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lederen

Af Bo Sigismund

erfaringer skal bruges

”Forandringer sker, når du begynder at blande dig.” 
Citat af Carl Scharnberg.

Langt størstedelen af vore beboere nøjes med at bo her og 
ytrer sig kun meget lidt. Men som læser af Skræppebladet 
er man allerede et skridt videre med sin interesse og på vej 
til at tænke: Hvad ændrer sig, og kunne noget være bedre? 
Hvor er jeg henne i alt det her? Bevidsthed er første skridt 
til deltagelse.

Det samme gælder i andre dele af vores forening. Alene at 
det er en forening, skulle åbne gode muligheder for dialog, 
kritik og udveksling af erfaringer. Beboermøderne er et 
eksempel, men det er jo ofte kun en til to gange om året. 
Afdelingsbestyrelserne er tilgængelige i forbindelse med 
deres møder, men det er meget lidt, at den mulighed bliver 
brugt. Driften har den daglige kontakt med beboerne og 
opsamler megen viden – men den viden udnyttes ofte for 
lidt. 

Administrationen er meget fjern i forhold til beboernes 
dagligdag, når man først er flyttet ind (eller ud). Forenings
besty relsen arbejder med de overordnede emner og kan 
heller ikke kende hjørner og kroge i afdelingerne, med 
mindre de direkte bliver inddraget. Beboerne får masser af 
tilbud om orientering. Men er det nok at svare på tvivls-
spørgsmål og at prøve at imødegå utilfredshed?

Det er gammel viden, at for at finde noget nyt og ukendt 
er det er fordel at vide, hvad der er kendt i forvejen. Man 
kan også lære af sine forsøg – både de vellykkede og de 
fejlslagne – men der er stort behov for at få skabt noget 
evaluering og kritik af de mange nye tiltag og elementer i 
vores organisation, som vi møder i de seneste år.

Kernen i det her er, at der ligger store ressourcer af viden 
uudnyttet hen. I forbindelse med Helhedsplanen tager 
alle kræfter fat, for opgaven er enorm. Men forandringer 
kommer til os hele tiden. Nogle gange udefra, nogle gange 
fra oven. Men de berørte beboere og ansatte bør opleve, at 
de ved at blive inddraget får gjort sig til en del af proces-
sen. Det er altid rart at tænke på, at ens mening blev hørt, 
og at ens indsats gav resultat. Skræppebladet er et af mid-
lerne, og vi står nærmest og tripper for at få sat mere fart 
på inddragelse af alle vore gode kræfter.
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ny legeplads i afdeling 15
Et cirkus kom på Tværs

Af Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf, fotos Ole Ryolf

Lørdag den 9. april blev afdeling 15’s 
ny legeplads i Gruppe 4 indviet. Der 
var pyntet med balloner i alle farver, 
Sara og Mette havde bagt pølsehorn, 
banankage og chokoladekage, og der 
var sodavand til alle børn.
 
Josefine på otte klippede snoren, og 
så var legepladsen indviet og klar 
til at blive taget i brug. Det blev den 
med det samme. Efter en uge med 
regn og rusk var vejret rigtig flot, 
så mange børn, forældre og andre 
voksne var mødt op til den festlige 
begivenhed. Det samme var Cirkus 
Tværs fra Brabrand, som underholdt 
på fornemste vis. Faktisk så fornemt, 
at afdelingsbestyrelsen allerede har 
fået en aftale om, at Cirkus Tværs 
kommer igen i juni næste år, når 
afdelingen markerer sin 25-års fød-
selsdag.

Men det holdt hårdt
Det var lidt af en udfordring for 
firmaet Ledon A/S at få legepladsen 
færdig til tiden. Ugen op til indvi-
elsen var præget af regn og rusk, så 
gravearbejdet var besværligt, og en 
overgang mindede området om et 
mindre mudderbad. Men fredag over 
middag kunne folkene melde lege-
pladsen klar.

Stolte som få
Det var en glad og stolt afdelingsbe-
styrelse, som kunne melde legeplad-
sen klar til brug - som en del af en 
afdeling, hvor vi synes, det er rart at 
bo.



afdelingen, hvor folk 
kan nyde den rige natur
Med andre øjne har 
denne gang besøgt afde-
ling 12, Thorsbjerg.

Træerne er blevet store. Græsset 
er grønt, og hækkene omkring ha-
verne er ved at springe ud den dag, 
Skræppebladet besøger Thorsbjerg. 
I år er buskene blevet beskåret, men 
normalt er der et væld af lilla syrener, 
der sammen med det lilla stål på 
bygningerne understreger den tætte 
sammenhæng mellem byggeri og 
natur i området.
Vi bliver mødt af Linda Adamsen og 
Lise Ledet fra afdelingsbestyrelsen 
samt Poul Thomassen, der flyttede 
ind i juni 1990 som den første i sin 
lejlighed. Lise Ledet, der også har 

boet her fra starten, kan afdelingens 
historie udenad og kan fortælle 
mange detaljer.
Der er 143 lejligheder, heraf 30 ung-
domsboliger. Lejlighederne er på to, 
tre eller fire rum. Alle lejligheder er 
bygget op omkring badeværelset i 
midten. Der er 3 vaskerier og 3 tørre-
gårde. Desuden har Thorsbjerg seks 
gæsteværelser, som bruges flittigt 
af beboerne til deres overnattende 
gæster.

Beboerhuset Stenhytten
Midt i byggeriet ligger beboerhuset 
Stenhytten. Der er blandt andet en 
stor sal og et flot tårn, hvor der på 
øverste etage er et mødelokale. Salen 
lejes ud til afdelingerne på Holm-
strup Mark samt til de ansatte. Lise 
Ledet administrerer huset. Poul 

fortæller, at han har været til bryl-
lupsfest med 62 gæster her. Stenhyt-
ten har også et musikrum, der bruges 
som øvelokale af lokale musikere, og 
salen bruges hver uge af et harmoni-
kaorkester, og en jagttegnsforening 
holder kursus her. Selv arrangerer 
Thorsbjerg fester ved Skt. Hans, jul 
og fastelavn. For skolebørn er der 
også sommeraktiviteter med støtte 
fra Aarhus Kommune.

Fordele og ulemper
I begyndelsen flyttede mange ind 
med en vældig pionerånd. Place-
ringen af badeværelset i midten 
af boligen, der giver nogen ekstra 
vinkler i lejligheden, var en sjov ud-
fordring. Der var ikke plads til store 
ting, så man måtte indrette sig med 

med andre øjne
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lidt mindre møbler og finde kreative 
løsninger.
Engang var her rigtig mange børn, 
men mange par flytter efter første 
barn. Huslejen er også forholdsvis 
høj, så det kan være svært at konkur-
rere med udbetalingen til et parcel-
hus. Til gengæld er mange glade for, 
at de må holde hund og kat, og for 
den rige natur i området.

Afdelingen er en del af grundejer-
foreningen Bifrost, der består af 
Thorsbjerg og Odinsgården, et privat 
udlejningsbyggeri, fire andelsbolig-
foreninger, to dagtilbud og Skjoldhøj 
Kirke. Området er i reparationsalde-
ren og samarbejder om ensartet be-
skæring af beplantning med videre.

Til sidst går vi op i den gamle have, 
der oprindeligt hørte til et husmands-
sted. Den tilhører grundejerforenin-
gen, men Thorsbjerg har fået lov til 
at anvende den og har stillet moti-
onsredskaber op. De bruges meget af 
dagtilbuddene. Midt i haven står en 
bålhytte til brug for alle.

Afdeling 12, Thorsbjerg
Afdelingen er opført i 1988/90
143 lejemål. Foruden ungdomsboliger 2-, 3- og 4-værelseslejligheder
10 fireværelses lejligheder er i to plan
6 fireværelses lejligheder er i et plan
Hele byggeriet er i to etager 
Husdyrhold er tilladt

Esben Trige viser motionsstien i den gamle have frem.

Selvom det ligner et tårn, hedder det faktisk Stenhytten.
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Vi besøger familien Lise Hansen og 
Jacob Sørensen med sønnen Niels 
på to år. Jacob bliver færdig som 
økonom til sommer og var på ar-
bejde, da vi kom. Lise er historiker og 
har arbejdet i Den Gamle By og hos 
Grundfos.
”Det er sjovt at se, hvordan folk ind-
retter sig,” bemærker Linda Adam-
sen, der er fulgt med Skræppens 
udsendte på besøg. 
”Det er meget forskelligt”. Lise 
Hansen siger, at en treværelses i jord-
højde passer fint til en familie med 
hund og barn. I haven er indrettet 

en indhegning til hunden, der gerne 
vil lege med naboens hund.  Lise og 
Jacob kom til Århus for at læse og 
boede dengang på Bronzealdervæn-
get, så de kendte området.
”Men egentlig kom vi begge fra 
bøhlandet,” siger Lise Hansen. ”Det 
her er midt imellem. Her tager det 
20 minutter på cykel at komme ind 
til byen. På landet kører ingen busser 
i weekenden. Det er et godt sted at 
have børn og hunde. Det kan anbefa-
les. De mange forskellige beboere gør 
det spændende”.

På besøg hos en børnefamilie

Lise, med sønnen Niels på armen, i deres 
dejlige treværelses lejlighed

Skræppebladets udsendte

Jens Skriver, 
Holmstrup

Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Lise Hansen har sammen med skræppebladets udsendte besøg af Linda Adamsen, 
Lise Ledet og Poul Thomassen.

RETTELSE
På side 19 i sidste nummer af Skræppebladet blev Mogens Lykketoft fejlagtigt udråbt til generalsekretær for FN. 
Han er dog kun leder af FN’s Generalforsamling. Skræppebladet beklager fejlen.
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Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?
Tre er på valg igen, når der er repræsentantskabsmøde den 26. maj

Af Elsebeth Frederiksen, fotos Martin Krabbe

Den nuværende næstformand, Troels 
Bo Lund Knudsen, vil gerne fortsætte 
i bestyrelsen.

”Jeg genopstiller, fordi vi stadig er i 
gang med at udvikle boligforeningen, 
og efter at hele den administrative 
ledelse og det meste af bestyrelsen er 
blevet udskiftet de senere år, er der 
behov for kontinuitet. 
Jeg vil gerne fortsat fokusere på vores 
projekter i boligforeningen, det væ-

rende, vores byggerier, renoveringer 
og helhedsplaner, da deres succes-
fulde gennemførelse er afgørende for 
boligforeningens ve og vel på både 
kort og lang sigt.”

Jesper Pedersen, som sidste år gik af 
som formand, stiller også op igen. 

”Som formand var jeg med til at få 
lavet et ”generationsskifte” i ledelsen
og efterfølgende en markant ændring 
i organisationen. Disse væsentlige 
forandringer er nu godt i vej sammen 
med den store helhedsplan. Ligeledes 
er der nu håb for, at det vil lykkedes 
at få de ældste afdelinger igennem en 
kraftig renovering og modernisering, 
men det er stadig en udfordring, 
at dette ikke kommer til at koste så 
store huslejestigninger, at mange af 
de nuværende beboere bliver tvunget 
til at flytte.

Samlet set giver det mening for mig 
at tage endnu en periode med de 
mange udfordringer, og så er jeg 

også af den opfattelse, at den positive 
ændring af bestyrelsens arbejdsmåde, 
som nu har fungeret i et lille års tid, 

er spændende og giver stor arbejds-
lyst i bestyrelsesarbejdet.”

Den tredje kandidat er Maria Kahr 
Ovesen. Det har ikke været muligt 
at få kommentarer fra hende, inden 
bladets deadline.

Troels: Jeg stiller op, fordi der er brug for 
kontinuitet i foreningsbestyrelsens

Jesper Pedersen har håb om at udføre 
renovering og modernisering af afdelin-
gerne.

kan det betale sig at reparere?
Forbrugerrådet Tænk mener, at det skal kunne betale sig at reparere elektronik

Af Elsebeth Frederiksen

I kender det godt: Mobiltelefonen, 
blenderen eller brødristeren går 
i stykker, og de fleste smider det 
ud, fordi det ikke kan betale sig at 
reparere. Ofte koster det  mere at 
reparere dem end at købe nyt. Hvis 
producenten ikke kan finde en fejl, 
skal der ofte betales et gebyr, eller 
måske gælder garantien ikke. Udover 
at det er irriterende og dyrt at skulle 
købe nyt hele tiden, er det heller ikke 
godt for miljøet.

Dette vil Forbrugerrådet Tænk gøre 
noget ved. I deres kampagne ”Det 

holder ikke” opfordrer de forbru-
gerne til at medvirke til deres under-
skriftsindsamling. 

Man underskriver følgende tre punk-
ter:
• Producenter skal oplyse produktets 
forventede levetid. Reservedele og 
opdateringer skal være tilgængelige i 
hele den forventede levetid.
• Alle væsentlige dele på produktet 
skal kunne repareres eller udskiftes.
• Undersøgelsesgebyrer i reklamati-
onsperioden skal fjernes.

Tænk vil bruge underskrifterne til at 
presse producenter og forhandlere til 
forandring. Inde på Tænks hjemme-
side kan du også skrive din historie, 
hvis du har haft problemer med at få 
byttet eller repareret noget.

Gå ind på siden: 
taenk.dk/detholderikke

Hvis du kender til andre kampagner 
eller grønne tips, så skriv ind til os på 
redaktion@skraeppebladet.dk

grønne tips         grønne tips         grønne tips         grønne tips          grønne tips         grønne tips2 2 2 2 2 22
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Grøn rundgang er nu engang bedst om sommeren
En gang om året går beboerdemokrater og ansatte en tur i afdelingerne

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Hvis I ser en gruppe mennesker, 
som kommer gående i jeres afdeling, 
stopper, snakker og peger på bygnin-
gerne, opgange eller cykelstativer, så 
er der nok grøn rundgang. 
Det er en årlig gåtur, hvor repræ-
sentanter fra afdelingsbestyrelsen, 
folk fra driften og sekretæren går en 
runde i afdelingen for at se, om noget 
er i stykker, eller om noget skal laves 
om. 

Den 10. maj var det Gellerupparkens 
tur. Pga. arbejde med Helhedspla-
nen, er der meget vejarbejde, huller, 
mudder og grus i området.  Det kan 
der ikke rigtigt gøres noget ved. Der 
blev snakket om cykelskurene, som 
står tæt på blokkene. Tre i alt står 
der, og måske er det nok med et. 
Der er alligevel ikke så mange, der 
cykler rundt i Gellerupparken.  Der 
er hul i tagene, så der blev snakket 
om at udskifte dem, flytte stativerne 
eller fjerne nogle af dem helt. Tagene 
indeholder asbest, så derfor kan de 
ikke bare fjernes, og så bliver det lige 
pludselig dyrt. Der bliver hele tiden 
tænkt på prisen, og hvad der er bedst 
for beboerne. Det er jo dem, der beta-
ler i sidste ende. 

Gåtur på ca. to timer
Der bliver også snakket om andet 
end cykelskure på sådan en tur, som 
i Gellerup tager ca. to timer. Men 
afdelingen er også rigtig stor. 
Skal der plantes nogle blomster, eller 
skal der nye fliser ved trapperne? 
Der kan ikke besluttes de helt store 
projekter, det er jo beboernes penge, 
det handler om, men denne gåtur 
handler også om, at driften får at 

vide, hvis der er ting, som de ikke har 
været opmærksomme på før.  Måske 
er nogle skraldespande i stykker, 
måske skal de være opmærksomme 
på lysforhold eller på nogle fliser, der 
er knækket. Her kan beboerne falde 
og slå sig. 

Sekretæren skriver referat
Sekretær Connie Nedergaard tager 
notater på turen og skriver derefter 
referat. Så kan alle i driften huske, 
hvad der blev snakket om, og kan 
finde løsninger på de ting, der blev 
snakket om på turen. 
Turen er kun en gang om året. Sidste 
år regnede det, og turen blev nok lidt 
kortere, men med solen, der bagede 
ned på deltagerne, kunne de gå det 
hele igennem og få skrevet en masse 
forslag op.

Tagene på cykelskurene trænger gevaldigt til at blive skiftet ud.

Youssef Abdul Kader, Ali Khalil og serviceleder Ahmad Mansoura diskuterer ,om 
storskraldspladsen skal flyttes.
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kollegie for studerende med iværksætterdrømme
Vinder til nyt kollegie i Gellerup fundet

Af Ole Bech, projektchef

Der er nu fundet en vinder af kon-
kurrencen om at opføre et nyt unikt 
kollegium til byens unge, særligt 
dem, der har en iværksætter i maven. 
Vinderprojektet er en karrébebyg-
gelse i syv etager placeret langs 
den nye bygade i Gellerup over for 
Aarhus Kommunes nye kontordomi-
cil, der står klar til at tage imod op til 
1000 kommunale medarbejdere fra 
november 2018. 

nyt kvarter med kollegie, 
kontobyggerier og rækkehuse
I kvarteret opføres også rækkehuse 
som ejerboliger, og mod nord overfor 
Bazar Vest er en del af arealet udlagt 
til erhverv. Her forventer Brabrand 
Boligforening at flytte ind i nyt kon-
tordomicil i slutningen af 2018. Det 
bliver også omkring det tidspunkt, 
at det nye kollegie slår dørene op for 
unge studerende.

Kollegiet adskiller sig fra andre kol-
legier i Aarhus ved at give faciliteter 
til studerende med iværksætterdrøm-
me. Der opføres et fællesareal, hvor 
studerende med iværksætteridéer 
kan få værkstedsfaciliteter og spar-

ring fra eksterne parter, mentorer og 
rollemodeller.

Se planerne i e&P Huset
Kollegiet strækker sig fra fire til syv 
etager langs bygaden med iværksæt-
teri og fælleslokaler i stueetagen, så 
man fra gadeniveau fornemmer livet 
og aktiviteterne i bygningen. Der vil 
være 1-, 1½- og 2-værelses boliger, 
som alle har egen altan. På 3. og 5. 
etage er der desuden fælles tagter-
rasse. 

I Helhedsplanens informationscenter, 
E & P Huset på Dortesvej 37, er der 
lige nu en udstilling af plancher med 
tegninger over det nye kollegie. Her 
kan man se facader, gårdrum og be-
byggelsesplan for hele kvarteret. Kol-
legiet kommer til at ligge i området, 
hvor de to blokke A9 og A10 er ved 
at blive nedrevet, ligesom Hejredals-
kollegiet ved siden af også vil blive 
nedrevet i løbet af året.

Vinderteamet er Dansk Boligbyg 
med Sahl Arkitekter, Nord Architects 
Copenhagen, Arkplan Aps og DAI 
arkitekter og ingeniører.

Helhedsplan Gellerup og Toveshøj

Gellerups nye kvarter med ungdomsboliger, kommunalt kontorhus, rækkehuse som 
ejerboliger og erhvervsbyggeri.

Kollegiet set fra hjørnet af den nye bygade og Lottesvej.
Kollegiet bliver et karrébyggeri med et 
gårdrum som dette, hvor der er gen-
nemgang fra bygaden til kvarteret med 
rækkehuse.
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kvinder skaber teaterforestilling i Gellerup
Århusianske kvinder er med til at lave Community Play på EUTOPIA STAGE med premiere 4. juni 

Tekst og foto af Helle Hansen

20 århusianske kvinder med bag-
grunde fra 12 forskellige lande og 
en aldersspredning fra 19 til 66 år, 
og en enkelt lille pige på seks år, er 
siden starten af april hver tirsdag 
og onsdag mødt op på EUTOPIA 
STAGE for at være med til at skabe 
en forestilling om kvinder, af kvinder 
og med kvinder.
Under kyndig instruktion af EUTO-
PIA 2017’s kunstneriske leder, Bri-
gitte Christensen, er kvinderne selv 
med til at skabe forestillingen, der 
skal have premiere 4. juni. For at det 
kan nås, er det nødvendigt, at kvin-
derne fra midt i maj begynder at øve 
hver eneste dag frem til premieren, 
fortæller hun.

erfaren instruktør
Brigitte Christensen har mere end 25 
års erfaring i at instruere denne form 
for teater med ganske almindelige 
mennesker, hvor størstedelen aldrig 
før har stået på en scene. Formen har 
hun udviklet i forestillinger produ-
ceret over det meste af Europa. De 

kaldes Community Plays, borgerspil 
eller folkets teater. En hel speciel 
teknik, der gør det muligt at skabe en 
stærk og engageret gruppe, på tværs 
af sociale, aldersmæssige og andre 
skel, der normalt gør det svært at 
mødes. 

”Hele processen bygger på, at med 
præstationen, forestillingen, i mente, 
yder alle deres maksimum. Delta-
gerne finder deres kreative styrke, 
og med en stærk gruppe i ryggen 
overskrider alle de grænser, de tror, 
de har. 

EUTOPIAs kunstneriske leder, Brigitte Christensen, og kvinderne er sammen om at skrive 
teaterstykket.

Kvinderne er i gang med at skabe deres egen rolle i forestillingen, og her kan klæd ud-tøj hjælpe 
med at få smidt hæmninger og generthed væk.
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I Skræppebladet er der artikler om ny-
valg til afdelingsbestyrelserne – også dem 

i Gellerupparken og Toveshøj. Gellerup-
parken skiller sig ud, fordi en af landets 
mest toneangivende formænd, Helle 
Hansen, nu er blevet afløst af Youssef Ab-
dul Kader. Vi bringer et interview med de 
to.
Er skoleelever i 9. klasse parate til at tage 
en ungdomsuddannelse? Det er en ud-
dannelsesvejleder på tre skoler i Brabrand 
med til at svare på, og de ikke-parate får 
dermed en klar melding på, hvad de skal 
gøre for at blive parate. Vi har talt med 
både den parate og den ikke-parate elev. 
Tovshøjskolen er en af de aarhusianske 
folkeskoler, der har en modtageklasse for 
flygtninge. Vi har været på besøg i klas-
sen, der har syv elever, som er ved at lære 
dansk, matematik, idræt og musik. 
Imamer er næsten et skældsord for tiden. 
Vi har talt med 27-årige Khaled Edwan, 

som er ved at uddanne sig til imam – og 
hans stil er den gode tone og sameksi-
stens.
Har du været i Bazar Vest for nylig? Så 
har du måske set, at mellem alle shawar-
ma-restauranterne er dukket en indisk 
restaurant op? Vi har prøvespist maden 
– og kan anbefale den.  
Endelig har vi en personlig vinkel på hel-
hedsplanen i Gellerup: Erik Møller var 
som 16-årig med til at bygge Gellerup-
parken for 50 år siden. Nu er han tilbage i 
samme rolle, bortset fra at nu handler det 
om at genskabe Gellerup. Og den plan sy-
nes han godt om. 

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

fÅr saMMen Med skræppebladet

Af Birger Agergaard

Mennesker finder sammen i me-
ningsfyldte fællesskaber, nye rela-
tioner og venskaber skabes for evigt, 
og den kreative kraft vil fortsætte i 
det enkelte individ, også efter fore-
stillingen er slut,” fortæller Brigitte 
Christensen.

Bydækkende besætning
Den store gruppe kvinder, der har 
meldt sig til at være med, kommer  
fra hele Aarhus: Lystrup, Risskov, 
Borum, midtbyen, Brabrand og Gel-
lerup, og de har mange forskellige 

baggrunde: Afghanistan, Rusland, 
Letland, Montenegro, Usbekistan, 
Palæstina, Iran, Indonesien, Kuwait, 
Ægypten, England, Norge og Dan-
mark.
Sammen med Brigitte Christensen 
er kvinderne efter de første to ugers 
træning gået i gang med at skabe 
forestillingen.
”Endnu er det alt for tidligt at fortælle 
om handlingen i stykket, ud over at 
rollerne vil blive bygget op omkring 
kvindernes egen baggrund,” afslører 
instruktør Brigitte Christensen. 

Hun får senere hen i forløbet hjælp 
af andre professionelle teaterfolk, 
blandt andre scenografen Catia Hau-
berg, som skal være med til at skabe 
forestillingen.
”Som professionelle skal vi sikre, at 
alle de medvirkende kvinder yder 
deres allerbedste, og at ingen lades i 
stikken, så de oplever projektet som 
et fantastisk forløb, hvor de alle er 
med til at skabe en smuk forestil-
ling,” lover Brigitte Christensen.

Kom og se forestillingen
EUTOPIAs Community Play har premiere lørdag den 4. juni kl. 17.30. 
Men det er også muligt at se stykket grundlovsdag, søndag den 5. 
juni kl. 17.30. Samme dag holdes grundlovsfest på Den Jordiske 
Freds Plads foran Gellerup Kirke. Her vil det efter forestillingen 
være muligt at deltage i den store fælles grill-spisning – læs mere på 
www.Gellerup.nu.

Billetter bestilles/købes via www.eutopia2017.dk 
EUTOPIA STAGE er det gamle Gellerupscenen, under broen ved Gud-
runsvej 78.

Gellerup er EUTOPIA i 2017

Teaterprojektet ”Community Play” er 
en kulturel begivenhed produceret af 
EUTOPIA 2017, der skal være med til at 
forberede Aarhus på næste sommers 
store fuldmånebegivenhed i Gellerup i 
forbindelse med Kulturhovedstad 2017. 
Her er Gellerup vært for EUTOPIA INTER-
NATIONAL FESTIVAL, der løber af stablen 
den 26.-30. juli 2017.
Læs mere på www.eutopia2017.dk



Vi stiller skarpt 
på afdelingerne

Af Lotte Pape

Den nye organisation i boligforeningen er blandt andet 
indført for at sikre beboerne en mere effektiv og enkel 
service og betjening. Et af tiltagene er, at hver bolig-
afdeling nu har tre faste, administrative medarbejdere 
tilknyttet med særskilt ansvar for delopgaver for den 
respektive afdeling: En udlejningsmedarbejder, en 
økonomimedarbejder og en afdelingssekretær. For 
øjeblikket er disse teams rundt for at hilse på i alle 
afdelinger sammen med administrationschefen og en 
kommunikationsmedarbejder. Sidstnævnte er med for at 
få et indtryk af afdelingerne, som kan komme til udtryk 
i afdelingsbeskrivelserne på boligforeningens nye hjem-
meside, som bliver lanceret senere på året. Ud over at 
beskrive de faktuelle forhold i afdelingerne ønsker vi 
også at vise nogle af de aktiviteter og fællesskaber, der 
findes i afdelingerne. Derfor har vi bedt en fotograf om 
at gennemfotografere alle afdelinger – såvel bygninger 
som beboere. Han hedder Ib Sørensen og har taget de 
billeder, vi viser her på siden. Vi håber, du vil tage godt 
imod både medarbejderne fra administrationen og dem, 
der arbejder med den nye hjemmeside, hvis du møder 
dem i din boligafdeling.

Alle afdelinger får besøg af deres administrative team og en fotograf
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Samtale og naturglæde i afd. 16, Voldbækhave.
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Tryghed inde og ude i afd. 11, Odinsgården.
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Vi stiller skarpt 
på afdelingerne
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Selvportræt af vores fotograf Ib Sørensen, som lige nu 
gennemfotograferer alle boligforeningens afdelinger.

Leg og livsglæde i afd. 7, Hasselhøj.

Ren himmel og arkitektur i afd. 26, Kildeagervej.



ny lovgivning 
påvirker beboere og boligforeninger

Af Keld Albrechtsen, formand, og Keld Laursen, adm. direktør

de almene boligforeninger landet over og deres beboere kommer til at 
mærke væsentlige konsekvenser af ny lovgivning og af en ny aftale mellem 
Kommunernes Landsforening og regeringen.

Der er næppe tvivl om, at de store byer vil blive hårdest 
ramt, og der er udsigt til, at det bliver boligafdelinger 
med mange på overførselsindkomst og folkepension, som 
først vil få syn for sagen.

Boligydelsen
I efteråret 2015 blev der i forbindelse med finanslovs-
forliget vedtaget et loft for boligydelsen. Da det stod 
klart for forligspartierne, herunder blandt andet Dansk 
Folkeparti, at mange pensionister ville blive ramt, trak 
partiet sig fra den indgåede aftale, og aftalen har siden 
ligget i dvale. Imidlertid efterlod aftalebruddet regerin-
gen med et økonomisk hul, som regeringen endnu ikke 
har kunnet finde dækning for. 

Nu er der ifølge BL meget, der tyder på, at forslaget 
bliver genfremsat i forbindelse med den kommende 
finanslov, og sker det, vil de forringelser, som tidligere 
var varslet, altså vende tilbage og ramme en stor gruppe 
af den brede befolkning, hvoraf mange er beboere i de 
almene boligforeninger, især de gamle afdelinger.

Det moderne kontanthjælpsloft
Regeringen har døbt de nye regler, som vil ramme op til 
30.000 af landets fattigste borgere, for ”det moderne 
kontanthjælpsloft”. Det står for mange uklart, hvori 
det moderne består, men til gengæld står det klart, at 
specielt enlige forsørgere vil blive ramt hårdt. BL har 
beregnet, at en enlig forsørger med to børn vil miste op 
mod 2.000 kr. om måneden.

Loven er vedtaget og træder i kraft den 1. oktober 2016. 
Det er forventningen, at konsekvenserne for alvor vil slå 
igennem i foråret 2017, og at vi i boligselskaberne vil 
se betydeligt flere udsættelser, simpelthen fordi der vil 
være flere, som ikke kan betale deres husleje. Den di-
rekte menneskelige konsekvens for dem, der rammes, er 
i sig selv temmelig ubarmhjertig, men derudover er der 
en række afledte konsekvenser for boligforeningerne. 
Dels vil udsættelser medføre lejetab, indtil lejlighe-

derne er genudlejet, og lejetab dækkes af dispositions-
fonden. Ikke at det kan mærkes direkte for den enkelte, 
men i realiteten er det samtlige lejere, som kommer til 
at betale en pris for den førte politik.
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Finnebyen er et eksempel på hurtig afhjælpning af akut 
boligmangel, som har vist sig at være bæredygtig også i 
nutidens Aarhus. Foto fra danskebilleder.dk.
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Begrundelsen for at gennemføre de nye love er at skabe 
større incitament til at finde et arbejde, og finansmini-
steriets egne beregninger viser, at loven kun bringer ca. 
600 flere i job.

Flygtningeboliger
Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået 
en aftale om etablering af 10.000 nye, små boliger til 
flygtninge. Boligerne har i udgangspunktet en størrelse 
på 40 m2 og vil i henhold til aftalen blive fordelt over 
landet proportionalt med fordelingen af flygtninge. 
Aftalen indebærer, at staten finansierer 75% af den kom-
munale grundkapital. 

Vi har endnu ikke set udspil til den konkrete udmøntning 
i Aarhus, men det må forventes, at der i løbet af få 
måneder bliver indledt drøftelser om, hvordan flygtnin-
gebolig-aftalen vil udfoldes i Aarhus.
BL’s direktør Bent Madsen har for nylig sagt følgende om 
de almene boligselskabers bidrag til sammen med kom-
munerne at løfte opgaven:
- Det korte budskab er: Vi kan levere. Kunsten bliver at 
sikre, at vi hurtigt kan dække nutidens akutte behov, 
men samtidig være bevidste om, at vi bygger fremtidens 
byer. 
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Meget tyder på, at forslaget om et loft for boligydelsen 
snart bliver genfremsat og bl.a. vil ramme mange pensio-
nister økonomisk. Fotos fra Pixabay.

Specielt enlige forsørgere vil blive hårdt ramt af det kon-
tanthjælpsloft, som træder i kraft den 1. oktober 2016. 
Fotos fra Pixabay.

ordinært repræsentantskabsmøde
den 26. maj er der repræsentantskabsmøde med regnskab, bestyrelsesvalg og god-
kendelse af nye projekter

Af Keld Laursen, adm. direktør

Repræsentantskabet skal på mødet bl.a. godkende for-
eningsbestyrelsens beretning for 2015 og boligforenin-
gens og afdelingernes årsregnskaber. Desuden foreligger 
der forslag om gennemførelse af tre projekter, nemlig 
Generationernes Hus på Aarhus Ø, Kasernehospitalet 
i Valdemarsgade i Aarhus C samt en ny bebyggelse i 
Tranbjerg. Desuden er tre medlemmer af foreningsbesty-
relsen på valg, nemlig Jesper Pedersen, Troels Bo Lund 
Knudsen og Maria Kahr Ovesen.

For så vidt angår boligforeningen var foreningens resul-
tat for 2015 et overskud på 669.508 kr., hvilket anses for 
tilfredsstillende. 17 afdelinger har opnået et overskud 
og syv afdelinger et underskud, hvoraf det største er på 
56.881 kr. I betragtning af at ingen afdelinger har fået 
forrentet deres mellemregning, må resultaterne anses 
som meget tilfredsstillende.
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1 - Hans Broges Parken

husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

forårsmøder i afdeling 1
Oversvømmelse og renovering

Af Inger Bloch, foto Martin Krabbe

Vand i kælder
For et par uger siden kom der en 
masse vand på gulvene i kælderen i 
blok C. Årsagen var brud på en fjern-
varmeledning.
Røret er nu repareret, men det bliver 
nødvendigt at skifte det helt ud.

Beboermøder om renoveringen
Der er blevet afholdt to møder i april 
- ét for Udsigtens beboere og ét for 
beboere i blokkene.
Formålet med disse møder var at 
levere et beslutningsgrundlag i for-
bindelse med renoveringsprojektet, 
som forventes at komme til afstem-
ning på et ekstraordinært beboer-
møde i maj.
Forud for møderne var udsendt et 
fyldigt materiale til alle husstande 

med oplysninger om projektets ind-
hold og forskellige beregninger for 
energi og husleje efter renoveringen.
Der blev diskuteret og besvaret 
spørgsmål – det vil jeg ikke referere 
nu – men jeg vil prøve at fortælle om 
den forventede huslejeudvikling efter 
en renovering. 
Det samlede renoveringsprojekt er på 
næsten 148 millioner kr. Landsbygge-
fonden går ind med 110 millioner kr. 
og de sidste 38 millioner skal tilføres 
på andre måder.
For at udnytte Landsbyggefondens 
lånetilbud skal projektet igangsættes 
i 2017. Når renoveringen er gennem-
ført (i 2018 eller 2019), og regnskabet 
foreligger, kommer der en husleje-
stigning.

Med driftsstøtte/huslejesikring fra 
Landsbyggefonden vil stigningen 
blive fastholdt på 150 kr. pr. kva-
dratmeter pr. år i de første fire år 
efter renoveringen; driftsstøtten vil 
herefter blive nedtrappet med 9 kr. 
pr. kvadratmeter pr. år i løbet af de 
følgende 10 år. Efter de 10 års ned-
trapning ophører driftsstøtten helt.
Dette betyder, at huslejen til den tid 
(ca. 16 år fra nu) vil stige voldsomt!  

en opfordring
Læs de tidligere udsendte papirer 
igennem en gang til (der er også 
noget om besparelser på energien), 
og mød op til det ekstraordinære af-
delingsmøde, hvor der skal stemmes 
om renoveringsprojektet!
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2 - Søvangen

brev fra afdelingsbestyrelsen til beboerne
Det ventede møde i maj blev ikke til noget

Af Erik Brøcher

I Skræppebladet har der været for-
håndsvarsel om beboermøde onsdag 
11. maj 2016 vedrørende renoverings-
projektet.

Dette møde blev ikke til noget.

På interessegruppemøde 7. april blev 
der åbnet mulighed for at beboere 
kunne komme med yderligere ønsker 
om dels tillæg til det foreslåede 
projekt, dels at få beregninger vedrø-
rende evt. reduktioner i projektet.
Med baggrund i, at projektet øko-
nomisk skulle holde sig indenfor 
den økonomiske ramme, der blev 
aftalt med Landsbyggefonden, gen-
nemgik bestyrelsen atter projektet 
og udbad sig, samstemmende med 
interessegruppemødet, de økono-
miske beregninger bl.a. i forhold til 
ombygningen af Louisevej 2-6 til 
tilgængelighedsboliger.  Der rejstes 
spørgsmål om rimeligheden i den 
kraftige ombygning af boligerne over 
forretningslokalerne. 

der ønskes tal og overslag over 
omkostninger
Der ønskes tal for kun at ombygge 
de nuværende forretningslokaler til 
tilgængelighedsboliger. 
Der ønskes også overslag over om-
kostningerne ved sammenlægninger 
af lejligheder og værelser i etagerne 
over.
Derudover bad afdelingsbestyrel-
sen om at få dels beregninger over 
omkostningerne ved at inddrage 
varmeisolering, henholdsvis lydisole-
ring, af gulvene i huse og lejligheder 
i renoveringsprojektet, dels om un-
dersøgelse hos Landsbyggefonden, 
om denne del af renoveringen kan 
udskydes til fraflytning (for at undgå 
genhusning).
Selv om administrationen lovede 
hurtig behandling og på renoverings-
møde med bestyrelsen 20.
april håbede at kunne nå det, så 
mødet 11. maj kunne indkaldes med 
de foreskrevne 14 dages varsel, har vi 
i afdelingsbestyrelsen endnu (8. maj) 
intet hørt om hverken beregninger, 

forhandlinger med Landsbyggefon-
den eller oplysning om, hvornår vi 
kan forvente oplysninger herom.

Beboermødet kan ligge i ferie-
perioden
Afdelingsbestyrelsen har orienteret 
administrationen om, at ny dato for 
beboermøde vedrørende
renoveringsprojektet først kan fast-
lægges, når svarene på de fremsendte 
spørgsmål er behandlet i bestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen beklager, at be-
boermødet vedrørende renoveringen 
kan komme til at ligge i ferieperio-
den, men vi har et tidsmæssigt pres, 
der gør, at beboermødet ikke kan 
udskydes til efteråret.

Indkaldelse til beboermøde skal ske 
med 14 dages varsel ved omdeling af
indkaldelse til alle beboere, så hold 
øje med din postkasse.

På vegne af afdelingsbestyrelsen i 
afdeling 2, Søvangen.

beboerHUset 
sØVanGen

Holder sommerferie

Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Undtagelsen er stolegymnastik for ældre, som er startet 
op igen. Se opslag i vaskeri og i beboerhus om tids-
punkt. 

Onsdag  den 7. september fra kl. 14.00 – 17.00
Aktivitetsdage starter op igen med keramik, syning, 
vævning og træsløjd.

sankthans
Bestyrelsen i Søvangen står ikke for 

afholdelse af Sankthansfest
Af bestyrelsen

Ønsker du at afholde et arrangement, er du velkommen 
til at kontakte bestyrelsen, der gerne vil yde støtte, og 
hvor du kan aftale rammerne for dit arrangement.

Bestyrelsen træffes på deres mødedag onsdag den 8. 
juni kl. 17.30- 18.00  i deres mødelokale på Louise-
vej, eller du kan skrive til formand Erik Bløcher: 
erik.h.blocher@hotmail.dk
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4 - Gellerupparken

nye ansigter i afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Velbesøgt møde med valg, budget og ungdomsby

Af Lars Christensen og Elsebeth Frederiksen, fotos Lars Christensen

Torsdag den 21. april var der valg til 
bestyrelsen i afdeling 4., Gellerup. 
Syv pladser var på valg, og der var 
kø ved tilmeldingen. Mange ønskede 
indflydelse. 
Formand Helle Hansens korte be-
retning inkluderede blandt andet 
en opsummering af byggerod og 
renoveringsplaner, samt en velkomst 
til den nye nabo-afdeling - det er den 
nye ungdomsby. 

Problemer med YouSee
Gellerupparken er i løbet af 2016 
skiftet til YouSee. Det er ikke gået 
uden problemer, men Helle Hansen 
oplyste til mødet, at der bliver 
arbejdet på sagen. Arbejdet med at 
føre kabler i alle lejligheder er gået 
uden de store problemer, men nogle 
oplever desværre at få de forkerte 
regninger. Hvis nogen får en forkert 
regning, skal de vente med at betale 
den. Hvis man har problemer, så 
kontakt it-udvalget, så kan de være 
behjælpelige. 

regnskabet vedtaget
Regnskabet skulle godkendes, og 
det blev det. Men overskuddet var 
kun på 214.000 kroner. Der blev 
ellers sparet 2,7 millioner kroner på 
hærværkskontoen sidste år. Men der 
har været en negativ renteindtægt, 
som har ædt det hele, og afkastet fra 
de penge, der var sat til at yngle, kom 
aldrig. Heldigvis var der overskud, 
og regnskabet blev vedtaget med 62 
stemmer for og 14 imod. 

Valg til bestyrelsen og Skræp-
pebladet
Fire medlemmer blev genvalgt, og 
det gav plads til tre nye ansigter i 
bestyrelsen, blandt andre kun 19-
årige Shaio Husein Mohamed. Også 
Mohammed Edwan og Mustafa 
Omar Botan fik nok stemmer og kan 
nu kalde sig bestyrelsesmedlem-
mer i afdeling 4, Gellerupparken. 

Bestyrelsen har siden beboermødet 
konstitueret sig, og Youssef Abdul 
Kader er ny formand, mens Abdi-
nasir Jama Mohamed er ny næstfor-
mand.

nyvalg til Skræppebladet
Der blev også valgt tre repræsen-
tanter til Skræppebladet. Her blev 

Helle Hansen genvalgt, Sean Ryan 
Bjerremand, som tidligere har været 
aktiv på bladet, kom ind igen, og så 
kom et helt nyt redaktionsmedlem 
med, nemlig Louise Elm Niemann.  
Velkommen til redaktionen, og vi ser 
frem til samarbejdet.

Bestyrelsen i Gellerupparken med den nye formand, Youssef Abdul Kader, som 
nummer tre fra venstre.

Der var mange, som ville have indflydelse, men først skulle de skrives på listen hos 
sekretær Connie Nedergaard.
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5 - Toveshøj

Velbesøgt beboermøde på toveshøj
65 stemmeberettigede var mødt op på Toveshøj for at godkende regnskabet, 

høre bestyrelsens årsberetning og vælge nye medlemmer til bestyrelsen

Af Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Der sker meget på Toveshøj. Det for-
talte Anett S. Christiansen og Ilham 
Mohamed, som i dagens anledning 
afholdt årsberetningen sammen. 
 
De har haft mange møder på Toves-
høj om blandt andet helhedsplan, ny 
bypark og renovering. 
Beboerne stemte den 15. marts ja til 
starten af et pilotprojekt, som om-
handler blok A17 (Edwin Rahrs Vej 
18 26). Det betyder, at renoveringen 
vil begynde i denne blok. 
Der har været andre beboermøder i 
årets løb. To stormøder i Globus1 om 
den sociale helhedsplan, og bestyrel-
sen har haft mange møder.  
Bestyrelsen var ikke tilfreds med det 
forslag, som arkitekterne var kommet 
med til byparken, så de har arbejdet 
tæt med dem for at komme frem til 
et forslag, som beboerne kan være 
tilfredse med. 
 
Problemer med skraldesuget
Et af de store temaer på mødet var 
skraldesuget, som nogle ikke kan 
finde ud af at bruge korrekt. De 
propper madrasser, byggematerialer, 
knallertstyr og andre store ting i 
skakten. Serviceinspektør Jan Knud-
sen forklarede, at affaldsskakten ikke 
er bredere end den låge, man smider 
skraldet i. Der er mange krumninger 
på rørene, og derfor sidder alle de 

unormale ting fast og spærrer det 
hele. Man kan ikke gøre andet end 
spule rørene med vand, og hvis 
det ikke hjælper, skal der en mand 
derned, og så bliver det for alvor 
dyrt. 
Jan Knudsen vurderer, at det koster 
400.000–500.000 at reparere skralde-
suget. Det er blandt andet udgifter til 
arbejdsløn, gravearbejde, service, op-
rydning og materiale. Det er penge, 
som ikke kan findes andre steder end 
på beboernes husleje.
 
Ilham Mohamed understregede på 
mødet, at skraldesuget kun er til køk-
kenaffald, og opfordrede bestemt folk 
til at smide de store ting i container-
gården.
 
God økonomi
Økonomien på Toveshøj er god. 
Det forklarede administrationschef 
Susanne Witting, som redegjorde for 
udgifter og indkomster. Afdelingen 
har faktisk et overskud på 2, 6 mil-
lioner kr.
  
Det skyldes blandt andet, at der 
er færre blokke i Gellerup, og man 
derfor har skåret ned på viceværter, 
men også fordi der er et fald på 
hærværkskontoen på 1,7 millioner 
kroner. 

”Nu skal man så bruge noget af det 
overskud til at lave skraldesuget,” 
sagde Susanne Witting.
 
Et så godt regnskab blev godkendt 
uden spørgsmål.
 
Valg til bestyrelsen og FAS
Nu var tiden kommet til valg til 
afdelingsbestyrelsen og til FAS. FAS 
er Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, 
som støtter fritidsaktiviteter for 
beboerne i Brabrand Boligforening. 
Toveshøj hører under FAS Sektion 
Nord. 
Inga Bech og Emil Thaysen genopstil-
lede ikke til afdelingsbestyrelsen, så 
der skulle findes to nye medlemmer 
og vælges fire i alt.
 
Her blev Ilham Mohamed topscorer 
med 116 stemmer, og resten af be-
styrelsesposterne gik til Abdulmalik 
Farah 103, Nawal Haji Mohamoud 
96, Maryan Farah Hayir 66, og Chri-
stian Andersen blev 1.-suppleant 
med 60 stemmer.
 
Bestyrelsen konstituerede sig straks 
efter mødet, og Anett S. Christiansen 
fortsætter som formand, og Ilham 
Mohamed er næstformand.
 
Til FAS blev Yasmin Mohamed valgt 
som medlem, mens Maryan Hayir 
blev 1.- suppleant.
 
Mødet sluttede med tak fra formand 
Anett S. Christiansen, som takkede 
folk for at komme, og med et håb om 
endnu et godt år på Toveshøj.

Den nye bestyrelse fra venstre: Christian 
Andersen (1.-suppleant) Abdulmalik Farah, 
Maryan Hayir, Nawal Haji Mohamoud. 
Anett S. Christiansen,  Finn Herskind, 
Ilham Mohamed og Farhiyo Abukar 
Mohamed
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fredeligt beboermøde i Holmstrup
Afdelingen er nu en af de billigste i boligforeningen

Tekst og foto af Jens Skriver

Ca. 30 beboere var mødt op. Det var 
knap så mange beboere som sædvan-
lig. Det skyldes nok, at der forud var 
udsendt en fyldig skriftlig beretning.
I sin beretning rettede Edvin Juhl 
indledningsvis en stor tak til Elly 
Lindved og Herman Nielsen for 
deres mangeårige indsats for afde-
lingen. De stopper begge på grund af 
sygdom.

Situationen lige nu
Edvin understregede i øvrigt, at afde-
lingen nu i modsætning til tidligere 
er en af de billigste i boligforeningen.
”Men der er lån, vi aldrig kommer ud 
af.” 
Når prioritetslån udløber, skal det 
samme beløb indbetales med 2/3 
til Landsbyggefonden og 1/3 til 
boligforeningens dispositionsfond. 
Afdelingen har mange andre lån til 
de tidligere renoveringer. I forbin-
delse med Trojkaløsningen i 1986 fik 
afdelingen tilskud til huslejen, der 
skal aftrappes. Overskud og afdrag 
på lån medfører mindre driftssikring. 
”Huslejen falder ikke, og bolig-
foreningen og Landsbyggefonden 

skal til at regne på afdelingens hus-
leje, når eller hvis den nye renovering 
sættes i gang. Huslejestigninger kan 
vi under alle omstændigheder ikke 
undgå, men vi skal forhandle os frem 
til en samlet løsning med Landsbyg-
gefonden, inden renoveringen kan gå 
i gang”.
Der blev lovet et kompendium om 
renovering af vinduer og ny ventila-
tion. Et beboermøde skal behandle 
sagen, og derefter skal den sendes til 
urafstemning.
I beretningen omtaltes også bl.a. et 
nyt digitalt målesystem og Stofa-
abonnementet.
Boligforeningens formand, Keld 
Albrechtsen, antydede, at afdelingen 
kunne få en energirenovering uden 
huslejestigninger ligesom andre afde-
linger i boligforeningen.
 
debat og forslag
Under debat blev nævnt, at fra og 
med i sommer vil beboerne kunne se 
deres rekvisitioner og regninger for 
brug af B-ordningen på boligforenin-
gens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt uden ind-
sigelser. Det samme gjaldt regnska-
bet. Ved fremlæggelsen af regnskabet 
fremhævede Edvin bl.a., at overskud 
skyldtes besparelser på driften. Afde-
lingen havde ingen renteindtægt fra 
sin formue, da boligforeninger kun 
må investere i obligationer.
Formuleringen i ordensreglementet 
om parkering ved Brugsen skulle 
omformuleres, da Brugsen er nedlagt.
Der var stillet forslag om at opkræve 
gebyr af beboere, der ikke er hjemme, 
når der er aftalt besøg af boligfor-
eningen. Det blev diskuteret noget. 
Det blev ønsket, at kravet skulle gå 
begge veje, da boligforeningen som-
metider ikke kom på det aftalte tids-
punkt. Forslaget blev vedtaget med 
den nye formulering, at gebyr ”kan” 
opkræves. 

Fredsvalg til bestyrelsen
Der var fredsvalg til afdelingsbesty-
relsen, der betød genvalg af Peter 
Iversen, Edvin Juhl og Johnny Ras-
mussen, nyvalg af Bo Fosdal og valg 
af Helle Hansen til 1.-suppleant.
Uden afstemning blev Jens Skriver 
genvalgt til Skræppebladets redak-
tion og Niels Jensen til bestyrelsen for 
FAS Nord.
Da ingen ønskede ordet under 
eventuelt, kunne Edvin Juhl takke 
dirigenten for god mødeledelse, og 
de fremmødte kunne nyde den gode 
mad.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse i 
Holmstrup. Fra v. Johnny Rasmussen, 
Annette Knight , Mogens Nielsen, Helle 
Hansen (1.-suppleant), Rudolph Bay, Bo 
Fosdal og Edvin Juhl. Peter Iversen var 
til møde i boligforeningen, da billedet 
blev taget.
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Hygge, samvær og oplevelser i pensionistklubben
Holmstrup Pensionistklub står for mange aktiviteter

Af Jens Skriver, foto Bo Sigismund

Holmstrup Pensionistklub har i 
mange år været en institution i 
Holmstrup. Den dag, Skræppebladet 
kom på besøg, var der ”kun” kaf-
febord med ostemad, men der kom 
besøgende udefra, som kiggede ind 
for at købe lopper. 
To piger købte lamper, Skræppens 
fotograf, Bo, fik købt sig en krukke til 
brændevin, og en tredje besøgende 
var meget interesseret i kasser med 
lp’er og singler. I dag samles der 
meget på lp’er og kassettebånd, og 
cd’er bliver sikkert også snart et 
samlerobjekt. Men der sælges også 
mange andre lopper som for eksem-
pel tøj, husgeråd og nips.

Socialt samvær
Pensionsklubbens formål er imidler-
tid socialt samvær. 
”Og her er rigtig hyggeligt,” siger 
Anna, der er en af de faste frivillige. 
”Tidligere havde jeg frivilligt arbejde, 
men nu hænger de på mig. Mine 
tirsdage, hvor klubben er åben, er 
fredede. Jeg er glad for en snak, og 
juleturen var super.” 
”Nu skal vi til at planlægge turen til 
juni, og vi skal tage hensyn til rollato-
rer,” føjer en anden af de frivillige til.

Aktiviteterne i klubben
Normalt kommer der 12-20 besø-
gende i klubben hver gang, den er 
åben. Alle kan blive medlem.
Den første tirsdag i måneden er der 
banko, da kommer der mange.  Det 
samme gælder den månedlige fælles-
spisning.
”Man skal ikke holde sig tilbage. Flæ-
skestegen sidste gang var fantastisk,” 
siger Anna. 
Pensionistklubben afholder også 
foredrag. Der har været foredrag om 
healing, og klunseren Allan Fisker fra 
Gellerupparken har også været på 
besøg.
 ”Det var rigtig godt. Det kniber dog 
lige nu lidt med forslag til, hvad vi 

nu skal lave,” siger kontaktpersonen 
Gitte Poulsen.
I klubbens hyggelige lokale er en 
radio med kassettebåndoptager, som 
medlemmerne betegner som antik, 
men klubben har lige fået nye lamper 
og stole. 
Klubben har et adoptivbarn
Pensionistklubben har lige fået nyt 
adoptivbarn. Tidligere har klubben 
sponseret en ung mand i Burkina 
Faso, men han er blevet voksen og 
har fået arbejde i sin brors forretning, 
så han er flyttet 200 km væk. Nu har 
klubben i stedet fået sponsorpigen 
Fatima på tre år, hun er fra Mali. 
Sponsorbidraget går nu til forældre-
ne, så de kan få mere ud af at dyrke 
deres lille jordstykke, og derefter skal 
de gå til at betale for Fatimas skole-
gang. Fatima fik lommepenge første 
gang i januar, og faderen fik naboen 
til at hjælpe sig med at skrive et fint 
takkebrev.  Fatima har for øvrigt lige 
fået en lillebror.

Holmstrup Pensionistklub byder så-
ledes på mange muligheder for fælles 
oplevelser.

Gitte Poulsen tv. og Kirsten Larsen tager imod en kunde, som leder efter vinylplader.
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fint overskud i afdeling 7
Afdelingen vedtog regnskab og fik orientering om afdelingens tilstand

Af Poul- Erik Nielsen og Elsebeth Frederiksen, foto Poul- Erik Nielsen

René Skau blev valgt til dirigent. 
Desuden deltog Susanne Witting og 
Merete Poulsen fra administrationen.

Der var ca. 30 deltagere til mødet.
Beretningen blev fremlagt på en ny 
måde, idet formand Anja Spalding 
startede med at fortælle lidt om, hvad 
afdelingsbestyrelsen gik og arbejdede 
med.  Hun forklarede, at der lå en 
masse tanker, overvejelser og dialog 
med administrationen og teknisk 
afdeling bag de tørre tal. Derefter tog 
Nicolaia Gottlieb og Angeline Merlit 
over, og fortalte lidt om, hvordan der 
er fokus på forbrugsafgifter, affalds-
sortering, badeværelser, el og varme. 
Så var der spørgsmål fra beboerne 
om bl.a. koordination af håndværker-
besøg og Kirsten Jensen spurgte ind 
til, hvordan det gik med hækkene. 
Her forklarede Anja, at hækkene 

lider af en svampesygdom, så de dør. 
Man har fjernet rødderne, men svam-
pen er stadig i jorden, så nye planter 
kan ikke vokse. Man vil prøve at 
grave ud på hver side og lægge ny 
jord, men det er nødvendigt at grave 
dybt for at fjerne infektionen, og der 

er ingen garanti for, at det virker.  
”Ellers må vi finde en ny løsning, en 
anden hæk eller måske et planke-
værk,”  sagde Anja. 

der mangler genbrugscontainere 
i området
En beboer spurgte efter en container 
til tøjindsamling. Her blev oplyst, 
at der var kommet forespørgsel om 
at sætte en container op, men det 
viste sig, at det var en underafdeling 
af Tvind, og derfor sagde de nej.  
Bestyrelsen vil undersøge, om der er 
andre muligheder.

el-forbrug i afdelingen
Bestyrelsen har kigget på elforbruget 
for at finde steder, hvor der kan 
spares. På de kommunale stier er 
der kommet andre lampet op, som 
bruger LED-pærer, og derfor kan 

man spare en del. Bestyrelsen har fået 
at vide af kommunen, hvilket mærke 
det er, og dem vil afdelingen gerne 
skifte til.
Man kan også finde besparelser i 
vaskeriet. Vaskemaskinerne skal 
udskiftes til mere miljøvenlige, som 

også sparer på vandet, og man venter 
nu på tilbud.
Bestyrelsens beretning blev herefter 
vedtaget.

regnskabet godkendt
Herefter tog Susanne Witting over og 
gennemgik regnskabet på en rigtig 
god måde, så alle var med.
Regnskabet viste et overskud på 
ca. kr. 125.000,-. Overskuddet kom 
blandt andet ved, at der er sparet på 
udgifter til fællesvaskeri samt fæl-
leshuset, og afdelingsbestyrelsen har 
også brug færre penge. 
Regnskabet blevet enstemmigt vedta-
get. 
Derefter var der lidt debat om Stofa 
kontra YouSee, hvor bestyrelsen blev 
bedt om at arbejde videre med dette, 
og det skal fremlægges senest d. 
01.08.2016.

Omkring 30 deltagere var mødt op for at 
vedtage regnskab og høre om afdelingens 
tilstand.



Skræppebladet maj-juni 2016 - 23

15 - Hasselengen

tadaa! i Hasselengen
Skal vi dele en el-bil?

Af Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf, fotos Ole Ryolf

Afdelingen har haft besøg af 
TADAA!, som fortalte om fordelene 
ved delebiler, som TADAA! kan stille 
til rådighed i form af en eller flere 
Renault Zoe el-biler.

du betaler for det, du kører
Repræsentanter fra afdelingerne 
benyttede også lejligheden til at høre 
om det, som TADAA! kalder ”Pris-
venlige delebiler til boligforeninger”. 
Ideen er, at man tegner et abonne-
ment, der gør, at man kan benytte en 
bil i et aftalt antal timer – nærmest at 
sammenligne med de abonnementer, 
man tegner hos mobilselskaberne. 
TADAA! står for drift, vedligehold 
af bilerne, reparationer og vejhjælp. 

Man betaler for det antal timer, man 
har aftalt at kunne benytte bilen. 
 
Skal vi?
Afdelingsbestyrelsen vil nu tage 
pulsen på, om der er behov og 

interesse blandt beboerne for 
en sådan ordning. Hvis det er 
tilfældet, vil man arbejde videre 
på at få projektet gennemført. 
 
Du kan læse meget mere på www.
tadaacar.dk

skal vi have solcelleanlæg i vaskeriet?
Her kan virkelig være penge at spare

Af Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf

Brabrand Boligforening har i samar-
bejde med afdelingsbestyrelsen fået 
foretaget en analyse af energiforbru-
get i afdelingens fællesvaskeri. Ana-
lysen indikerer, at der vil være mange 
penge at spare ved opsætning af et 
solcelleanlæg samt ved udskiftning 

af de nuværende vaskemaskiner og 
tørretumblere.
Tallene viser, at den årlige besparelse 
vil udgøre cirka 70.000 kroner, og 
investeringen vil kunne tjene sig selv 
ind på fem år eller mindre, alt efter 
hvordan man vælger at finansiere.

Men ikke mindst er det værd at 
bemærke, at investeringen årligt vil 
give en reduceret CO²-udledning på 
1,1 tons, svarende til 40 %.

Mens den store legeplads i Gruppe 4 har fået den helt store overhaling, har 
Gruppe 2 fået denne splinternye brandbil, som også er populær hos afdelingens 
mindste. Og det er absolut ikke kun drengene, der sætter sig bag rattet i brand-
bilen – adskillige små ”brandesser” har taget mange ture i bilen. Her er det 
Caroline og Josefine, som er klar til indsats.

Sådan ser de ud, el-bilerne fra TADAA!

Per takkede ja til et tilbud om en prøve-
tur og kunne efterfølgende fortælle, at det 
var en behagelig oplevelse.
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lille overskud i sonnesgården
Kaffemaskine, elevator og strukturændringer var nogle af temaerne til beboermødet i Sonnesgården

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Ca. 70 beboere var mødt op til be-
boermøde i Sonnesgården. Der var 
ikke valg til bestyrelsen, så det var 
et relativt kort møde. Formand Ib 
Frandsen kom i sin beretning ind på, 
at informationsniveauet mellem be-
styrelsen og beboerne er blevet bedre, 
efter at man er begyndt at udsende 
nyhedsbreve til beboerne. 

Man har udskudt at lægge nyt gulv i 
gæsteværelserne, da det skønnes, at 
de gamle kan holde en del år endnu. 
Der har været lidt problemer med, at 
porten lukkede for langsomt, og folk 
udefra, som ikke har noget at gøre i 
Sonnesgården kunne nå at komme 
ind, hvis en beboer er gået ud. Det er 
nu ordnet.
Der er forhandlet med Stofa, og man 
har dermed fået sat prisen for en lille 
tv-pakke ned fra 142 til 99 kr. om 
måneden. 
Bestyrelsen har besluttet, at elevator-
service i fremtiden skal foretages af 
BB Service, da deres tilbud er bedre, 
og ligeledes deres service. Her kunne 
Ib Frandsen fortælle, at BB Service’s 
responstid, hvis nogen sidder fast i 
elevatoren, er på en halv time, mens 
det hos Kone kunne vare op til tre 
timer, hvis der ikke befandt sig  en 
servicebil i området.  

Organisationsændringer
Jan Hansen har tidligere været vice-
vært i afdelingen, men nu har han 
fået titlen ”serviceleder”. Det er dog 
de samme funktioner, han udfører. Ib 
Frandsen forsikrer, at ændringerne 
ikke kommer til at påvirke afdelingen 
på nogen måde, og at det heller ikke 
går ud over huslejen.
Formand for boligforeningen Keld 
Albrechtsen forklarer, at man har 
lavet ændringerne til glæde for bebo-
erne og for at sikre en mere effektiv 
drift, og at beboerne forhåbentligt 
indenfor kort tid kan se det. 

Meget dyr kaffemaskine
Ib Frandsen fortalte, at man ved 
at gennemgå gamle aftaler havde 
fundet ud af, at man havde brugt alt 
for mange penge på leje af kaffema-
skinen i fælleshuset. Det løb op på 
20.000 om året plus 5000 for service, 
og det er alt for meget. Så nu har de 
opsagt aftalen med firmaet og leder 
efter en ny leasingaftale hos et andet 
firma.
 
Vandproblemer på tagterrassen
Der har været problemer med vand, 
der siver ned til underboerne. Det 
vil blive lavet, når vejret er til det. 
Det bliver en lidt dyr affære, som 
kan komme op på ca. 200.000, men 
IB Frandsen lover, at det kommer 
til at ske uden huslejestigninger for 
beboerne.
På tagterrassen har man også opsat 
otte blomsterkummer, dog kan den 
ene ikke bruges lige nu, da der ligger 
en and og ruger på sine æg. Så den 
skal selvfølgelig have lidt fred til det.
Id Frandsen slutter sin beretning med 
at sige tak til bestyrelsen og alle de 

frivillige, som gør et  stort arbejde, 
for at vi kan  trives og have det godt, 
her hvor vi bor.

 
lille overskud i afdelingen
Administrationschef Susanne Wit-
ting redegjorde også for afdelingens 
regnskab.
Der er i afdelingen et overskud på 
75.000. Det skyldes blandt andet et 
fald i udgifter til el i fællesarealer og 
fælleshus, men en af grundene til, at 
overskuddet ikke er højere, er lavere 
renteindtægter end året før. Regnska-
bet blev godkendt af beboerne.

ny repræsentant til 
Skræppebladet
Der skulle ikke vælges ny bestyrelse, 
men da det tidligere medlem af re-
daktionen, Ib HelmPedersen, er flyt-
tet, skulle der vælges et nyt. Her faldt 
valget på Elsebet Nørgaard, som selv 
er fritidsskribent.
Vi glæder os her på Skræppebladet til 
samarbejdet.

Der stemmes ja til regnskabet.
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andemor har slået sig ned i sonnesgården
Den dedikerede andemor har også tidligere lagt på æg det samme sted

Tekst og foto af Elsebet Nørgaard

På tagterrassen i Sonnesgården har 
en andemor resideret de seneste tre 
år. Her ligger hun på sin rede døgnet 
rundt. Hun gemmer sig godt i en 
blomsterkumme, en af otte, som be-
styrelsen har fået sat op for at pynte 
på tagterrassen. Nu pynter den søde 
andemor der i stedet for blomster.

Det kræver et trænet øje at finde 
reden med andemor, selvom der 
ikke er mange muligheder. Hun har 
i sandhed været en god arkitekt i 
forhold til at skjule sit forehavende.  

I de to foregående år er ungerne 
blevet gennet ned fra højderne på 4. 
sal ved at tage springet ned på græs-
set og dumpe ned ad brandtrappen. 
Efter det oplyste så er kun en enkelt 
af de små duntotter omkommet 
ved de drastiske nedstigninger. Vi 
må håbe, at det i år går godt for de 
søde små, når de igen skal ned fra 
højderne.

Den dygtige andemor har skjult sig godt.

Caféen tilbyder:
Kød: Kylling, spareribs, frankfurtere.
Tilbehør: Salat, kartoffelsalat, brød.

Sammensæt selv din middagsret med 
1 stk. kød med salat eller kartoffelsa-
lat og brød – pris 25 kr.

Efter middagen er der mulighed for 
at købe jordbærtærte med flødeskum 
og en kop kaffe – pris 20 kr.

Mens vi nyder kaffen, synger vi 
midsommervisen og andre sommer-
sange.

Vi glæder os til at se dig på Voldbæk-
vej 92, den 23. juni.

sankthansmiddag på lokalcenter brabrand
TORSDAG DEN 23. JUNI 2016 KL. 17.00
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fællesrådet holder øje med bussen og kulturen
Kom til generalforsamling i Gellerup Fællesråd og følg med i, hvad der sker i lokalområdet

Af Helle Hansen

Det er efterhånden snart 15 år siden, 
at Gellerup Fællesråd blev stiftet som 
det lokale kommunale høringsorgan, 
der blandt andet omfatter Brabrand 
Boligforenings afdeling 2, 3, 4 og 5 
samt de nærliggende grundejerfor-
eninger.
Fællesrådet får tilsendt lokalplansfor-
slag, der er i høring, og bliver taget 
med på råd af kommunen i forbin-
delse med udarbejdelsen af kom-
muneplaner, vejplaner, kultur- og 
skolepolitik og ikke mindst busdrift.
I år har fællesrådet holdt møder med 
Midttrafik omkring næste års æn-
dring af busruterne, som også får be-
tydning for Gellerup-området, hvor 
der blandt andet kommer en ny bus: 
Linje 24. Fællesrådet arbejder for, at 

busruterne kommer flest mulige bor-
gere til glæde – ikke mindst beboerne 
på Toveshøj.

Støtte til aktivitet og kultur
Hvert år modtager fællesrådet efter 
ansøgning et tilskud, som i år blandt 
andet er brugt på at støtte lokale kul-
turarrangementer som grundlovsfes-
ten, dimissionsfesten og forskellige 
borgermøder og arrangementer.

Generalforsamling
Mandag den 30. maj 2016 kl. 19.00 
holder Gellerup Fællesråd general-
forsamling i beboerhuset Yggdrasil, 
Dortesvej 35A, hvor der vil blive 
aflagt beretning for årets gang i fæl-

lesrådet, ligesom der også skal ske 
valg til bestyrelsen.

Kunst og kultur
I det forgangne år har Gellerup Fæl-
lesråd afsluttet kunstprojektet ”Stierne 
iblandt os”, som fandt sted i Toveshøj. 
Og så har fællesrådet fået støtte til et 
nyt projekt, der skal gøre noget ved 
tunnelen under Silkeborgvej. 
Fællesrådet var i efteråret også heldig 
at modtage en ordentlig portion 
påskelilje-blomsterløg. De blev lagt i 
jorden af Verdenshavernes Venner og 
Ramallah-spejderne. Påskeliljerne har 
her i foråret blomstret i krydset ved 
Lenesvej og Edwin Rahrs Vej.
Læs mere på:
www.gellerupfaellesraad.dk. 

endelig kom lunterne ned til vandet
Pensionistklubben Lunterne har været en tur på havnen

Tekst og foto af Poul-Erik Nielsen

Jeg havde ringet til Grethe Abild for 
at høre, om vi måtte komme forbi og 
se deres boliger. Jeg kender  hende 
gennem FAS SYD. 
”Selvfølgelig må I det, ” sagde hun.

Så vi ankom 15 mand stærk, og 
Grethe åbnede sin dør for os, og 
viste os sin dejlige lejlighed. Og hold 
da op, den var lækker, og sikke en 
udsigt, hun havde.

Der blev talt og udvekslet meninger 
om de gode materialer, der var valgt 
til bl.a. køkkenet og badeværelset, og 
i det hele taget var lejligheden lys og 
venlig.

Efter vi havde indtaget kaffe hos 
Grethe, viste hun os deres tagter-
rasse, og der blev vi ikke mindre 
imponerede. Der var borde og en 

sofagruppe, en grill, og gik man ud i 
det fri, var der også et par solvogne. 
Det var rigtig hyggeligt.
Og ja, igen bliver man slået af den 
pragtfulde udsigt, som måtte forevi-
ges på nogle billeder, for det var da 
helt utrolig flot.

Lunterne vil hermed gerne sige tak til 
Grethe Abild for hendes gæstfrihed 
til 15 glade Lunter.

Hos Grethe var der en pragtfuld udsigt.
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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:
Youssef Abdul Kader, tlf. 22 45 40 94
Email: gnpy@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 9.3012.00

BeBOerrådGIVnInGen
Gudrunsvej 16,1.th.
Træffetider: tirsdag, 1012, torsdag 1518
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 
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.30
Fredag: 08.00 – 16.30

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

deT OPSøGende TeAM
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Aarhus Kommune
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 87133686

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

Indkaldelse tIl 

ekstraordInær 
GeneralforsaMlInG 

I lØrdaGsklUbben

lørdag den 25. juni kl. 13, 
edwin rahrs Vej 6B. 

Venlig hilsen bestyrelsen

GeneralforsaMlInG
 I toUsGaardens Venner

ekstraordinær generalforsamling  
Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.00

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Tousgaards venner opløses pr. 30. juni 2016. 

Huset giver kaffe, te, øl og vand.

Kun adgang for medlemmer.
1 medlemskab er lig med 1 stemme.
Mail: info@tousgaardladen.dk.
Tlf.: 86 25 91 58

Med Venlig hilsen
Lonnie Hedegaard, formand Tousgårdens Venner

sæt kryds I kalenderen
den 23. august foregår voksen- 

og pensionistudflugten. 
Turen går til Brunkulslejren. 

 
Hilsen dagny Mikkelsen, FAS Sektion nord

Gellerup Museum 

Museets frivillige holder åbent 

Søndag den 29. maj og den 12. juni fra kl. 14 - 16

Du kan få en rundvisning, se en film om Gelleruppar-
kens tilblivelse og nyde den gode udsigt fra 6. sal. 

Der er fri entré.  
Adressen er Gudrunsvej 16, 6. th.

 Det er også muligt at besøge museet tirsdag eftermid-
dage, men for at undgå at holde åbent forgæves, bedes 

interesserede ringe forinden til Peter Kjellerup på 
telefon: 31 41 09 58

Læs mere om museet på www.gellerupmuseum.dk


