56.
 
De bedste forårshilsner
 
Gunhild Weisbjerg, formand
gunhild@weisbjerg.dk

husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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2 - Søvangen

søvangen klar til afstemning om renovering
Onsdag den 11. maj skal Søvangens beboere stemme om renoveringsplanen 

på et ekstraordinært beboermøde, der holdes i GLOBUS1

Af Kirsten Hermansen, foto Elin Krogh

Afdelingsbestyrelsen er næsten 
færdig med deres oplæg – en pro-
jektbeskrivelse, som blev fremlagt 
for Interessegruppen på et møde i 
beboerhuset den 7. april

Der er taget udgangspunkt i alt det 
tidligere arbejde, hvor forslaget om 
spansk trappe er fjernet. Der var tale 
om en opsamling af et langt forløb, 
hvor detaljer er undersøgt, og mange 
muligheder overvejet.

Hvad omfatter 
renoveringsforslaget?
Projektbeskrivelsen rummer stadig  
flere uafklarede punkter, blandt 
andet  omfanget af ombygningen 
af tilgængelighedsboliger. Enkelte 
andre elementer indgår muligvis i 
renoveringen, men kan først afklares 
under renoveringen. Renoveringen 
indeholder følgende:
Nye tage – etageboliger og etplansbo-
liger.
Nye kældre etageboliger.
Tilgængelighedsboliger – omfanget 
overvejes.
Nye altaner – stor udfordring.
Udskiftning af døre og vinduer i alle 
boliger (energimærkede og støjdæm-
pende).
Renovering af ydervægge i etage- og 
etplansboliger.
Installationer vand og kloak
(ventilationsanlæg og evt. solcellean-
læg er uafklaret).
Nyt beboerhus med P-kælder (det 
gør ikke projektet billigere at fra-
vælge dette).
Reetablering af udearealer.
Skimmelsanering i alle boliger.

Projektet er fulgt op med konser-
vative og langt hen ad vejen sikre 
budgetoverslag.

To nyansatte projektmedarbejdere i 
boligforeningen besvarede spørgsmål 
fra beboerne.

Varmeforsyning i form af fjernvarme 
ser på nuværende tidspunkt (med de 
nuværende elpriser) ud til at være 
den energiform, der giver den største 
besparelse på varmeudgifterne, Den 
kan i fremtiden udbygges med  var-
meakkumulering eller varmepumper. 

Huslejestigninger i fremtiden vil 
komme, uanset hvad der sker
Som en væsentlig ting, og som noget 
nyt, var der lavet  beregning på, 
hvordan boudgiften ville udvikle sig 
over de næste 12 år, hvis man valgte 
ikke at renovere. Der er så mange 
ting, der trænger til reparation, at bo-
udgiften under alle omstændigheder 
vil stige ret meget.

Der var også lavet et budget, der 
viste, hvordan boudgiften ville se 
ud inden for den samme tidsramme, 
hvis man valgte at sætte renoverin-
gen i gang. Det viste sig, at husleje-
stigninger ville blive det samme. Det 
var ret overraskende.

Altså konsekvensen af at gøre ingen-
ting kan blive dyrere eller lige så dyr 
som ikke at gøre noget.
Sammenfattende kunne afdelingsfor-
manden konkludere:  
”Skal der renoveres, kan det ikke 
gøres billigt. Vi er underlagt nogle 
vilkår, der gør, at vores afdeling 
rent arkitektonisk ikke må ændre 
udseende. Vi må håbe, at man vil se 
velvilligt på dette, når financieringen 
skal helt på plads”.

Tidsforløbet herefter ser nu såle-
des ud:
Interessegruppemøde med input fra 
beboere – har været afholdt.
Bestyrelsesmøde, hvor det fremlagte 
projektforslag nu finkæmmes.
Forhandlinger med Landsbyggefon-
den.
Planlagt beboermøde i Globus 1 den 
11. maj.
Hvis renoveringsforslag bliver god-
kendt og vedtaget af beboerne, kan 
man starte en udbudsrunde straks 
derefter.
Derefter går projekteringen i gang 
med detaljer og mange møder i et 
byggeudvalg.
Igangsættelse og udførelse fra 2017 – 
2020.
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11 - Odinsgård

første day of Happiness og kunst i odinsgård
Dagen bliver fejret igen til næste år 

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund og Dan Hegelund

Søndag den 20. marts var det FN’s 
Day of Happiness over hele verden. 
Denne dag blev stiftet i 2012 af FN’s 
generalforsamling med det mål, at 
mennesker over hele verden skulle 
fejre glæden. 
I år var Odinsgård også med. Faktisk 
det eneste sted i Brabrand Boligfor-
ening og måske også i hele Danmark. 
Der var lavet hjemmeside, opdaterin-
ger på Facebook, og de havde endda 
fået FN’s generalsekretær Mogens 
Lykketoft til at lave en kort video til 
dem. 

Man startede med fælles morgen-
mad. Det var Palmesøndag, så nogle 
gik i Skjoldhøj kirke, hvor der var 
gjort særligt meget ud af højmessen 
med sognepræst Torben Nielsen. 
Organist Hans Dammeyer havde 
gjort ekstra ud af musikken sammen 
med Skjoldhøjkoret. Det var, ifølge 
afdelingsformand for Odinsgård 
Lene Olm, en meget festlig højmes-
seoplevelse. 

De, der ikke ville i kirke, gik en tur 
ude i det dejlige vejr. Der var ar-
rangeret to såkaldte Happy Walks. 
En for børnefamilier, med masser 
af legemuligheder, og en længere 
voksenrute. Klokken 13.00 var der 
fællesspisning, og kl. 14.45 blev der 
taget et fælles billede, en såkaldt 
flash-mob.  Derefter kunne man spise 
sig stopmæt i chokoladekage, mens 
der blev pustet balloner op til fælles 
afslutning på The Day of Happiness 
i Odinsgård, hvor ballonerne blev 
sluppet løs på det grønne areal imel-
lem Odinsgård og Thorsbjerg.

Fuglehuse til pynt
I forbindelse med dagen havde be-
boerne lavet 77 fuglehuse, som blev 
hængt i de to kastanjetræer foran 
Odinsgård. Onsdag og torsdag blev 
fuglehusene lavet og malet, og fredag 
blev de hængt op.

”Vi ville egentlig ikke af med vores 
to smukke kastanjetræer, men de 
havde ødelagt flisebelægningen, og 

da kunstneren Thomas Dambo var 
vildt optaget af andet arbejde, var 
vi nødt til at finde en hurtig løsning 
på dagen, da vi skulle have haft en 
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11 - Odinsgård

sluk lyset i odinsgård
Odinsgård forsøgte sig igen med at slukke lyset

Af Elsebeth Frederiksen, foto Gunveen Ahluwalia

I 2015 markedede Odinsgård for 
første gang ”Earth Hour”. En årlig 
begivenhed arrangeret af Verdensna-
turfonden. Det går ud på, at man skal 
slukke for lyset mellem 20.30 – 21.30, 
som et symbolsk signal om handling 
mod klimaforandringerne. 

En af deltagerne i år var Ulla Bording 
og hendes familie. 
”I år var der bedre vejr, sidste år reg-
nede det, så i år var det rigtigt flot at 
kigge ud på faklerne, som var stillet 
op på stierne,” fortæller Ulla. 

Sidste år var en succes,  men formand 
Lene Olm mener ikke, at der var lige 
så mange, der deltog i år. 
”Jeg tror, det ligger lidt for tæt på 
vores ”Day of Happiness”, og måske 
har vi ikke fået kommunikeret det 
godt nok ud. Næste år skal vi måske 

overveje at lægge dem sammen, hvis 
de ligger så tæt igen,” slutter Lene 
Olm.

skulptur af genbrugsmaterialer,” 
fortæller Lene Olm.

Så de fældede kastanjetræerne, be-
skar dem og satte dem tilbage på 
samme sted i et støbt rør. Til træerne 
lavede de 77 fuglehuse af paller og 
malede dem i seks forskellige farver. 
”Så det var en helt win-win-situation: 
vi fik fikset flisebelægningen, beholdt 

vores træer og fik kunst ud af gen-
brugsmaterialer,” siger Lene Olm.

den første ring i vandet
Lene Olm er klar på projektet igen 
næste år. 
”Nu har vi lavet den første ring i 
vandet, og næste år skaber vi måske 
nogle flere og spreder det ud. Det vil 
glæde os, hvis der kunne etableres et 

samarbejde med de andre afdelinger  
i Brabrand Boligforening,” slutter 
Lene Olm.

Se videoen med Mogens Lykke-
toft på Odinsgårds hjemmeside: 
www.odinsgaard.com
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15 - Hasselager

Afdelingerne i Hasselager skal have 
ny serviceleder. Brabrand Boligfor-
ening nedsætter et ansættelsesud-
valg, hvor to repræsentanter fra de 

seks afdelinger i Hasselager får lov til 
at deltage som  observatører.

Der blev trukket lod mellem de seks 
formænd, og valget faldt på Anette 
Kjærsgaard,  afdeling 24, og Poul-
Erik Nielsen, afdeling 15.

7-15-21-23-24-26 - Hassselager

ny serviceleder i Hasselager
Beboerne må deltage som observatører

Af Poul- Erik Nielsen

lad der blive lys
- sagde daværende serviceleder Flemming Lienhøft en dag. Og det blev der så

Af Ole Ryolf

Flemming sendte simpelthen sine 
folk ud i de mange grønne områder, 
som kendetegner afdelingerne i 
Hasselager. De medbragte alt, hvad 
driften kunne fremskaffe af håndsave 
og motorsave, og så begyndte ellers 
den helt store fældning og beskæring 
af træer og buske.

Sidegevinst til dem, der vil se den 
Især fældningen af de mange træer 
gav virkelig lys og luft i området – 
det blev faktisk som at kunne trække 
vejret på ny efter at have været 
indespærret. Og hvis man ellers 
har øje for det, fik afdelingerne helt 

uventet – og gratis – nogle helt spe-
cielle kunstværker. Se blot disse fotos.  
 
Træet går ikke til spilde. I løbet af 
sommeren vil det meste af det atter 
kunne ses i området – som flis. 
 

Nu kan beboerne gå foråret og som-
meren i møde og glæde sig til, at vore 
områder er venlige og indbydende til 
aktiviteter og afslapning.

Mens vi venter på flishuggeren.

Horisontale kunstværker 
i afdeling 7 og 15. Så kom der mere luft og lys
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pensionistklubben lunternes gåture 
Afdeling 7, 15, 23 og 24

Traveklubben Lunternes gåture.
Afgang fra Hasselhøj 203, Hasselager 
Gåture i april, maj og juni. 

April
Ved gåture kører vi fra huset kl. 9.30
Mandag den 18. - Pøt Mølle 
Mandag den 25. -  Kaffe i huset kl. 11.30 

Maj
Mandag den 2. - Minigolf ved Skæring 
Mandag den 9. -  Kaffe i huset kl. 11.30 
Mandag den 23. - Kaffe i gruppe 3, hvis vejret er med os 
Mandag den 20. - Kaffe i huset kl. 11.30 

Juni
Onsdag den 1. - Jesperhus. Vi kører kl. 08.00
Tirsdag den 7. - Sølund Festival med madkurv 
Mandag den 13. - Kaffe i huset kl. 11.30
Mandag den 20. - Forsthaven - Mindeparken 
Mandag den 27. - Sølunds Nuggi viser vej 

Lunterne går ikke i samlet flok, for alle går ikke lige 
stærkt, men de er altid med hele vejen.

skræppens grønne tips
Husk de små ting i hverdagen, som kan hjælpe dig med at spare på forbruget

Af Elsebeth Frederiksen

Kender du det, at du ikke lige når 
at få noget ud af fryseren om mor-
genen? Du skal lige have din kaffe, 
smøre madpakke, ungerne skal i 
skole og pludselig løber tiden. 
Der bliver ikke hevet noget ud af fry-
seren, og du når sikkert ikke i super-
markedet på vej hjem. Hvis du gerne 
vil spare på ressourcerne i hjemmet, 
er det ikke særligt godt. 
Du kan vælge at tage noget ud af 
fryseren, når du kommer hjem, men 
det går ikke for den energibevidste 
forbruger. 
Her er et par råd til, hvordan du 
sparer på energien ved at forberede 
dig lidt om morgenen, inden du løber 
ud ad døren.

• Tø maden op, inden du tilbereder den: Sørg for at tø frostvarer 
op, inden du tilbereder dem. På den måde skal komfuret bruge 
færre ressourcer på at varme det op. På den måde skærer du ned 
i dit elforbrug.

• Tø maden op i køleskabet: Har du frosne fødevarer, kan du tø 
dem op i køleskabet. Køleskabet bruger dermed færre ressourcer 
på at holde temperaturen, fordi de frosne madvarer afgiver kulde.

Hvis I læsere har flere gode råd til at spare på forbruget, så skriv 
ind til os på redaktion@skraeppebladet.dk, og dit sparetip kommer 
måske med i næste nummer af bladet.

grønne tips         grønne tips         grønne tips         grønne tips          grønne tips         grønne tips2 2 2 2 2 22

Af Poul-Erik Nielsen
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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. 27 83 27 82
hhmh65@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, 
leneolm@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@youmail.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, tlf. 40 26 64 53, 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:
Nadia Pless, tlf. 25 71 59 28,
nadias2204@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

GEllErUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,
www.gellerupmuseum.dk

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

Generalforsamling 

i allan fiskers nødhjælp 

Der afholdes generalforsamling 
i Allan Fiskers Nødhjælp, 

onsdag den 4. maj kl.16. 
på Udsigten 17, 8220 Brabrand.

 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 Gunhild Weisbjerg, formand
www.allanfisker.dk

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling

I Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00

i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Foreningens årsberetning til godkendelse
3. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til 
 efterretning
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for
  Foreningen og Fritidsforeningens sektioner
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. 
 (forslag skal være formanden i hænde inden  
 15. april 2016 og kan sendes til cone@bbbo.dk)
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i 
 denne vedtægts punkt 3.5
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt 
 i denne vedtægts punkt 3.8
9. Eventuelt.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslut-
ningsdygtig, uanset det mødte antal. Generalforsamlin-
gen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er 
alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år. En betalende 
husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legi-
timation med adresse. Så husk dit sygesikringsbevis.

Mvh. Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Youssef Abdul Kader, formand

NB: Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook, 
her kan du bl.a. se de indkomne forslag, og hvem der er 
på valg: facebook.com/fritidsforening & på Brabrand Bo-
ligforenings hjemmeside, bbbo.dk

Gellerup Museum 

kom forbi og oplev museet 
Museets frivillige holder Gellerup Museum åbent 

for alle interesserede. Det foregår 
søndag den 24. april og 15. maj kl 14-16. 

Kig forbi og få en rundvisning i lejligheden, se en 
film om Gellerupparkens tilblivelse og nyd den 

gode udsigt fra 6. sal. Der er gratis entré.
Adressen er Gudrunsvej 16, 6. th.

Læs mere om museet på www.gellerupmuseum.dk


