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LEDEREN

Af Helle Hansen

Blixen er åbnet – og demokratiet arbejder

Efter mere end 10 års snak og endnu flere år med drømmen 
om at lave en bygaden ned gennem Gellerup, kunne borg-
mester Jacob Bundsgaard fredag den 16. september endelig 
klippe snoren og indvie vejen, der skal lede Gellerupparken 
og Toveshøj ud af årtiers trængsel og negativ omtale som 
ghetto, udsat boligområde og andre lidet flatterende udtryk.

Karen Blixens Boulevard blev bygadens navn, lokalt er den al-
lerede omdøbt til Blixen eller baronesse-boulevarden. Vel nok 
byens eller måske landets mest trafiklys-regulerede kilometer 
vej – fra Tinesvej ved City Vest og op til Bazar Vest er der ikke 
mindre end seks lyskryds. Forhåbentlig kommer trafikken til 
at kunne glide igennem på grønne bølger.

Med bygadens åbning er det første synlige skridt af den store 
Helhedsplan endelig taget. Forhåbentlig kommer de efter-
følgende initiativer dumpende i en lind strøm til glæde for 
beboerne, boligforeningen og resten af byen.

September måned er også veloverstået – den har budt på bud-
getmøder i samtlige boligforeningens 25 afdelinger, og i en 
stor del af disse desuden valg til bestyrelsen i afdelingen. Det 
sætter et stort præg på denne udgave af Skræppebladet, fordi 
redaktionens frivillige skribenter har forsøgt at dække flest 
mulige af beboermøderne. De resterende beretninger følger i 
næste nummer af bladet.      

Et hurtigt kig gennem de mange beretninger afslører, at bebo-
erdemokratiet i langt de fleste af boligforeningens afdelinger 
lever og har det godt. Mange steder har der ligefrem været 
kampvalg for at finde frem til, hvem der skal tage ansvaret 
for arbejdet i afdelingerne. Det er ikke altid en selvfølge inden 
for boligbevægelsen, at beboerne på den måde melder sig klar 
på banen til at være med til at tage ansvar, men også til at få 
indflydelse. 

Den 5. november er alle beboerdemokraterne inviteret til 
repræsentantskabets seminar i Brabrand Boligforening. Det 
er her, hvor beboerdemokratiet kan mødes og diskutere, 
udveksle holdninger og være med til at påvirke fremtidens 
beboerpolitiske aktiviteter her, hvor vi bor. Det vil der også 
bliver skrevet mere om i næste udgave af Skræppen.
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Fra havnen til bjergene
Beboerne i Havnehusene har været på tur i Mols Bjerge

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

I Havnehusene er der både familie-, 
senior- og ungdomsboliger. Derfor 
ser de ikke så meget til hinanden til 
daglig. Derfor tog de sammen til 
Nationalpark Mols Bjerge for at lære 
hinanden at kende, både under turen 
og bagefter, hvor alle var inviteret til 
fælles madlavning og hygge på 11. 
sal.
Da de kom til Mols Bjerge, blev de 
sluppet løs på egen hånd. Frederik 
Thordal, bestyrelsesmedlem, forkla-

rede. hvor de kunne finde svampe, 
men det viste sig hurtigt, at svampe-
sæsonen var så godt som ovre. Der 
blev i hvert fald ikke samlet mere end 
en håndfuld. Brombær og slåen var 
der til gengæld mange af, og enebær-
buskene var fulde af bær. 
Der blev forceret hegn og kravlet 
på træstammer i søgen efter bær og 
svampe. Efter tre timer mødtes del-
tagerne ved bussen. Nogle var gået 
i den modsatte retning af Frederiks 

gruppe og havde fundet æbler, som 
senere kunne bruges til tærte.
Da gruppen kom tilbage til Aarhus, 
mødtes de en time senere i fælleslo-
kalet. Ca. 20 beboere fra seniorboli-
gerne deltog i arrangementet senere.  
Der blev syltet, lavet marmelade, og 
der blev lavet mad af de få svampe.
Alle var enige om, at det var en god 
tur, og har besluttet at ses lidt mere 
for eftertiden. Måske bliver der 
endnu en tur i fremtiden?



Langt ude på landet 

ligger Lyngby
Skræppens udsendte 
besøgte afdeling 18, 
Lyngby, på en smuk 
sommerdag
I sidste nummer af Skræppebladet 
besøgte vi Borum. Derfor var det 
nærliggende at tage til Lyngby 
bagefter. Så efter Borum cyk-
lede undertegnede tre kilometer til 
Lyngby. Det er en smuk cykeltur, 

med skøn natur på begge sider af 
vejen, dyr på markerne og endda 
fasaner, der løber over vejen. 
Lyngby er den mindste afdeling i 
Brabrand Boligforening. Den har kun 
fire lejligheder, som ligger smukt ud 
til en mark med udsigt til Lyngby-
gaard Golfklub.  
Da vi kom forbi, var Susanne Jars hel-
digvis hjemme. Hun er afdelingsfor-
mand og har boet i Lyngby i syv år.  
Hun er i gang med at rode lidt rundt 
i sin have og forsøger at få et træ op 

af jorden,  men må til sidst delvis 
opgive, mens vi er der. Forsiden af 
bebyggelsen ser ikke så spændende 
ud, men afdelingens beboerne har 
alle udsigt til bondehuse med stråtag 
og byens kirke, og der er dejlige store 
haver tilknyttet lejlighederne.

Elsker de åbne vidder
Susanne elsker at bo i Lyngby. Hun 
har tidligere boet i Grønland og 
elsker de åbne vidder, og derfor 
passer Lyngby godt til hende.  

MED ANDRE ØJNE
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Da afdelingen er så lille, sker der ikke 
så meget, men de kobler sig, ligesom 
beboerne i Borum, på begivenheder 
i byen. Det er samme sogn,  med 
samme præst, så nogle arrangemen-
ter er de samme. 
I Lyngby bruger beboerne sogne-
bladet, hvis de skal vide, hvad der 
foregår i området. Den lokale sogne-
gård bliver meget brugt til byens ar-
rangementer. Lyngby har en beboer-
forening , hvor borgerne skiftes til at 
arrangere forskellige arrangementer. 
Desuden skiftes borgerne i Lyngby 
til at sidde i enten beboerforeningen 
og/eller sognerådet. Dette gøres 
for at sørge for, at byen ikke uddør, 
men er fuld af liv.   Susanne fortæl-
ler også om en årlig æblepressedag, 
hvor beboerne laver juice af alle de 
nedfaldne æbler fra haverne, og 
da de i afdelingen Lyngby ikke har 
æbletræer, samler de æblerne fra sog-
negården. Det får de alle en hyggelig 
dag ud af.

Fester på godset
Lyngbygaard Gods kan skimtes fra 
Susannes have. Ejerne af godset spil-
ler en stor rolle i lokalsamfundet, og 
der er både blevet afholdt fastelavn 
og sommerfest på gårdens område.
Dansk Supermarkeds store lagerbyg-
ning ligger lige i nærheden, og da de 
for nylig havde fest for alle medarbej-
derne, sad nogle af Lyngbys beboere 
på skrænten og lyttede til live-musik 
fra festen. 

Indkøbsmuligheder og ingen bus
Der er ingen indkøbsmuligheder i 
selve Lyngby, men der er forretninger 
i Harlev, som ligger ca. 5 kilometer 
væk, eller de handler i Bilka i Tilst, 
hvor de også går på posthuset. Det er 
også i cykelafstand.

Snart forsvinder bussen fra Lyngby.  
Nummer 35, som indtil videre har 
haft stoppested i Lyngby, lukker til 
efteråret. Så er den nærmeste bus 
Logistikparken et par kilometer 
derfra. Susanne fortæller, at en del 
folk cykler hen til det stoppested for 
at komme videre. Ejeren af golfklub-
ben har tilbudt at betale for, at bussen 
kører omkring ham, men der har ikke 
været nogen respons på det.  

Tæt på Aarhus
Hvis man har en bil, er det nemt at 
komme til Aarhus, og selv på cykel 
tager det ikke mere end 40 minutter.  
”Så vi er faktisk tæt på byen, og sam-
tidigt ude på landet,” siger Susanne, 
som understreger, at hun ikke har 
problemer med afstanden.
”Brabrand Boligforening mener, at vi 
er langt ude på landet, og har faktisk 
prøvet at tale mig fra at flytte herud, 
men jeg er virkelig glad for at bo 
her,” fortæller Susanne. 

Vi passer os selv
Brabrand Boligforening kommer 
ikke rigtig til området, bortset fra det 
årlige beboermøde, som bliver holdt 
samme dag som Borum. Susanne må til sidst opgave at gå træet op af jorden

Heldigvis var Susanne hjemme, da vi kiggede forbi.
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Kunst i afdelingen
Der er selvfølgelig ikke meget kunst i afde-
lingen, men beboerne har dog selv fremstillet 
noget, der godt kan ligne kunst, nemlig en 
stendysse, som beboerne selv har lavet i tæt 
samarbejde med lokalsamfundet. De fandt 
nogle store sten på Godset og fik den lokale 
vognmand til at køre dem, og da de var færdig 
med dette, holdt de en fest. 
”Det er faktisk den eneste gang, vi har søgt Fri-
tidsforeningen om penge til noget som helst,” 
siger Susanne.
De indkøbte grill, pølser, salat og inviterede 
alle de folk med , der havde hjulpet med pro-
jektet. Det var en dejlig dag for alle deltagerne.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Lyngby
Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand
Lyngby er en lille landsby ca. 12 km vest for Aarhus 
Centrum.
Brabrand Boligforenings afdeling i Lyngby er 
et murstensbyggeri fra 1996, som består af fire 
ældrevenlige rækkehuse fordelt på to forskellige  
størrelser -  65 og 81 m2. 
Intet fællesvaskeri, og du skal selv indkøbe køleskab og 
vaskemaskine.
Dyrehold ikke tilladt.

”Herude klarer vi alting selv,” for-
klarer Susanne. Hun har endda selv 
fået lagt fibernet ind i sin have, fordi 
afdelingen ikke er tilknyttet en fæl-
lesantenne. 
”Så har den næste beboer glæde af 
det.” 
Der er intet fællesrum i afdelingen. 
Det blev på et tidspunkt lagt til en 
af lejlighederne, og da afdelingen er 
så lille, kan de sagtens holde møder 
hjemme hos hinanden. 

Stendyssen skifter beboer. 
Til jul kommer der endda en nisse
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Vi er nok ikke helt så forskellige
Eutopia 2017 lagde 20. september hus til Hans Rønnes monolog-forestilling ”Abrahams Sønner”. 

For det er jo både kristne, muslimer og kristne
Tekst Sean Ryan Bjerremand, foto Aysha Amin

Abrahams Sønner er en meget alter-
nativ forestilling, som nok fortjener 
betegnelsen «niche». Faktisk vil jeg 
slet ikke kalde det en forestilling, 
egentlig har jeg haft meget svært ved 
at finde en betegnelse. Svaret kom, da 
jeg stødte på begrebet ”performance 
lecture”, det dækker meget fint. Dik-
tafonen lod jeg blive derhjemme og 
koncentrerede mig om at fornemme 
stemningerne og substansen.
 
Tilbage til denne performance lectu-
re. Hans Rønne fortæller, at han som 
barn fik fortalt historien om Abra-
ham, men som voksen sagde det ham 
ikke noget. Historien om den jødiske 
patriarks søgen efter det forjættede 
land forekom ham at være et sagn om 
en person, som mange forskere ikke 
mener har eksisteret. Og dog – for 
nu har han fået børnebørn selv, og på 
den måde er historien kommet frem 
igen.
 
Familie på tværs af religionerne 
Hans Rønne fortalte om de mange 
overlap mellem beretningerne i 
Bibelen, Toraen og Koranen om 
Abraham. Og man kan sige: Over-
lap generelt. Men det er også bare 
noget, man kan tilføje, for pointen 
i ”forestillingen” er at vise, at hvis 
alle i virkeligheden er Abrahams 
sønner, så er vi i virkeligheden i 
familie på tværs af religionerne. Og 
som det ofte ses i familier, er det der, 
man har sværest ved at holde fred. 
Hans Rønne fortalte mange detaljer, 
og det var tydeligt, at han havde sat 
sig ind i tingene. Et eksempel herpå 
er det åbenlyst paradoksale i, at 
kristne, jøder og muslimer foretager 
tilbedelseshandlinger i Jerusalem og 
betragter den som en hellig by – sam-
tidig med, at der foregår så mange 
krigshandlinger i området.
 
Oplevelsen
Hvordan var det at sidde der og 
opleve denne meget specielle fore-
sti… - undskyld, performance lec-
ture? En halvgammel mand, der har 

en hel masse på hjerte, kan set med 
mine øjne være både dødkedelig og 
yderst charmerende. Og helt ærligt 
føler jeg, at Hans Rønne var begge 
dele. Det blev på et tidspunkt næsten 
dødkedeligt at sidde og høre på en 
masse detaljer fra de tre religioner, 
men også kun næsten. For det satte 
gang i tænkeren, og som man siger: 
”Ingen historie kan eksistere, med-
mindre folk lader den leve” – og 
derfor var Hans Rønnes performance 
lecture vildt god. Det satte ganske 
enkelt gang i refleksioner over, at 
uanset hvor meget vi gør os umage 
for at holde gang i facadespil og med 
at sætte os selv og hinanden i båse – 
ja, så er der ikke så stor forskel, når 
det kommer til stykket. 

Som John Lennon en gang sagde: 
”There ain´t no difference between 
Nixon and Chairman Mao, if we strip 
them naked.” (Der er ikke nogen 
forskel på Nixon og formand Mao, 
hvis vi klæder dem nøgne red. sek). 
Og jeg må sige, at højdepunktet kom 
til sidst. Hans Rønne havde været på 
ferie i Israel, da en muslimsk guide 
kom hen og tilbød ham en tur og 
tilbød ham at give ham nogle vig-
tige svar.  I første omgang gad Hans 
Rønne ikke snakke med guiden, men 
denne gav ikke sådan op og fik til 
sidst givet svaret: Medmindre man er 
et godt menneske, er det lige meget, 
om man er en god muslim, en god 
kristen, en god jøde, eller hvad man 
nu er. 

Tag en kop kaffe sammen
Nå, men for nu at slå en krølle på 
denne beretning så deltog repræsen-
tanter for både muslimske og kristne 
trossamfund, blandt andet Fredens 
Moské og Gellerup Kirke, efter fore-
stillingen i et panel på scenen. Og her 
var det tydeligt, at alle deltagerne 
ønskede dialogen. Jeg føler, at den 
”ånd”, der lå i samtalen i høj grad 
var, at religionerne bør samle de 
bedste af deres værdier og ikke være 
for stolte til at respektere hinanden. 
Selvom det er naturligt at tro, at det 
bedste er i éns egen religion.

”Tag en kop kaffe sammen”, lød 
opfordringen fra sognepræst Niels 
Hviid. En anden pointe var, at 

selvom man har nogle svar, som man 
synes giver mening for én selv, kan 
man ikke forvente, at andre tænker 
ligesådan. Men det kom frem, at det 
jo er det med, at når alle er Abrahams 
Sønner, er man familie – fætre og 
kusiner og sådan. Det gør jo det hele 
sårbart. 
 
Hvad mere kan jeg sige? Helt ærligt 
manglede der efter min mening bare 
en afslutning som for et halvt års 
tid siden, da en lignende forestilling 
sluttede med et kor, der sang John 
Lennons ”Imagine”. Den kunne de 
for eksempel have lagt som intro til 
panelsamtalen. Men det er bare min 
mening. 

Efter stykket var der samtaler om tro, hvor repræsentanter fra forskellige trosretnin-
ger også deltog.
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”Vi gør alt, vi kan, for at overholde loven”
Der bliver stillet mange spørgsmål til B-ordningen. Derfor har vi prøvet at få svar på nogle af dem

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto synsafdelingen

I de sidste par numre af Skræppe-
bladet har vi haft tre læserbreve om-
handlende B-ordningen. Derfor har 
Skræppen valgt at snakke med syns-
afdelingen. Rikke Seiersen og Robert 
Sørensen tager imod på Rymarken. 

En del af beboerne ønsker, at de kan 
hæve på vedligeholdelseskontoen, 
efter lejligheden er sagt op. Det er 
dog umuligt, forklarer Robert Søren-
sen. 
”Lovgivningen giver os visse 
rammer, som vi ikke kan ignorere. 
Selvom det ville være dejligt, hvis 
man kunne bruge pengene på vedli-
geholdelseskontoen, efter lejligheden 
er sagt op, er det ikke lovligt. Hvis 
det skal ændres, skal beboerne have 
fat i politikerne og få dem til at ændre 
loven. Indtil loven er ændret, er vores 
intention at følge lovens bogstav”. 
 
Når jeg flytter ind i en lejlighed 
med B-ordning, hvad er så min 
pligt?
Du har selv pligt til at vedligeholde 
gulv, vægge, dørkarme og dørtrin. 
Det er boligforeningen, der har ved-
ligeholdelsespligten i boperioden, 
men det er stadig dig, der skal gøre 
opmærksom på, at noget trænger til 
at blive lavet. 
Boligforeningen har ikke adgang til 
boligen. De må ikke komme i boligen, 
medmindre du har givet tilladelse til 
det.  Derfor kan boligforeningen ikke 
vide, hvis der er noget galt med den.
Du kan godt vælge ikke at gøre brug 
af midlerne, i perioden hvor du bor i 
lejligheden, uden at det kommer til at 
fremstå som misligholdelse. 
Men der er stor sandsynlighed for, at 
den kommer til at fremstå sådan, hvis 
du slet ikke gør noget ved den i hele 
perioden.
”Du skal ikke aflevere boligen i bedre 
stand, end da du fik den, og hvis 
gulvet er meget slidt ved indflytning, 
kan det være sket ved normalt brug. 
Man kan godt overtage en bolig med 
meget slidte gulve, men ellers intakt, 
og udbedring af dem kan ske for ved-

ligeholdelseskontoens midler,” siger 
Rikke Seiersen. 

Indflytningssyn
Ved indflytningssynet bliver gulvene 
vurderet og får en karakter. så ved 
man, hvilken stand de er i. Du har 
selv indflyttermappen, og nu ligger 
den også elektronisk på brabrandbo-
lig.dk. 
Lige nu kommer der syn indenfor 
de første14 dage, men det er svært at 
se, om det er skader, der er opstået 
under flytningen, eller om de var der, 
da lejeren flyttede ind.
Fremadrettet bliver udlevering af 
nøgler og syn udført samtidig, og det 
hele bliver da noteret, og så har man 
14 dage til at udfylde mangellisten.
På indflytningsdagen gennemgår 
man alle overflader, gulve, døre, køk-
kenskabe osv. 

”Mangellisten er ikke et juridisk 
dokument, men en huskeliste med 
de ting, man har opdaget. Det kan 
være ting, der skal udbedres, men det 
kan kun være småting, da man har 
gennemgået boligen med lejeren ved 
indflytningssynet. Kun de ting, man 
evt. havde overset. Stikkontakter, der 

ikke virker, kan f.eks. være svære at 
opdage, når du lige er flyttet ind,” 
fortæller Rikke Seiersen.

Hvad er misligholdelse?
Hvis du jævnligt har brugt penge fra 
vedligeholdelseskontoen, så burde 
der heller ikke være tale om mis-
ligholdelse af lejligheden. Hvis du 
får gulvet slebet, kan du samtidig få 
lavet dørtærskler, som også skal have 
lak og slibes.
Hvis du kommer til at brænde hul i 
trægulvet eller f.eks. kommer til at 
køre frem og tilbage på samme sted 
med en kontorstol, så der bliver lavet 
hul i lakken, er det også mislighol-
delse.
”Det er selvfølgelig besværligt at 
slibe gulvene, når der er møbler i 
lejligheden, men så må man flytte 
møblerne ind i et andet rum og tage 
et rum ad gangen,” fortæller Robert 
Sørensen.
”Vi har oplevet tilfælde, hvor folk 
har lavet lejlighederne utroligt meget 
om. Jeg har set nogen, der har sat en 
mur foran vinduet, fjernet dørkarme, 
sågar spot i gulvene. Det kan være 
pænt og ordentligt lavet, men det er 
stadig ikke lovligt. Man skal have til-
ladelse til den slags, men som regel er 
der ikke søgt tilladelse til noget som 
helst,” siger Rikke. 
Hvis der ved fraflytningssynet kon-
stateres, at det ikke er ført tilbage til 
oprindelig stand, vil det være en mis-
ligholdelse, som fraflytter hæfter for. 
Hvis Boligforeningen kan se, at der er 
hævet på vedligeholdelseskontoen, 
lige inden opsigelse, foretages der en 
vurdering af, om det er sandsynligt, 
at materialerne er brugt i lejemålet. 
Hvis de ikke er det, skal midlerne 
betales tilbage til vedligeholdelses-
kontoen.

Rekvisition
Hvis du vil købe noget ind til ved-
ligeholdelse af lejligheden, skal du 
have en rekvisition hos servicelede-
ren. Det fremgår af reglementet, hvad 
der gælder for din afdeling. I nogle 

Eksempel på et misligholdt gulv med 
brændemærker.

2
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husk at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

Gode råd:
Få lavet et førsyn, inden boli-
gen opsiges.
Tjek afdelingens reglement, der 
kan være regler om, hvilken 
farve eller hvilket tapet du må 
sætte op.
Reglementet ligger på www.
brabrandbolig.dk under afdelin-
gerne.
Få tjekket, når du har fået 
udført noget på rekvisition. Så 
er du sikker på, det er er gjort 
rigtigt.

afdelinger kan du lægge ud for under 
1000 kr. og få beløbet refunderet, men 
det gælder ikke alle. Derfor er det 
bedst at tjekke vedligeholdelsesregle-
mentet for den specifikke afdeling. 

Der bliver også holdt lidt øje med, 
hvad der bliver købt ind for pengene 
på kontoen. 
”Hvis du f.eks. går ud og køber 50 
spande maling, er det nok ikke til 
dig selv, men måske noget, du vil 
sælge ud af. Det er ikke dine penge, 
der står på kontoen, men de tilhører 
lejligheden, derfor har du ikke bare 
rådighed over dem, som du vil. Jeg 
har set eksempler på en, som havde 
købt en masse lim. 10 spande med 10 

liter og 170 liter maling, som han så 
solgte,” siger Rikke.

”Du kan altid ringe til os og få tjekket 
det udførte arbejde, det gælder også, 
hvis det er udført af et firma. Så kan 
vi vurdere, om firmaet har gjort det 
rigtigt. Det er også vigtigt for vores 
samarbejde med firmaet, hvis det er 
en, vi har anbefalet, ” siger Robert.
Hvis der står i vejledningerne, som 
afdelingerne har lavet, at der skal syn 
på, når beboeren har købt på rekvisi-
tion, bliver det gjort. I nogle af dem 
står der, at det skal gøres, hvis der er 
købt for over 1000 kroner, andre står 
der, at der skal laves stikprøvekon-
trol.

Hvad gør vi med alt vores affald?
Noget affald tager det tusindvis af år at nedbryde i naturen

Tekst Elsebeth Frederiksen

På mange beboermøder, som vi har 
dækket i dette nummer af Skræppen, 
er der meget fokus på affaldssorte-
ring og andre ordninger. 
Noget affald forurener mere end 
andet. Plastflasker, glasflasker og 
dåser er meget svære for naturen at 
nedbryde, så aflever dem, så de kan 
blive smeltet om og genbrugt, til 
glæde for naturen. De kan afleveres i 
det lokale supermarked, også selvom 
der ikke er pant på. I afdelinger med 
sortering kan de også afleveres der.

Elektroniske apparater 
Elektronikaffald indeholder værdi-
fulde metaller for eksempel guld, 

sølv og kobber, men samtidig ofte 
miljøskadelige stoffer som kviksølv, 
bly og brommerede flammehæm-
mere. 
Når du afleverer dit elektronikaffald 
i afdelingens elektronikcontainer, 
bliver det sendt videre til miljøbe-
handling. Her tages de skadelige 
stoffer ud, og de værdifulde bliver 
sendt videre til genanvendelse. 
Hvis du ender med at smide dem i 
skraldespanden, går værdier tabt, og 
de skadelige stoffer kan spredes til 
miljøet.
Hvis du vil af med elektronik, der 
stadig virker, kan du sætte det ved 
containeren med en seddel på; så kan 

andre se, at det virker. Eller du kan 
lægge fjernbetjeningen på tv’et, så 
andre kan se, at det virker.
Du kan selvfølgelig også sælge det 
på nettet. Der er adskillige facebook-
sider, hvor du kan sælge dine varer, 
samt selvfølgelig kendte sider som 
Gul og Gratis og DBA.dk.

Disse råd er fra Miljøstyrelsens hjem-
meside www.mst.dk/groenne-tips, 
hvor du kan finde mange andre gode 
tips.

grønne tips         grønne tips         grønne tips         grønne tips          grønne tips         grønne tips2 2 2 2 2 22
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Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Helhed-
Fest i gaden

Gellerups nye Karen Blixens Boulevard åbnede med et brag af en fest fredag den 16. september

Tekst Lotte Pape, fotos Montgomery Fotografi / Bo Sigismund

En ny boulevard forbinder nu Edwin 
Rahrs Vej og Silkeborgvej. Det nye 
vejsystem i Gellerup med Karen 
Blixens Boulevard som den centrale 
rygrad sikrer, at bydelen bliver koblet 
op på Aarhus’ øvrige vejnet. Biler, 
cykler og fodgængere får dermed 
mulighed for at krydse bydelen i 
stedet for at tage vejen udenom. 
Området bliver tættere knyttet til 
Aarhus, og det nye vejsystem skaber 
en åben bydel i stedet for et lukket 
boligområde. 
”Boulevarden får kolossal betydning 
for Gellerups udvikling. Det bliver 
en smuk og levende strækning med 
ægte liv. Beboere og øvrige aarhu-
sianere får hermed et nyt, centralt 
samlingssted for oplevelser i deres 
by,” siger boligforeningens formand, 
Keld Albrechtsen.

Trille Lucassens Gade
Samtidig er én af de nye tværveje 
navngivet Trille Lucassens Gade med 
følgende begrundelse: 

”Trille Lucassen var tidligere cirkus-
direktør i Cirkus Tværs og et men-
neske, som tog imod andre, uanset 

hvem de var, og hvad de var. Et men-
neske, som stod klar med åbne arme 
for alle børn og unge i Gellerup – ja, 
i hele byen. Trille var en levendegø-
relse af løftet om, at alle skal have 
en chance og have lov at tro på den 
chance. Hendes liv og indsats er en 
vigtig historie at bevare og fortælle i 
den bydel, hvor hun arbejdede.
”Trille Lucassens Gade åbner i løbet 
af foråret 2017. Endelig er der planer 
om at opkalde én af de øvrige tvær-
forbindelser efter Inger Christensen, 
der var forfatter og betragtes som en 
af Danmarks mest respekterede dig-
tere. Hun var ligesom Karen Blixen i 
det internationale samfund anset som 
en forfatter, der burde have modtaget 
Nobels Litteraturpris.

Mange hundrede var mødt op til indvielsen af Karen Blixens Boulevard, der er en 
vigtig livsnerve i det nye Gellerup.

Borgmester Jacob Bundsgaard klippede snoren med gylden saks.
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Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Helhed-

Enggaard går ind i Gellerup med milliardbyggeri
Entreprenørfirmaet og ejendomsudvikleren A. Enggaard A/S investerer nu massivt i Gellerup og har 

købt en næsten 60.000 kvadratmeter stor byggegrund

Tekst Lotte Pape

Boliger, butikker, kontorbygninger 
og restauranter. Det er nogle af 
de planer, A. Enggaard har med 
den byggegrund i Gellerup, som 
virksomheden har købt af Brabrand 
Boligforening. Grunden ligger ud 
til Ringvejen og bliver kaldt ”Ring-
vejskilen Nord”. Den nye lokalplan 
for grunden forventes vedtaget om 
halvandet år, og derefter vil byg-
geriet, der kommer til at foregå i 
etaper, begynde. Omkring 12.000 af 
de 60.000 etagekvadratmeter bliver 
boligbyggeri. Familievirksomheden 

A. Enggaard er i forvejen ved at ud-
vikle Ceres Byen i Aarhus, hvor der 
blandt andet bygges 1.100 boliger, 
kontorbygninger samt butikker. 
Sidste år blev virksomheden færdig 
med at bygge VIA’s nye campus på 
42.500 kvadratmeter i Ceres Byen.

Afløser tidligere aftale
En tidligere aftale med Reitan Ejen-
domsudvikling om køb af arealet 
langs Ringvejen er blevet annulleret, 
da det viste sig for vanskeligt at 
forene køberens ønsker til anvendel-

sen af arealet med den eksisterende 
kommuneplan.
”Jeg vil gerne rose Reitan Ejendoms-
udviklings danske partnere for deres 
fremsynethed. Det har været medvir-
kende til at positionere vores ledige 
arealer som en god investering,” 
fastslår adm. direktør i Brabrand 
Boligforening Keld Laursen.

Cirkus Tværs gjorde indvielsen ekstra 
festlig for store og små.

Den røde dobbeltdækker kørte nysgerrige 
på sightseeing i området.
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Inger elsker svømning
Inger Hedegaard har været aktiv med svømning i Gellerup og Toveshøj i over 30 år

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Der er mødt 16 mænd og kvinder op 
til vandgymnastik i Tovshøjskolen 
onsdag kl. 11. Det første stykke 
tid går med snak, mens træneren, 
Maddy, forsøger at tysse på dem. 
”Har I hørt om crossfitt?” spørger 
hun. 
De fleste ryster på hovedet. 
”Det skal vi lave i dag, så det bliver 
lidt hårdt.” 
Jeg er hoppet i vandet for at følge en 
time. Inger Hedegaard er initiativ-
tageren til og bestyrelsesmedlem for 
foreningen Liv-gym. De har vand-
gymnastik hver onsdag. Der kommer 
en del pensionister, men det er for 
alle. Grunden til, at det nok mest til-
trækker pensionister, er tidspunktet, 
hvor folk normalt arbejder. 

”Du skal ikke stå på tæerne,” for-
klarer Inger mig, mens jeg har svært 
ved overhovedet at holde balancen i 
vandet. 
Efter 45 minutter er lektionen slut, og 
jeg hænger lidt i bassinet med Inger, 
mens nogle svømmer et par baner. 
Ca. kl. 12 er der kaffe, te og hygge i 
fællesrummet. I dag er der ikke så 
mange, der bliver tilbage, men dem, 
jeg snakker med, har været med i 
lang tid.

Et helt liv i Brabrand
Inger bor i Skovgårdsparken, men 
har også boet i Gellerupparken i 20 
år.  Hun er født i 1942 og stammer 
oprindeligt fra Kolding. Hun har 
arbejdet og boet i USA, hvor hun pas-
sede en 17-årig pige. Derefter rejste 
hun rundt i både USA og Europa, 
inden hun tog tilbage til Danmark, 
hvor hun i 1972 flyttede til Gellerup-
parken.  Hun er uddannet omsorgs-
assistent, som hun fik lyst til efter sit 
ophold i USA, men har også i et par 
år gjort rent på Tovshøjskolen, og i 27 
år arbejdede hun som dagplejer. Det 
gjorde hun, indtil hun gik på pension.

Nordgårdens IF
Inger var et af de første medlemmer 
af klubben Nordgårdens IF, som 

holdt til i Gellerupbadet. Hun var 
ikke med til at stifte foreningen, men 
hun var en af de første. Hun har da 
også siddet i bestyrelsen i fire- fem år, 
men holder mere af aktiviteterne end 
møder med dagsordener.
Da Tovshøjskolen åbnede, flyttede 
klubben derop. Inger har været aktiv 
siden. I starten som træner i baby-
svømning, hvor de havde det første 
hold i Århus. Der kom folk fra hele 
byen for at være med. Derfor fik de 
også Tovhøjskolen til at hæve tem-
peraturen på vandet, så de små ikke 
skulle fryse.

Opstart af Liv-gym
Hun svømmer selv tre gange om 
ugen, samtidig med at hun har 
mange andre hobbier. Hun syr 
og har blandt andet lige syet en 
havfruehale til barnebarnet Maddy, 
klubbens træner. Derudover laver 
hun postkort, hvor hun klipper blade 
i stykker og laver det om til en slags 
3D kunstværker. Det gør hun for at 
holde fingrene i gang, da de er lidt 
præget af gigt. 
Hun kom i gang med projektet 
Liv-gym, da kommunen lukkede et 
andet projekt ned. Her kunne hun 
gå til al det svømning, hun ville, for 
70 kroner om måneden. Da det stop-
pede, tog hun initiativ til vandgym-
nastik, sammen med Lene Jensen, 
som selvom hun bor i Højbjerg, tager 
sin el-cykel hver gang for at være 
med i vandet. Inger og Lene udgør 
bestyrelsen for Liv-gym.
Der er dog ikke så mange ting at 
holde møder om, og det, der skal 
besluttes, er de fælles om. Det kan 
være bestilling og betaling af træner 
og livredder. Der er en regel om, at de 
ikke må bruge svømmehallen uden 
livredder, men heldigvis er nogle af 
de deltagende uddannede livreddere, 
og hvis der ikke er en træner til rå-
dighed, så træner Lene eller Inger de 
andre. Projektet skal bare løbe rundt, 
og Inger understreger, at det både er 
for motionens skyld, men i høj grad 
også hygge.

Vil have flere timer i døgnet
Inger har rigtigt travlt med alt muligt. 
Udover sine hobbier er der også otte 
børnebørn, som hun skal have tid tid. 
”Det eneste, jeg ville ønske i mit liv 
lige nu, er, at jeg havde fire timer 
mere i døgnet, så kunne jeg nå alle de 
ting, jeg gerne vil,” afslutter hun. 

En vindblæst Inger på vej ind til svømme-
hallen.

Inger og Lene udgør bestyrelsen i Liv-gym.

Hvis du vil vide mere om Liv-gym, 
kan du kontakte:
Inger Hedegaard på 86 25 01 10, 
mobil 20 86 83 17
Lene Jensen: 86 27 23 93, 
mobil 28 14 17 30
Det koster 400 kr. hvert halve år 
at være med, og alle er velkomne. 
De træner onsdag i Tovshøjskolens 
svømmehal.
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Der har været meget snak om, hvorvidt 
småjobs til kontanthjælpsmodtagere bare 
er en smart måde for dem at blive i for-
sørgelsessystemet på. Men hør så Deeqa 
Abukar og Deeqa Jimaales historier i Gel-
lerup.nu. De ser småjobs som skridt til 
helt at vinke farvel til kontanthjælpen. 

Gellerup har manglet overnatningsmu-
ligheder, men snart åbner et hostel, kaldet 
City Sleep-In Gellerup, dørene lige over 
for Gellerup Bibliotek. Fra januar er der 
plads til 47 overnattende gæster.

Hjemmesien gellerup.nu har – efter ni 
år med den hidtidige struktur – fået en 
kraftig overhaling, både på designet og 
indholdet. Hidtil har oplevelsen for mo-
bilbrugere været lidt for ringe, men det 

retter vi op på nu – samtidig med, at Gel-
lerups mange-mange aktiviteter får bedre 
plads. Tjeck selv www.gellerup.nu – nu!

Med 225-timers reglen og kontant-
hjælpsloftet er mange beboere ramt på 
pengepungen, men to erfarne rådgivere 
advarer: Lad være med at tage kviklån 
– de løser ikke problemerne, men kan 
tværtimod forstærke dem.

Endelig har Toveshøj været på bustur 
for at blive inspireret til at bygge et godt 
sundheds- og beboerhus. Læs beretnin-
gen fra turen. 

Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I MAGASINET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ 

FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET

Af Birger Agergaard

B-ordningens vedlige-
holdelsesforpligtelse 
for udlejer
 
I Niels Hosies besvarelse i sidste 
Skræppeblad er der stadig 
lidt uklarhed om ansvar for  
vedligeholdelse af boligen, og der 
henvises til bekendtgørelsens § 10,  
stk. 1. MEN citatet er ikke helt kor-
rekt: Ifølge bekendtgørelsen kan  
boligorganisationen TILLADE (altså 
ikke BESLUTTE), at midlerne fra  

boligens vedligeholdelseskonto 
helt eller delvis stilles til lejerens  
rådighed.
Tilsvarende citeres vedligeholdelses-
reglementets § 5 stk. 5.4. ”at arbejdet 
udføres på lejerens foranledning” 
- når ordlyden rettelig er ” Vedlige-
holdelsen udføres af UDLEJEREN på 
lejerens foranledning”.
 
Det er helt fint, at de, der ønsker og 
formår selv at udføre arbejderne, gør 
det. Men det er ikke i orden, at de, 

der ikke formår at udføre vedligehol-
delsen, skal presses hertil.

 
Laurits Bloch

Det har desværre ikke været muligt at 
indhente svar fra driftschef Niels Hosie 
inden deadline.

husk at holde dig opdateret på

www.gellerup.nu



Beboerdemokratiet 
til debat  

Af Keld Albrechtsen, formand

Tre medlemmer af boligforeningens bestyrelse deltog 
3.-4. september i en velbesøgt BL- konference for 
organisationsbestyrelser fra hele landet. Fra os deltog 
Helle Hansen, Peter Iversen og undertegnede. Her blev 
beboerdemokratiet sat til debat. Er vores demokrati 
udfordret eller under markant forvandling? Hvad betyder 
f.eks. den voldsomme it-udvikling for os? Debatten viste, 
at disse spørgsmål diskuteres indgående blandt beboer-
demokrater over hele landet. 

De ydre vilkår
BL’s direktør, Bent Madsen, fortalte om beboerdemo-
kratiets historie, der faktisk kun går få årtier tilbage 
– og som derfor aldrig bare kan tages for givet. Det er 
afgørende, at vi løser de opgaver, der ligger foran os, og 
de er ikke små. Han henviste til forhandlinger mellem 
regeringen og BL om effektivisering af den almene 
boligsektor, der vil føre til lov om en ramme for hele 
sektorens økonomi i perioden 2015-2020 (se fakta-boks 
herom). Regeringen ønsker en effektivisering af boligfor-
eningernes drift, så der spares 1,5 milliarder kr. frem til 
2020. Og Bent Madsen understregede, at dette skal ske, 
samtidig med at vi fastholder og forbedrer kvaliteten i 
boligområderne. Vi skal altså bruge huslejekronerne 
bedre. Det sker samtidig med, at kommunerne kræver, 
at vi tager et endnu større socialt ansvar. Regeringen vil 
indskærpe, at det er boligforeningen og ikke afdelings-
bestyrelsen, der styrer driften i afdelingerne. Her vil be-
styrelsen i Brabrand Boligforening fastholde den decen-
tralisering af beslutningerne, som vi har, dog således at 
det hele naturligvis skal ske i et tæt samarbejde mellem 
afdelingsbestyrelse og administration og driftsafdeling. 
Vi foreslog på konferencen, at en del af de 1,5 mia kr. 
skal kunne bruges til at løse de sociale opgaver – f.eks. 
rådgivning eller styrkelse af beboernes muligheder for at 
få job og uddannelse -samt til at styrke fællesskab og 
aktiviteter i afdelingerne – mens resten skal gå tilbage 
til beboerne i form af mindre huslejestigninger. Dette 
skal ikke gennemføres for Finansministeriets skyld, men 

udelukkende for beboernes. Regeringen skal ikke have 
del i pengene, som jo er beboernes.
 
Seniorkonsulent Hans Stavnsager fortalte om tre 
tendenser i beboerdemokratiet: For det første er det 
repræsentative demokrati under pres. Det er sværere 
at overlade beslutninger til de valgte, mens det direkte 
demokrati på beboermødet opleves som mere legitimt. 
Vi er alle blevet mere individualistiske, mente han og 
sagde spøgende, at vi i dag har 5,5 millioner TV-kanaler 
i Danmark. 
For det andet er der samtidig fra statsadministrationen 
tendens til centralisering og embedsmandsstyre, en 
udvikling, som kommunerne i de senere år har haft rigtig 
dårlige erfaringer med. Der er ingen grund til at gentage 
fejlen. For det tredje er vi på vej ind i en tid med færre 
referencerammer. Der er simpelthen mindre fælles gods, 
som alle er enige om. Og fakta er konstant til debat i det 
såkaldt postfaktuelle samfund, hvor kendte debattører 
åbenlyst bestrider enkle kendsgerninger. Konklusionen 
må være, at vi har behov for øget decentralisering, og 
de individuelle behov skal indgå i vurderingen af kvali-
teten. Kun de allermest nødvendige beslutninger skal 
træffes på centralt niveau.

Nye udfordringer for bestyrelser
Det kan blive sværere at skaffe nye og yngre medlem-
mer af vores mange bestyrelser. Samtidig er der flere og 
flere, der gerne vil indgå i mere afgrænsede og mindre 
forpligtende fællesskaber, samtidig med at ny it-teknik 
kan bane vej for andre organisationsformer, f.eks. elek-
troniske debatter og afstemninger. Er det vejen frem? 
Her var der på konferencen dog også en del skeptiske 
stemmer, der henviste til det ofte meget lave debat-
niveau, der kan findes i Facebook-grupper. Det blev 
diskuteret, om flere opgaver skal lægges ud til frivillige, 
som eventuelt kan få en pose penge med til at løse op-
gaven, og som selv styrer aktiviteten.

BL-konference 3.-4. september
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Initiativtager Nadja Pass holdt et spændende oplæg. 
Hun sagde, at vi er ved at genopdage fællesskabernes 
værdi. Det har vi faktisk i forvejen en masse af i vores 
boligområder, vi har bare i for høj grad glemt at fortælle 
andre om det. Jeg tror ikke, at Gyldendal ville have 
udgivet Karina Pedersens ubehagelige bog om forholdene 
i Korskærparken i Fredericia, hvis forlaget havde sat sig 
ind i, hvordan de 2000 beboere lever, og hvilke fælles-
skaber de har. Det var for mig en god konference, og det 
var dejligt at se, at viljen til at udvikle vores beboerde-
mokrati og vores fællesskab er markant til stede i talrige 
foreningsbestyrelser over det ganske land.      

Lovforslag om effektiviseringer 
i den almene boligsektor

• Lovforslaget vedrører effektivisering af den 
   almene boligsektors drift. 
• Det overordnede formål er et ønske om en 
   modernisering og effektivisering af sektor. 
• Det skal ske ved at fremme sparsommelighed og 
   øge produktivitet og effektivitet. 
• Dermed skabes der mulighed for at kunne ned
   sætte huslejen i det almene byggeri.
• Der er indgået aftale om et nationalt måltal 
  for effektiviseringerne mellem regeringen, BL 
  – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes 
  Landsforening. 
• Frem mod 2020 skal driften effektiviseres med 
  1,5 mia. kr.  

BL – Danmarks Almene Boliger

• Interesse- og brancheorganisation for ca. 530   
   boligorganisationer.
• 1 mio. danskere bor alment.
• Danmarks almene boliger er fordelt på ca. 7.000 
   boligafdelinger med tilsammen ca. 560.000 boliger.

Flere og flere vil gerne indgå i mere afgrænsede og mindre forpligtende fællesskaber. Hvad betyder det for beboerde-
mokratiet? Her er det beboere i afd. 11, Odinsgård, der deltager i FNs The Day of Happiness. Foto: Ib Sørensen



Kontanthjælpsloftet 
rammer mange beboere 

Af Jens Joel, foreningsbestyrelsens boligpolitiske udvalg

1. oktober blev kontanthjælpsloftet en realitet. Sammen med integrationsydelsen, 
der blev indført i sommer, og en nedskæring af børnepengene efter de to første 
børn, kan det ramme rigtig mange beboere i Brabrand Boligforening. 

Ifølge Boligforeningernes Landsorganisation (BL) vil sær-
ligt børnefamilierne blive ramt hårdt. 13.000 børnefami-
lier risikerer at miste 22.000 kr. om året i gennemsnit 
efter skat. Derfor frygter boligforeningerne også, at 
mange familier vil miste deres lejlighed.

Politisk kamp
Det er selvfølgelig en overordnet politisk kamp, der 
føres i Folketinget. Her har blå blok indført de nye 
regler, mens rød blok har stemt imod og kritiserer ned-
skæringerne på ydelser. Som boligforening er vi aktive i 
den diskussion. Ikke partipolitisk, men fordi det rammer 
mange af vores beboere. Det samme er vores fælles 
landsdækkende organisation for de almene boliger, BL. 
Men som boligforening må vi også gøre andet end at 
kæmpe den politiske kamp. Vi må gøre, hvad vi kan, for 
at hjælpe dem i vores boligområder, som bliver ramt. 
Ikke mindst nu, hvor reglerne desværre er en realitet. 

Sætter aktivt ind
I boligforeningen har vi derfor sat ind på en række 
områder. Det boligsociale sekretariat i afd. 4 Gel-
lerupparken og afd. 5 Toveshøj hjælper med jagten på 
et arbejde og har igangsat en rådgivning, der hjælper 
beboerne med at undgå overraskelser og forbereder 
dem på, hvor mange penge de risikerer at miste hver 
måned. Derudover er vi meget opmærksomme på, om 
vores beboere kan ansættes i nogle af de småjobs, der 
findes rundt omkring i vores områder. Vi kan naturligvis 
ikke oprette nye arbejdspladser, men har skarpt fokus på 
at hjælpe så mange beboere som muligt med at komme 
i beskæftigelse. Det hjælper mange – heldigvis. Men 
alene i afdelingerne Gellerup og Toveshøj forventer vi, 
at 600 rammes af kontanthjælpsloftet, og derfor vil der 
stadig være mange, der risikerer at miste mange penge.  

Følger sagen tæt
Helt overordnet frygter boligforeningerne, at mange 
vil blive sat på gaden, fordi de ikke kan betale husle-
jen. Desværre er det meget svært at se, hvad disse 
familier så skal gøre. Der findes ganske enkelt ikke nok 
billige boliger, og derfor vil kommunen også komme i 
store problemer med at finde et sted til familierne. Vi 
kan naturligvis ikke vide endnu, hvor mange familier 
der vil komme i problemer. Venstre-regeringens ministre 
afviser problemet. De mener ikke, at så mange vil blive 
sat på gaden, som BL frygter. Uanset hvad tallet bliver, 
så kan vi ikke tillade os at læne os tilbage og vente på, 
at familierne bliver sat på gaden. Derfor er vi allerede 
nu i gang – og vi vil fra boligforeningens side følge sagen 
meget tæt i de kommende måneder.
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Lejeloven tillader ikke Airbnb

Det kan virke oplagt at leje et værelse eller hele ens lejlighed ud i korte perioder 
via online markedspladsen for udlejning og bookning af overnatningsmuligheder, 
Airbnb. Men det er ikke tilladt ifølge lejeloven. 

Af Susanne Witting, administrationschef

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig 
gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og 
udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere 
fundet ud af, at det er en god idé at udleje (dele af) ens 
eget hjem til andre og på den måde tjene lidt ekstra. 
Men for lejere er det ifølge loven faktisk ikke tilladt. 

Umuligt og ulovligt
Det handler om, at man som lejer skal have skriftlig 
tilladelse til at leje hele eller dele af sit lejemål ud til 
andre fra ejeren af boligen – i det her tilfælde Brabrand 
Boligforening. Ligesom lejer er erstatningsansvarlig for 
evt. skader og uforsvarlig adfærd fra personer, man har 
givet adgang til lejemålet. Og det er simpelt hen ikke i 
praksis muligt at administrere for så korte perioder, som 
der vil være tale om ved udlejning via Airbnb. Faktisk er 
spørgsmålet allerede blevet prøvet i retten, og dommen 
faldt ud til ejerens (udlejers) fordel. Ud over det le-
jeretlige spørgsmål handlede den sag også om, at de 
øvrige beboere i opgangen fandt det generende med støj 
og uro fra de hyppige besøg af fremmede Airbnb gæster. 

Fremleje er muligt
Til gengæld kan man som lejer fremleje op til halvdelen 
af boligens beboelsesrum under visse forudsætninger, 
der bl.a. handler om antallet af personer, der bor i le-
jemålet, og lejebeløbets størrelse. Hvis man ønsker at 
fremleje en del af sit lejemål, skal man hente en an-
søgning på aarhusbolig.dk, udfylde og returnere den til 
Brabrand Boligforening og afvente boligforeningens svar 
på ansøgningen. 

Regler for fremleje

Delvis fremleje:
Du må fremleje højst halvdelen af boligens bebo-
elsesrum. 
Antallet af beboere i lejligheden må ikke over-
stige antallet af beboelsesrum. 
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler for 
arealet.

Fuldstændig fremleje (hele boligen):
Du kan fremleje din bolig i op til to år.
Dit fravær skal være midlertidigt og skyldes 
sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlerti-
dig forflyttelse eller lignende.
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler.
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1 - Hans Broges Parken

Indtryk fra beboermøde i afdeling 1 
Dialoger om lyssky handel og dyrehold

Tekst Inger Bloch

Omkring 40 beboere var mødt op, og 
Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen 
blev valgt som dirigent.

Afdelingsformand Asger Frederiksen 
aflagde en fyldig beretning; her er et 
par af emnerne:

Genbrugspladsen
Skraldesortering på genbrugspladsen 
lader meget tilbage at ønske; det 
bliver ikke gjort ordentligt! Selvom 
der er sat pigtråd op på plankevær-
ket, bliver der stadig kastet ting ind 
– og der er sågar nogle virksomheder, 
der benytter vores genbrugsplads på 
den måde. Asger gjorde opmærksom 
på, at pladsen ikke er beregnet til 
store ting som bilmotorer, plæneklip-
pere og klædeskabe – de må køres 
væk til offentlige genbrugspladser.

Kriminalitet på Udsigten 
Der er flere gange om aftenen iagt-
taget fremmede biler for enden af 
Udsigten; tilsyneladende foregår der 
narkohandel. Det er meldt til politiet. 
Måske kan vi etablere noget vide-
oovervågning.
Nogle beboere supplerede Asger med 
oplysning om stjålne nummerplader 
og en knust bilrude!

Renoveringen
Det er nu 10 år siden, at vi begyndte 
at tale om renovering. Det er hårdt 
tiltrængt, at vi kommer i gang; 
eksempelvis trænger vand igennem 
væggene i blok A’s kælder, og fliserne 
rasler ned, når det regner kraftigt.
Ny køkkener og renovering af gulve 
er kommet med i renoveringspla-
nen, men man kan fravælge det og 
dermed få mindre huslejestigning.
I dag bliver nedsat et byggeudvalg, 
der skal følge projektering og renove-
ring.

Formanden orienterede endvi-
dere om forskellige synspunkter på 

et eventuelt driftssamarbejde med 
afd. II og III, og at oplysninger og 
feedback fra administrationen til af-
delingsbestyrelsen kunne forbedres, 
om syn ved flytninger - og meget 
mere.
Det var vigtige emner, og efter en del 
spørgsmål og svar blev beretningen 
godkendt.

Foreningsbestyrelsens beretning blev 
aflagt af Peter Iversen og taget til 
efterretning.

Regnskab for 2015 og budget for 2017 
blev gennemgået af Susanne Witting 
og henholdsvis taget til efterretning 
og godkendt uden nævneværdige 
spørgsmål fra forsamlingen.

Dyrehold
Der var forslag om tilladelse til at 
holde hund og kat i rækkehusene på 
Udsigten – og bilag med regler og 
registreringsformularer og tilføjelse 
til ordensreglementet var sendt ud 
med dagsordenen.
Der udspandt sig nu en til tider 
meget følelsesladet debat - der 
mundede ud i en afstemning om at 
sende forslaget om hund og kat til 
urafstemning, således at flest mulige 
beboere kunne tage stilling til spørgs-
målet. 
Dette blev vedtaget.
Tilføjelsen til ordensreglementet 
vedrørende besøg af hund og kat i 
afdelingen blev vedtaget. 

Diverse valg
Byggeudvalg. Afdelingsbestyrelsen 
ønskede nedsat et byggeudvalg, 
der sammen med afdelingsbesty-
relsen kunne følge projekteringen 
og renoveringen i afdelingen. To 
beboere meldte sig: Britta Althaus 
og undertegnede, Asger Frederiksen 
meddelte, at afdelingsbestyrelsen 
ville lade pladser stå åbne i udvalget, 
hvis flere skulle ønske at deltage!

Festudvalg. Det lykkedes desværre 
ikke at få etableret et festudvalg, og 
da bestyrelsen ikke vil ikke stå for 
alle arrangementer fremover, hænger 
fastelavnsfesten nu i et meget tyndt 
tov.
Afdelingsbestyrelsen. Der var 
fredsvalg til afdelingsbestyrelsen, så 
denne fortsætter uændret og uden 
suppleanter.
FAS. Desværre ønskede ingen at 
overtage posten som repræsentant 
til FAS sektion nord efter Gunhild 
Weisbjerg, som flytter herfra.
Skræppebladet. Ligeledes var det 
ikke muligt at få valgt et medlem til 
Skræppebladets redaktion; underteg-
nede fortsætter derfor som kontakt-
person til bladet.

Under eventuelt var der flere punk-
ter; bl.a. fremførte Ole Maltesen et 
interessant rids af Udsigtens historie!

Det fulde referat af afdelingsmødet 
bliver udarbejdet af foreningens 
sekretær, Mette Seithen. Det vil blive 
ophængt i vaskehus og vaskekældre 
– og kan læses på Brabrand Boligfor-
enings  hjemmeside.
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2 - Søvangen

Renovering og kommende afstemning 
fyldte meget på beboermødet

Afdelingsbestyrelse lovede beboerne, at der ville komme relevant information til alle

Tekst og foto Kirsten Hermansen

De 50-60 beboere, der var mødt til det 
ordinære afdelingsmøde, fik en lang, 
men også meget  fyldig beretning af 
formanden. Meget handlede selvføl-
gelig  om de kommende renoverings-
planer. Her er det væsentligste fra 
mødet:

Driftssamarbejde
Der er et ønske fra administration 
om driftssamarbejde for serviceper-
sonalet, med fælles driftskontor i 
Skovgårdsparken. Vi har allerede et 
driftssamarbejde med de små afde-
linger  16 og 17.  Bestyrelsen ser ikke 
administrationens forslag som attrak-
tivt, i sammenligning med hvad vi 
har i dag, og hvor det ikke er svært at 
komme i kontakt med en servicemed-
arbejder. Desuden er det en fordel for 
afdelingen at have kendte folk til at 
service afdelingen. Medarbejdere, der 
er kendte af beboerne, og beboere, 
der er kendte af medarbejderne.

Børn og unge
Bestyrelsen samarbejder med føl-
gegruppen ”Ung i Aarhus”, der er 
etableret i Skovgårdsparken. Det er 
vigtigt at have kontakten, så afdelin-
gen i fremtiden er klar til at imødegå 
uønsket adfærd. Bestyrelsen har også 
haft en god kontakt med lokalpoli-
tiet, da det ikke nytter noget at dukke 
hovedet over for uacceptabel og ag-
gressiv adfærd.  
Utrygheden ved at færdes i tunnel 
under Silkeborgvej  hersker både hos 
skolebørn fra Skovgårdsparken og 
hos vore beboere i Søvangen. Der er 
behov for gode idéer til at gøre det 
område trygt. Så kom med dem, hvis 
de dukker op hos jer – beboere!

Renovering
Bestyrelsen beklagede, at mødet 
i foråret om renoveringen måtte 
aflyses. Projekterne skulle atter gen-

nemgås og suppleres med yderligere 
oplysninger. Der var nogle ekstra 
undersøgelser, der måske kunne do-
kumentere nogle forhold i Søvangen 
som byggeskader og give afdelingen 
anledning til bedre låneforhold. Det 
var grunden til,  man var nødt til at 
udsætte det planlagte møde om reno-
veringen.

Tilgængelighedsboliger
Det er et krav fra Landsbyggefonden, 
at vi skal have tilgængelighedsboli-
ger i afdelingen. Omlægning af lej-
ligheder til tilgængelighedsboliger er 
ændret, idet det er for omstændeligt 
at omlægge Louisevej 2-6 og bedre 
at sprede dem rundt i afdelingens 
stuelejligheder. Hvor mange, er 
stadig et spørgsmål. Det indebærer 
genhusninger, enten lejlighedsvis 
eller permanent. Der er tanker om 
at lave ungdomsboliger i de gamle 
tomme forretninger.

Råderetsarbejder
Hvis vi i forbindelse med renovering 
beslutter, at alle lejemål skal have 
nyt køkken og nye gulve, kan det 
indregnes i renoveringsprisen, og 
den nuværende beboer kan selv 
bestemme, om arbejdet skal udføres 
sammen med renovering eller senest, 
når boligen fraflyttes.

Man laver en plan over, hvad der 
efter renoveringen skal gøres ved de 
store fællesarealer.
Der er mange ting, der kan forbedres, 
såsom stisystemer, trappesystemer 
og udgang til Silkeborgvej. Det er 
stadig muligt for beboerne at påvirke 
projektets udformning.

Der er sikkert mange spørgsmål til 
renoveringen, og for at give beboerne 
god mulighed for at få afklaret disse 
spørgsmål, vil der blive arrangeret 

møder i beboerhuset, og der vil være 
materiale til rådighed for alle bebo-
ere.  
Det forventes, at der i november 
måned kan afholdes ekstraordinært 
beboermøde, sådan at der kan træffes 
en beslutning i god tid inden Søvan-
gens mulighed for lånetilsagn udlø-
ber den 31. december. Et nyt tilsagn 
har meget lange udsigter.

Spørgsmål til beretning
Med hensyn til problemer omkring 
unge og uacceptabel adfærd, mente 
en beboer, at det var bedre at fore-
bygge end at helbrede, og mente, at 
man allerede nu burde gå ind med 
forebyggende arbejde. Indtil nu er 
det kun boligområder med særlige 
problemer, der har fået afsat midler 
til forebyggelsesarbejde. Det stod frit 
for beboere af nedsætte  et særligt 
udvalg til at tage fat  på forebyggelse 
her i Søvangen. En anden beboer 
mente ikke, at kvarteret indbød til 
aktiviteter for især børn og unge.

Beretning fra foreningen
Jens Joel aflagde beretning og måtte 
sige, at man i foreningen prioriterede 
udvikling og effektivitet. Effektivitet 
forstået på den måde – ”at hvordan 
kan vi gøre tingene bedst muligt 
med færrest penge”. Som forenings-
bestyrelsesmedlem er man nødt til at 
sige,” at det er nødvendigt at udnytte 
driftsfællesskaber, og vigtigt at få en 
snak om det.”

Regnskab og budget
Regnskabets underskud skyldtes 
en over-budgettering af de renter, 
hovedafdelingen forventede. Det 
blev ikke 1,75%, men desværre 0. 
Budgetunderskud blev opvejet af 
flere besparelser andre steder og 
endte derfor kun op i underskud på 
kr. 53.000.
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2 - Søvangen

En beboer mente ikke, at det var 
gennemtænkt at sætte vaskeprisen 
op. Det appellerer til anskaffelse af 
egne vaskemaskiner. Ikke holdbart i 
lejligheder i Søvangen.
Ingen forstår det store underskud på 
vaskeriet, der kører døgnet rundt, og 
selv med ny pris vil der stadig være 
underskud. Det er en balance, hvor 
meget prisen skal op, mente admini-
strationschefen.
Budget uden huslejestigning i 2017 
blev godkendt herefter, men spørgs-
målet om vaskeriets store underskud 
svæver fortsat i luften,  fornemmer 
man.

Bestyrelsesgenvalg og nyvalg
Et bestyrelsesmedlem, Hartvig 
Vendelboe-Nielsen, ønskede ikke 
genvalg.

Afdelingens nuværende suppleant, 
Lena Lundager Hansen, stillede op til 
nyvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne Erik 
Bløcher, Christina Kraul og Bente 
Heilmann blev genvalgt, og sup-
pleanten Lena blev valgt som nyt 
medlem.

I Skovgårdsparken stiller de mange spørgsmål
Beboermøde i afdeling 3, Skovgårdsparken, blev et maratonmøde, der først sluttede kl. 23.00

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Lena Lundager Hansen, der har været 
suppleant, blev valgt til bestyrelsen.

3 - Skovgårdsparken

Der var stor spørgelyst til mødet. 
Der blev delt 100 stemmesedler ud, 
og formand Vagn Eriksen lagde i sin 
beretning ud med at fortælle om nye 
målere i lejlighederne. Her kan bebo-
erne følge med i deres forbrug, både 
via apps til telefonen og online på 
deres computer. Vagn viste, hvordan 
det fungerede, men forklarede også, 
at der vil komme yderligere forkla-
ringer pr. brev til beboerne.

Affaldsøer
Beboerne skal til at betale for hus-
holdningsaffald efter vægt. Der 
har været gravet affaldsøer ned på 
Karensvej, men pga. kraftigt grund-
vand, som kommer helt oppe fra 
Toveshøj, er de hele tiden røget op 
af jorden igen. Nu har de proppet en 

masse cement i, og nu skulle de blive 
i jorden.
Vagn oplyser, at de ikke går i gang, 
før alle affaldsøer er sat op.

Samtidig med at der kommer nye af-
faldsøer, skal der også skiftes brikker. 
Beboerne får en brik, der virker til 
alt. Det kommer til at foregå ved, at 
beboerne kan få brikkerne byttet til 
en ny, der virker til alting.

Nye legepladser
Aarhus Kommune er efter sigende 
bekymret over afdelingens beboer-
sammensætning, og derfor har afde-
lingen fået en pose penge til en ny le-
geplads. Vagn Eriksen understreger, 
at afdelingsbestyrelsen ikke deler den 
bekymring, men at de selvfølgelig 
gerne vil have en ny legeplads.

Bestyrelsesmedlem Lise Klærke har 
været med til at bestemme, hvilken 
legeplads de skal have. De er kommet 
frem til en ”forholdsordslegeplads”. 
Det betyder, at børnene skal under, 
over, i, på, til, fra, langs, mellem osv. 
En af tilhørerne er ikke sikker på, at 
børnene vil synes, det er sjovt, eller 
hurtigt blive trætte af det. Men Lise 
Klærke opfordrede folk til at give det 
en chance.

Vaskerier
Der kommer nye vaskemaskiner på 
vaskerierne. Der kommer et display 
på maskinerne, så beboerne kan 
betale direkte på maskinen. Der 
bliver også købt fire tørretumblere, to 
standard og to varmepumpemaski-
ner, som betyder, at de tager længere 
tid,  men koster mindre.
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Forslag
Der var kommet seks forslag på 
dagen, men tre af dem blev forkastet, 
fordi stilleren skal gå i dialog med 
afdelingsbestyrelsen, eller fordi for-
slaget er ulovligt. 

Det blev besluttet at bruge 640.000 kr. 
på forarbejdet med renovering af høj-
huset. Det kan være, at det alligevel 
bliver revet ned til sidst, men det skal 
undersøges, om det kan betale sig at 
renovere. 
Det blev godkendt at ombygge drifts-
kontor, så det er tidssvarende. Blandt 
andet er der ikke badeafdeling for 
kvinder, og da afdelingen ansætter to 
rengøringsassistenter pr. 1. januar, er 
det nødvendigt at bygge om.
Det blev besluttet at lave en uraf-
stemning om porttelefon/aflåsning 
af døre. Beboerne vil få nærmere 
information om, hvordan og hvornår 
de kan stemme.
Der var stillet forslag om, at beboerne 
skal have lov til at stille cykeltrailere 
i barnevognsrummet. Det blev god-
kendt.

Budget blev godkendt
I Skovgårdsparken skal de, ligesom 
en del afdelinger, heller ikke betale 
mere i husleje. Det skyldes blandt 
andet, at der er sparet penge på 
indvendig vedligeholdelse og reno-
vation.
Det blev selvfølgelig godkendt uden 
de store protester.

Valg til afdelingsbestyrelsen
Der var mødt mange op til mødet, 
og derfor var der selvfølgelig også 
mange stemmer, der skulle tælles op. 
Efter optællingen stod det klart, 
at der blev et nyt medlem af afde-
lingsbestyrelsen.  Stemmetallet lød 
således: 

Neslihan Soyak     58 stemmer
Lise Klærke            54 stemmer
Jesper Fræer           52 stemmer
Ruth Johansen blev med 51 stemmer 
1. -suppleant.

Der blev ikke valgt noget medlem til 
Skræppebladet.

4 - Gellerup

Rumstation kommer til Gellerup
Genbrugsstationen i Gellerup har fået doneret 600.000 kroner.

Tekst Elsebeth Frederiksen

I sidste nummer skrev vi om, at der 
var blevet søgt penge hos Realdania-
fonden til et genbrugsprojekt i Gelle-
rup. Nu har fonden doneret det søgte 
beløb, og projektet kan gå i gang.

Der skal stadig søges flere penge til 
projektet, men de 600.000 er en rigtig 
god start. Rumstationen kommer til 
at ligge ved Instant City, som er et 
midlertidigt projekt, der fungerer 

som understøttende element for nye 
ideer og initiativer i området.
Rumstationen starter op i løbet af 
2017.

Bestyrelsen set fra venstre: Vagn Eriksen, Ruth Johansen, Conny Jepsen, Neslihan 
Soyak,Jesper Fræer, Kasper Jensen og Lise Klærke. Michael Kock kunne desværre ikke 
komme til mødet.
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4 - Gellerup

Gellerupparken tæt på gennembrud
Afdeling 4 annoncerede, at der ikke bliver huslejestigning næste år

Tekst og foto Birger Agergaard

Når man siger ’gennembrud’, bety-
der det oftest ’succes’ eller ’åbning’ 
for et projekt. I Gellerupparken forbe-
redes en helt fysisk ’åbning’, nemlig 
en vej, som skal gå igennem Blok4 på 
Gudrunsvej.
De knap 50 fremmødte på afdelings-
mødet tirsdag tilbragte en ret fredelig 
aften med formandsberetning og 
et løfte om nul huslejestigning. Det 
mest omdiskuterede var det plagede 
affaldssug i både Toveshøj og Gel-
lerupparken - forårsaget af, at nogle 
beboere smider helt tossede ting i 
affaldsskaktene.

Genhusning i gang
Men de hørte også om pilotprojekter-
ne for den kommende milliarddyre 
og længe ventede renovering af blok-
kene. Da Blok4 alligevel skal have et 
stort hul igennem sig af hensyn til 
Trille Lucassens Gade, er det oplagt 
at bruge denne blok (og Blok B7) til 
den første renovering. Erfaringerne 
herfra og fra Toveshøjs pilotprojekt 
skal bruges ved renoveringen af 
samtlige boliger i Gellerupparken og 
Toveshøj.

Youssef Abdul Kader holdt sin første 
formandsberetning som afdelingsfor-

mand. Han fortalte, at da beboerne 
i B4 fik deres tryghedsgaranti i de-
cember sidste år, er genhusningen 
godt i gang. Selve hullet i blokken er 
planlagt til december i år.
Han erkendte, at den midlertidige 
genhusning af de beboere, der ønsker 
at vende tilbage til Blok4, har givet 
praktiske udfordringer.
”Vi er ved at få udarbejdet en gen-
husningsliste, men afdelingsbestyrel-
sen skal først godkende listen, før der 
sker noget,” sagde Kader.
Det kommende beboerhus er et andet 
projekt, der arbejdes med - i øvrigt 
sammen med projektleder Kristian 
Bjerring Lauritsen i boligforeningen. 
Beboerhuset skal give plads til mange 
forskellige brugergrupper, ikke 
mindst Foreningernes Hus, betonede 
afdelingsformanden.
”Men der er stadig plads til beboer-
nes indflydelse på indretning mv. 
Hvis I har forslag, så henvend jer til 
Kristian,” sagde han. Kristian har 
emailadressen krila@bbbo.dk

Det boligsociale prioriteres
Næstformand Abdinasir Jama 
fortalte om samarbejdet med den 
boligsociale helhedsplan, som afde-
lingsbestyrelsen prioriterer højt. Den 
næste helhedsplan for 2018-21 er på 
vej, og afdelingsbestyrelsen har sat 
en weekend af til at gå i dybden med 
de foreslåede indsatser.

Video, tis og affald
Kaders og Nasirs beretninger gav 
ikke anledning til megen diskus-
sion. Mest snak var der som nævnt 
om skraldesuget, og det fik Chadi 
Ali Kayed til at foreslå videoover-
vågning, selv om det allerede en 
gang er nedstemt af afdelingsmødet. 
Overvågning vil bedre kunne afsløre 
dem, der f.eks. sorterer affald forkert, 
og - som en anden beboer pegede på 
- tisseri i opgangene.

Youssef svarede, at Toveshøj har fået 
videoovervågning, og det var allige-
vel her, at problemet med det tilstop-
pede skraldesug startede i foråret.
Nezar Ajjawi nævnte også, at man 
har bedt imam Radwan Mansour for-
tælle i fredagsbønnen, hvordan børn, 
unge og voksne kan opføre sig bedre 
i afdelingen.
”Og hvis vi 50 tilstedeværende for-
tæller videre til andre beboere, kan 
det også afhjælpe problemet,” sagde 
han.

Huslejen holdes fast
Administrationschef Susanne Witting 
gennemgik budgettet, som ser så 
godt ud, at huslejen kan fastholdes 
i 2017. Næsten ingen lejligheder 
står tomme, og hærværk er på et 
lavt niveau. Til gengæld kan forkert 
affaldssortering og et tilstoppet 
skraldesug forværre økonomien, 
understregede hun.

Der skal spares
Som hovedformand holdt Keld Al-
brechtsen et indlæg om foreningens 
projekter, ikke bare i Gellerup med 
den kommende administrationsbyg-
ning, men også på Østhavnen og de 
afdelinger, der har renoveringer på 
vej.

Alle boligforeninger er af regeringen 
blevet pålagt at effektivisere, og det 
vil påvirke hver enkelt afdeling. I 
2020 skal der spares, hvad der svarer 
til 200 kr. om måneden pr. lejemål. 
Det gode er, at denne ”gevinst” må 
beholdes, for eksempel til lavere 
husleje.
Peter Iversen var aftenens ordstyrer, 
og han gelejdede afdelingsmødet 
igennem dagsordenen på under to 
timer.

Youssef Abdul Kader fremlagde sin første 
beretning som formand.
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5 - Toveshøj

Indtryk fra beboermødet på Toveshøj
Laden og helhedsplanen var de store temaer for septembermødet 

Tekst Sean Ryan Bjerremand, foto Bo Sigismund

Beboerformanden, Anett S. Chri-
stiansen, lagde under sin beretning 
ud med det  ironiske i, at hun plejer 
at tænke ” der er da ikke sket noget 
siden sidste møde,” men, når hun så 
dykker lidt ned i loggen – jo, så er der 
sket meget alligevel.
Laden har været den største foran-
dring.
30. juni ophørte Tousgaardsladens 
Venners lejemål, og Laden er nu helt 
Toveshøjs egen.
Visionen er, at Laden skal fungere 
som ”beboernes egen dagligstue.” 
I dag er der nogle få faste aktivite-
ter i huset, og bestyrelsen ønsker 
et hus med aktiviteter fra tidlig 
morgen. Sammenfattet bliver Laden 
en øvelsesplatform, indtil det nye 
Beboer-og sundhedshus står færdigt. 
Men beboerne bliver inddraget i 
processen. Afdelingsbestyrelsen var 
før beboermødet på en studietur til 
seks forskellige steder i København 
og Malmø for at studere forskel-
lige former for forsamlingshuse, og 
inden beboermødet var der planlagt 
studietur til København den 8. 
oktober. En af konklusionerne fra 
afdelingsbestyrelsen var dog behovet 
om ”fleksibilitet og atter fleksibilitet.” 
 
Helhedsplan – nu med bus
Toveshøj ejer jorden, som huser 
børnehaver på Janesvej. Når børne-
haverne er revet ned og overflyttet til 
Tovshøjskolen, vil jorden blive solgt – 
og pengene blive brugt til renovering 
af lejlighederne på Toveshøj.
Man har på Gudrunsvej haft en cy-
kelsti siden foråret 2015 – det får man 
også på Lenesvej og Janesvej. Og 
som man i Gellerupparken har fået 
Karen Blixens Boulevard og får Trille 
Lucassens Gade, får man på Toveshøj 
en forlængelse af Janesvej, så den 
kommer til at gå rundt om Toveshøj.
Når Janesvej er forlænget, vil den 
kommende bybuslinie nr. 24 køre 
rundt om Toveshøj. Indtil da vil der 

en gang i timen på hverdage være 
bustransport fra Toveshøj. Noget 
mindre end frem til 11. august 2017. 
Den mangeårige proces med at få 
bedre buslinier er dog ikke slut. Gel-
lerup Fællesråd arbejder stadig på 
at få linje 4a og linje 15 til at betjene 
området bedre.
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.
 
 
Huslejenedsættelse og skraldesug
Huslejen kommer til at falde med 1,8 
% i 2017 på grund af øget råderum. 
Det svarer til 14 kroner pr. kvadrat-
meter, kunne administrationschef Su-
sanne Witting fortælle i sin beretning. 
Et overskud på 2015-regnskabet har 
frigjort 706.000 kroner til afdelingen, 
og sammenholdt med en række 
besparelser og øgede indtægter 
sikrer det en lavere husleje i tre år. 
Lejeindtægterne og øgede renteind-
tægter har en effekt på regnskabet, 
der trækker i den positive retning.  
For eksempel stiger renteindtægterne 
med 0,8 %. Vaskeriet og driftssikrin-
gen fra Landsbyggefonden hjælper 
til. Samlet forventer Brabrand 

Boligforening, at indtægterne i 2017 
vil stige med 2,8 millioner kroner. 
 
Malurt i bægeret
Det defekte skraldesug har hen 
over sommeren vist, at driften på 
Toveshøj er sårbar. Reparationen af 
skraldesuget på grund af ekstremt 
uansvarligt brug har været teknisk 
særdeles kompliceret og meget kost-
bar. Anett S. Christiansen oplyste, at 
hvis skraldesuget i fremtiden ikke 
bliver brugt ansvarligt, kan løsningen 
meget vel blive, at skraldesuget af-
skaffes, og at man efterfølgende skal 
gå ned til containere med sit skrald. 
Både hærværkskontoen på Toves-
høj og udgifterne til renholdelse 
af området forventes at stige med 
samlet over 800.000 kroner i 2017. 
 Administrationens beretning blev 
godkendt.
 
Ny repræsentant til Skræppen
Abdi Muhamud blev valgt til Skræp-
pebladets redaktion, hvor afdelingen 
i knapt et år ikke har været repræsen-
teret. Og som traditionen byder på 
Toveshøj, sluttede mødet med smør-
rebrød og lidt drikkevarer.



24 - Skræppebladet oktober 2016

6 - Holmstrup

Kontant og kort beboermøde i Holmstrup
Tunge sager blev behandlet effektivt

Tekst Jens Skriver, foto Bo Sigismund

Mange tunge sager var på dagsor-
denen til det ordinære beboermøde 
i afdeling 6, Holmstrup, men det var 
som om det halve hundrede frem-
mødte beboere var enige om at få 
sagerne afviklet inden for rimelig tid.

Beretninger og budget
Der var som sædvanlig udsendt 
en fyldig skriftlig beretning. I den 
mundtlige beretning fra afdelingsbe-
styrelsen nøjedes Edvin Juhl med at 
nævne, at projektet med nye vinduer 
og ventilation lå stille. 
”Før der foreligger beregninger over 
økonomien, kan vi ikke komme 
videre,” sagde han.
Der betales straffeafgift, fordi retur-
vand ikke afkøles. Blandingssløjferne 
skal skiftes ud. Det samme skal blan-
dingssløjferne til radiatorer. Der er 
sat penge af til det på budgettet for 
2017. Endvidere nævntes indeklima, 
multibanen og grønne områder, 
hvor bekæmpelse af pileurt er meget 
krævende. Fra og med 2018 er der 
frit valg af TV-udbyder. Afdelings-
bestyrelsen vil arbejde for den bedst 
mulige fælles løsning.
Under debatten mindede Hans 
Martin Gaardhus om, at der forelå 
en beboermødebeslutning om, at 
der måtte opstilles frysere i kæld-
rene. Forslaget skal findes frem. 
Beretningen blev godkendt uden 
indsigelser. 
Boligforeningens formand, Keld 
Albrechtsen, der også var aftenens 
dirigent, aflagde beretning fra for-
eningsbestyrelsen og nævnte de nye 
projekter. Herunder at der havde 
været problemer med energien i 
Havnehusene. På længere sigt er det 
vigtigt at være på forkant med den 
økonomiske udvikling. Det kræves 
fra politisk side, at den almene sektor 
sparer, så huslejen kan sættes ned. 
Til gengæld skal den almene sektor 
overtage en række sociale forpligtel-
ser. 

”Formentlig kan huslejen holdes i 
ro, så huslejen ikke stiger mere end 
indkomsterne. Vi arbejder for totalt 
holdbare løsninger og skal redde 
mennesker, der udstødes af velfærds-
systemet”, afsluttede formanden.
Edvin Juhl præsenterede budgettet, 
der lagde op til en huslejestigning på 
1,5% p.a. Det skyldtes især aftrapning 
af rentesikring og stigende ejendoms-
skatter. Budgettet godkendtes uden 
indsigelser.

Forslag
Rudolf Bay fremlagde forslag til 
nyt vedligeholdelsesreglement. Det 
gamle var for uoverskueligt, ”så der 
er ryddet op i kaos, ” sagde han. Det 
præciseres, hvordan B-ordningen kan 
anvendes til vedligeholdelse. Afde-
lingsbestyrelsen havde konstateret, at 
mange lejligheder blev fraflyttet med 
mangler og uden midler på vedlige-
holdelseskontoen, så det skal sikres, 
at vedligeholdelsesmidler bruges til 
lejligheden og ikke til sommerhuse. 
Endvidere præciseres, hvor-
ledes haver skal behandles. 
Bo Fosdal havde fremsat æn-
dringsforslag om rengøring af 
trappeopgange og snerydning. 
Forsamlingen fandt, at forslagene 
lå meget tæt på formuleringen i af-
delingsbestyrelsens forslag og ned-
stemte dem. Det blev understreget, 
at beboere ikke kan opsiges som 
følge af manglende vedligehold 
af trappeopgange og snerydning. 
Derefter blev vedligeholdelsesreg-
lementet vedtaget med stort flertal. 
Udarbejdelsen af et råderetskatalog 
mangler. 
Et forslag om årlig vaccinering af 
hunde og katte blev udskudt, da for-
slagsstilleren var forhindret i at være 
til stede.
Et forslag om at flytte valget til FAS 
til beboermødet i september blev 
vedtaget.

Værestedet
Afdelingsbestyrelsen havde stillet 
forslag om, at afdelingen overtog og 
betalte huslejen for 245, 1, der hidtil 
for det meste havde været betalt af 
Værestedet. Peter Iversen fremhæ-
vede Værestedets indsats for skæve 
eksistenser. Det var vist oprindeligt 
oprettet for Byudvalgsmidler, men 
siden havde Simon Holse gjort et 
fantastisk arbejde for at skaffe penge. 
”Det er utroligt, det har kunnet lade 
sig gøre, men nu mangler der midler. 
Foreningsbestyrelsen står imidlertid 
inde for dem, ” blev det understreget. 
Afdelingsbestyrelsen beklagede over 
for Simon Holse, at den var kommet 
til at videregive forkerte oplysninger. 
Merete Blicher roste Værestedet, hvor 
hun er meget glad for at komme. 
En overtagelse af lokalerne ville 
også indebære, at de andre ak-
tiviteter, der brugte dem, kunne 
blive der, men det skal beskrives, 
hvordan lokalerne skal bruges. 
Forslaget, der indebærer en yderlige-
re huslejestigning på 3 kr. pr. m2, blev 
vedtaget med overvældende flertal.
Derefter kunne Edvin Juhl takke de 
fremmødte for et godt møde og diri-
genten for god mødeledelse.
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6 - Holmstrup

Sorte skyer over Værestedet på Holmstrup Mark
Fonde skal sikre Værestedets overlevelse

Tekst og foto Jens Skriver

”Det hele startede i 1996 med byud-
valgsmidler”, starter Simon.
”Socialministeriet, Boligministeriet 
og Landsbyggefonden bevilgede en 
række midler, og der blev oprettet 
en styregruppe for Holmstrup Mark. 
Værestedet fik da rimelige bevillin-
ger”.
To år senere fulgte Simon en opfor-
dring til at overtage hvervet som 
kasserer og arbejdet med at søge om 
bevillinger.
Det startede i Jernaldervej 237, 
derefter flyttede det over i den store 
fireværelsers lejlighed i 217. Den 
nuværende lejlighed i 245 har altid 
været svær at leje ud, da den ligger 
lige oven over selskabslokalet. Væ-
restedet fik den tilbudt i 2001 med 
besked på at slå til nu og flyttede ind 
i juni samme år.

Sådan fungerede det
Byudvalgsbevillingen løb indtil 2004. 
Derefter søgte Simon midler efter § 
18 i Serviceloven, der administreres 
af kommunen, og PUF-midler, der 
administreres af Socialministeriet. 
Der var et fast budget for husleje og 
drift. Der var sat 35.000 kr. af til 
egen drift med telefon, aviser og 
administration. Det sidste gik til 
boligforeningens udgifter med sags-
behandling, bogføring osv.
I 2009 kom der en helhedsplan for 
Holmstrup. Værestedet skulle have 
været en del af planen og omdannes 
til et beboerhus, men den faldt til 
jorden.

Mørke skyer viser sig
Problemerne starter i 2015, da kom-
munen nedlægger alle væresteder 
på nær en to-tre stykker. Til gengæld 
får Holmstrups værested aktivitets-
midler fra Århus Kommune, som 
administreres af Det boligsociale Fæl-
lessekretariat. Det forudsatte ganske 
vist en helhedsplan, men der blev 
givet dispensation. Der bevilliges 

115.000 kr. årligt, og der kan skaffes 
40.000 kr. efter § 18 i Serviceloven.
Husleje og administration er imid-
lertid ikke noget, man er glade for at 
give hjælp til. Administrationsbidra-
get sættes til et fast beløb, og bevil-
lingerne sættes ned:
2014: 113.000 kr.
2015:    50.000 Kr.
2016:    50.000 kr.
Samtidig bevilges der 2015 og 2016 
årligt 20.000 kr. efter § 18.
Simon søger private fonde, der 
imidlertid kun støtter nye projekter. 
Det sker i nært samarbejde med 
administrationschef Susanne Witting, 
og boligforeningen fungerer som kas-
sekredit for aktiviteten.

Nu har beboermødet vedtaget, at 
afdelingen betaler huslejen, men 
gælden fra sidste år og underskuddet 
fra i år ligger hos foreningen. Simon 
lukker, og afdelingen tager over.
”Jeg kan ikke love noget”, siger 
Simon. 
”Vi har ikke flere penge til at drive 
stedet for, men vi bliver ikke smidt 
ud, og det bliver meget nemmere at 
søge til næste år.”

Simon Holse kæmper for Værestedets overlevelse.
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6 - Holmstrup

Sommerfesten i Holmstrup
For mange beboere er det årets begivenhed.

Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Det ville være svært at forestille sig 
Holmstrup uden sommerfesten. De 
sidste mange år har programmet 
næsten været uændret, men festen 
er et højdepunkt for mange. Naboer 
fra de omkringliggende kvarterer 
dukker op. Tidligere beboere, ikke 
mindst folk, der er vokset op her, 
kommer for at møde gamle venner 
og tager måske deres egne børn med.
Rikke Birkholm og Jette Mortensen 
og andre frivillige fra beboerfor-
eningen stod for det hele. Dagen 

begyndte med et stort fælles morgen-
bord. Derefter startede fodboldturne-
ringen, der var arrangeret af Henrik 
Birk Mortensen. For børnene var 
der hoppeborg og rodeotyr, og alle 
kunne forsyne sig i salgsboder. Om 
eftermiddagen solgte pensionistfor-
eningen kaffe og kage. Søren Brynjolf 
gjorde stor lykke som bugtaler med 
flere dukker og som artist. Bo Sigis-
mund og Birgitte Kurre kom for at 
tage billeder. Birgitte, der er kandidat 
i ledelse og studiechef, sagde, at 

fodboldturneringen var usædvanlig 
godt organiseret. 
”En sådan turnering er det, der er 
bedst til at føre folk sammen”. 
Bugtaleren var også meget dygtig 
efter hendes mening.
Efter fællesspisning spillede Bad Cats 
op til dans med evergreens til efter 
midnat.
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7 - Hasselhøj

Omvæltning i Hasselhøj
To beboermøder og en ny bestyrelse

Tekst og fotos Bo Sigismund

Ifølge boligforeningens vedtægter 
kan 25% af husstandene kræve 
indkaldt til et ekstraordinært bebo-
ermøde, og det skete i afdeling 7, 
Hasselhøj. Da der var så kort tid til 
det allerede varslede ordinære møde, 
blev det til to beboermøder samme 
aften. Vagn Eriksen, afdeling 3, var 
dirigent, og han holdt den nødven-
dige faste linje.
Underskrifterne var samlet på ini-
tiativ fra to beboere i gård 1, og hele 
53% havde skrevet under. Årsagen 
var utilfredshed med bestyrelsen og 
med forløbet om udskiftning af le-
gepladser. Samtaler havde ikke givet 
det forventede resultat, og gruppen 
fandt også andre kritikpunkter: Gård 
4 havde fået ny legeplads, selvom der 
ikke er børn der, og der blev efterlyst 
flere nyhedsbreve og et revideret 
ordensreglement.
Anja Spalding og Dorthe Gottlieb 
svarede fra afdelingsbestyrelsen 
og forklarede, at legepladser skal 
indregnes i budgettet. En enkelt 
mødedeltager fandt, at sagen var for 
ubetydelig til et så drastisk møde. 
Men mistilliden blev vedtaget med 
54 stemmer for og 26 imod. Altså 
var afdeling 7 nu uden bestyrelse, og 

foreningsbestyrelsesmedlem Peter 
Iversen måtte stå for at byde velkom-
men til det ordinære møde. Ligeledes 
kunne der ikke aflægges beretning, 
men kun en kortfattet orientering om 
afdelingsbestyrelsens virksomhed. 
Budgettet gav ikke anledning til dis-
kussion. Huslejen fastholdes i 2017. 
Forslaget om valg af TV-udbyder 
var forberedt og blev gennemgået af 

Dorthe Gottlieb. Afstemningen faldt 
ud til fordel for STOFA. De øvrige 
forslag udgik eller blev trukket til-
bage.

Gård 1 styrer!
Bestyrelsesvalget gav en ændret 
sammensætning. Michael Mondrup 
Wied og René Kramer Mønsted 
havde været de største kritikere 
og fik også det største stemmetal 
på henholdsvis 50 og 49 stemmer. 
Resten af medlemmerne blev: 
Annelie Elverborn 43
Kirsten Larsen 36
Dorthe Gottlieb 29
De tre har tidligere været medlem af 
bestyrelsen.
Anja Spalding, Jeppe Søndergaard og 
Angeline Merlit blev 1., 2. og 3. sup-
pleanter med 24, 19 og 16 stemmer.  
Afdelingen har siden mødet valgt 
ikke at have en formand, men har 
valgt Kirsten Larsen som kontaktper-
son.
Mødet sluttede klokken 21.20, og 
så var der mad. Og diskussionerne 
fortsætter. 

Den nye bestyrelse fra venstre: Anja Spalding (1.-suppleant), Michael Mondrup 
Wied, Kirsten Larsen, Annelie Elvborn, René Kramer Mønsted, Dorthe Gottlieb.
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8 - Drejergården

Kærkommen husleje-nedsættelse i Drejergården
Resultatet af individuel forbrugsafregning af vand og varme bidrager til huslejenedsættelse på 5,7 %

Tekst Elin Krogh

De knap 25 fremmødte beboere til 
beboermøde i afdeling 8, Drejergår-
den, blev præsenteret for den nye 
afdelingssekretær Gitte Kjær, der 
tiltræder 1. oktober og overtager 
tjansen efter Merete Poulsen, der er 
fratrådt. 
Efter beretninger fra afdelingen og 
foreningen, hvor serviceleder Seba-
stian Askøe Jensen gennemgik de 
tiltag, der har været omkring den ud-
vendige vedligeholdelse i årets løb, 
herunder maling af vinduer/døre 
samt ny beplantning på de grønne 
arealer; og hvor Jesper Pedersen fra 
foreningsbestyrelsen orienterede om 
større aktiviteter og tiltag i de øvrige 
afdelinger, fik Susanne mulighed for 
at gennem gå budget og regnskab.
Som følge af overgangen til indivi-
duel vand- og varmeafregning fra 
årsskiftet er afdelingens udgifter 
hertil faldet så meget, at beboerne 
kan se frem til en huslejenedsættelse. 
Samtidig budgetteres der med en 
reduktion på ca. 1/3 af renholdelse i 

afdelingen. Disse tiltag resulterer i en 
huslejenedsættelse på 5,7%, hvilket 
falder i god jord blandt beboerne, 
der de seneste år kun har oplevet 
stigninger i huslejen. De fremmødte 
beboere godkendte afdelingens 
budget for 2017.

Ændringer
Der var indkommet en række forslag 
til ændringer i afdelingen og flg. blev 
besluttet:
Affalds-øen ved nr. 29 forlænges, 
således at der er plads til haveaffaldet 
fra P-pladsen ved nr. 42.
Alle dørene males i lys grå.
Afdelingen overgår til vedligehol-
delsesreglement med ren A-ordning, 
hvilket betyder, at fraflytter betaler 
for istandsættelse efter reglerne om 
opsparing via huslejen.
Driften kigger på mulighederne for 
blomster-beplantning indenfor de 
praktiske og økonomiske rammer. 
Alle tiltag vedr. rotter rettes til servi-
celeder Sebastian.

Toiletter udskiftes efter behov
Udskiftning af emhætter er meget 
dyr og omstændelig; der er pt. 
budgetteret med udskiftning af fire 
emhætter hvert femte år. Carsten 
udarbejder et budgetforslag til en 
totaludskiftning.

Der var ingen i den fremmødte for-
samling, der ønskede at stille op til 
en bestyrelse eller udtrykte behov for 
en. Rie vil gerne fortsætte som kon-
taktperson, og hun blev enstemmigt 
genvalgt. 
Ingen stillede op til FAS eller Skræp-
pebladet, så afdelingen er ikke repræ-
senteret her.
Beboermødet blev afsluttet behørigt 
med pølsebord og hyggesnak.

10 - Rødlundparken

Rekordstort fremmøde til beboermøde
Beboerne skal ikke betale mere i husleje til næste år

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

I afdeling 10, Rødlundparken, blev 
der uddelt 88 stemmesedler. Det er 
efter sigende rekord. Hele det store 
lokale var fyldt op med folk, som 
var kommet for at høre regnskabet 
og formand Aase Christensens beret-
ning.
Hun starter med at forklare, at hun 
måske gentager sig selv i forhold til 
sidste års beretning, men at udskift-
ningen af vinduer og terrassedøre 
endnu ikke er færdig. Økonomien i 

afdelingen gør dog, at det ikke kan 
gå hurtigere.

B-ordning
Aase forklarede, at administrationen 
ønsker, at de overgår til A-ordningen, 
men det er der endnu ikke nogen 
planer om. Men det kommer sikkert 
på dagsordenen engang i fremtiden. 
Lige nu synes Aase ikke, at der er 
nogen problemer med B-ordningen.

Renovation
Nye affaldsløsninger er højt på listen. 
Afdelingen bruger alt for mange 
penge på affaldssortering. Derfor 
vil en fremtidig løsning være at 
nedgrave affaldsøerne, de såkaldte 
molokker. Aase er sikker på, at områ-
det kommer til at se pænere ud, når 
affaldet er nedgravet. Storskrald er 
ikke med i denne løsning, men Aase 
appellerede beboerne til at rydde op 
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10 - Rødlundparken

efter sig selv og også sortere affaldet 
ordentligt.

Antennebidrag
Rødlundparken har et ret lavt anten-
nebidrag på 99,- pr. måned.  Den 
aftale kunne de opnå mod ikke at 
skifte udbyder i 2016-17. 
Denne aftale udløber i 2017 og kan 
ikke forlænges, da ny lov siger, at 
man ikke kan påtvinges at betale for 
en tv-pakke, der betales kollektivt. 
Derfor skal det undersøges, hvad de 
nye muligheder er til den tid.

Hvad er en taskehund?
I afdelingen bruger de betegnelsen 
taskehund som den størrelse, der er 
tilladt i afdelingen. Det skal forestille 
at være betegnelsen for en lille hund, 
men tasker kommer jo i alle mulige 
størrelser, og derfor rammer beteg-
nelsen ved siden af.  Da de vedtog 
bestemmelsen om taskehunde, var 
det, fordi beboerne var bange for 
glubske og aggressive hunde, men 
der er i mellemtiden kommet en hun-
delov, der netop forbyder den slags 
hunde. Der skal imidlertid findes en 
løsning, så ingen beboere er utrygge, 
når der er mange hunde i området. 

Nyt beboermøde den 5. oktober 
På dette møde var der kun hundehold 
på dagsordenen.  Der blev afgivet 69 
stemmer - 61 sagde JA til forslaget 

og 8 sagde NEJ til forslaget om at 
afskaffe begrebet ”taskehund” Alle 
hunde skal fortsat være registreret 
efter sædvanlig procedure på drifts-
kontoret, og man må fortsat kun have 
én hund. De nye regler gælder fra 
den 5. oktober. 

Fester
Afdelingsbestyrelsen arrangerer 
ikke fester, men giver gerne tilskud, 
hvis andre har lyst til at holde noget. 
Derfor blev der i år holdt en fin faste-
lavnsfest, som en beboer stod for. Der 
er allerede nu reserveret lokaler til 
næste år. Det kommer til at ligge den 
26. februar.

Tak til slut
Aase sluttede sin beretning med at 
forklare om strukturændringerne 
i boligforeningen. Varmemestre er 
blevet til serviceledere, og nogle 
ansatte har fået andre funktioner. 
Afdelingens serviceleder, Torben 
Lomborg, fik stor ros for sit arbejde, 
og samtidig er Aase glad for, at afde-
lingssekretær Marianne Vengsgaard 
er tilbage.
Til sidst takker Aase alle for frem-
mødet og for god ro og orden i afde-
lingsbestyrelsen.

Regnskabet var godt nyt
Aase stod også for at fremlægge bud-
gettet for 2017. Her var ingen husleje-

stigning, så det blev naturligvis stemt 
igennem uden stemmer imod. Det er 
faktisk kun 3. gang i 27 år, at der ikke 
er huslejestigning.
Grunden til, at der ingen husleje-
stigning er, at der er fald i driften af 
fælleslokaler, renholdelse og et tid-
ligere overskud, som er ført tilbage 
til afdelingen. I næste års budget er 
det sat 1.1 million af til komfurer og 
emhætter, køle/fryseskabe, sanitet i 
bad og affaldsløsninger. 
Renoveringen af afdelingen foregår 
i etaper, hvor 1-2-3 sker i 2017. En 
tilhører spørger, om hun virkelig skal 
vente til 2018 med forbedringer i sin 
bolig, da den er i dårlig stand, men 
Aase svarer, at hvis det er akut, laver 
man det selvfølgelig inden.

Valg
Der var også valg til afdelingsbesty-
relsen. 
Her blev Aase Asmus Christesen top-
scorer med 85 stemmer, Inger Nielsen 
fik 74, og Birthe Günzel  blev 1. sup-
pleant med 11 stemmer. 

Der blev ikke valgt nogen til FAS 
eller Skræppebladet.

Budgettet blev vedtaget med stort flertal.



30 - Skræppebladet oktober 2016

Der er ikke meget plads i beboerhu-
set Valhalla, så der var fyldt op, da 
beboerne i afdeling 11, Odinsgården, 
var mødt op til beboermødet. Det 
blev afholdt allerede kl. 17, i et forsøg 
på at få flere med. Der kom endda 
en kat på besøg, men den havde dog 
ikke stemmeret.

Beretningen
Formand Lene Olm havde meget 
fokus på, at de i fællesskab kan opnå 
mere i afdelingen, men er også be-
kymret for kontanthjælpsloftet, som 
kan gøre, at folk flytter, fordi de ikke 
har råd til at betale husleje. 
”Vi vil meget gerne have, at beboerne 
bliver boende, men ca. 20% flytter fra 
afdelingen om året. En af grundene 
kan være den høje husleje.”
Men Lene kunne meddele, at den 
ikke stiger næste år. For første gang i 
20 år.

Det har været et travlt år
Afdelingen har haft 25-års jubilæum. 
Det var den samme da som Havne-
husene åbnede. Lene mener, at det 
var en god dag med godt vejr. 
Afdelingen havde arrangeret Day of 
Happiness. De havde faktisk fået en 
videohilsen fra selveste Mogens Lyk-
ketoft, som på daværende tidspunkt 
var formand for FNs Generalforsam-
ling. Lene sendte en mail, og indenfor 
et døgn, havde han lavet en video.
Der har også været arrangeret klima-
dag, hvor beboerne blev opfordret til 
at slukke lyset i en time om aftenen. 
Det blev godt modtaget.

Affald i afdelingen
Der er gjort en del for sortering, 
genbrug og renovation. Der kommer 
snart et nyt affaldsskur til sorterings-
huset. Der skal sorteres i batterier, 
mælkelåg, splitter, sikringer, spare-
pærer, metal og plast.
På sigt lukker de orange affaldscon-
tainere.

Der kommer tre nedgravede contai-
nere på de første parkeringspladser 
på den store parkeringsplads.
Der kommer en til husholdningsaf-
fald, en til glas, metal og plast og en 
til papir og pap
Der bliver senere indkaldt til beboer-
møde om de nedgravede containere.

Cykelskur
Cykelskuret er blevet delt i to.  Et 
til scootere og et til cykler med en 
metalvæg mellem dem. Det kræver 
forskellige nøgler. Kun folk, der har 
plads i scooterskuret, har en nøgle. 
Der bliver spurgt, hvad man gør, hvis 
der kommer gæster på scooter? Lene 
Olm forklarer, at der ikke er plads til 
dem. Det var folk ikke helt tilfredse 
med.

Nyt vaskeri 
Der kommet er nyt vaskeri i år med 
en årlig prisstigning på 4%. Der 

bliver til gengæld besparelser på 
vand, strøm og vaskemidler. Første 
del af projektet går i gang i november 
2016. Den besparelser de får i forbrug 
bliver brugt på at lægge nyt gulv. Det 
tager et par dage at sætte maskinerne 
op, men der er vaskeriet så også 
lukket. Beboerne bliver adviseret 
seks uger før.

Arbejdsopgaver det næste år
Der er mange arbejdsopgaver det 
næste år. Vaskeri, renovation, solcel-
leprojektet, indvendige vedligehold. 
Den store økonomi, henlæggelser, 
driftssamarbejdet, genbrugspladsen, 
legepladsen og udearealer.
Bestyrelsen har hele tiden arbejdet 
for en stabil huslejeudvikling, fordi 
huslejen i afdelingen er relativ høj 
og beboerne har en lav gennemsnit-
sindkomst. Den ligger faktisk på 977 
kr.- pr. m2. 

11 - Odinsgården

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Nina Thers, Jacob Johannesen(2.-suppleant), Lene 
Olm, Peter Johansen, Annika Clemmensen( 1.-suppleant), Kirsten Meilstrup Laur-
sen, Deirdre Bille Petersen og Dorte Nielsen.

Odinsgården fokuserer på fælleskab
Ingen huslejestigning, nyt vaskeri og godkendt budget 

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund
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12 - Thorsbjerg

Aktivt år for Thorsbjerg
Molokker, huslejestilstand og kunst i afdelingen

Tekst Linda Adamsen, foto Bo Sigismund

Der var god plads ved bordene ved 
årets afdelingsmøde i afdeling 12, 
Thorsbjerg. I alt 17 mennesker var 
mødt op, deraf var der 12 beboere, 
inklusive bestyrelsen.
Så det blev en stille aften uden af-
stemninger eller debat. Stilhed var 
ellers ikke det, formanden, Linda 
Adamsen, kunne berette om for det 
seneste år i Thorsbjerg, der har været 
præget af stor aktivitet.
Først på året startede udgravnings-
arbejdet til den nye affaldsløsning 
med molokker. Det gav lidt opstarts-
vanskeligheder med at finde den 
rigtige placering til indkastene samt 
etablering af fliseområderne omkring 
indkastene. Og så snart der var orden 
på den nye affaldsløsning, startede 
håndværkere med at opstille stillad-
ser til udskiftning af tagene, i første 
omgang i den ene ende af afdelingen, 
hvor to blokke var udset til at få taget 
skiftet i 2016. Senere er man blevet 
enige om at forsætte med endnu to af 
de små blokke inden årsskiftet, mens 
resten af afdelingen må vente til de 
efterfølgende år.
Susanne Witting gjorde igen i år de 
tørre tal levende ved at fremlægge 
årets udgifter og indtægter ud fra 
tegninger og med forklaringer, der 
gjorde det nemt at forholde sig et 
regnskab, der ellers kan virke uover-

skueligt og abstrakt for de fleste. 
Konklusionen på regnskab og budget 
blev, at huslejen endnu et år holdes i 
ro.

Kunst i afdelingen
Ved afdelingsmødet sidste år blev det 
vedtaget, at bestyrelsen skulle finde 
frem til den helt rigtige kunstud-
smykning til Thorsbjerg for de penge, 
man havde fået bevilget fra Brabrand 

Boligforenings Kunstfond. Denne 
proces fortsætter ind i 2017 og vil for-
håbentlig munde ud i, at Thorsbjergs 
i forvejen smukke omgivelser bliver 
endnu smukkere.
Aftenen sluttede som sædvanligt 
med en lækker anretning til alle 
fremmødte.

Budget til godkendelse
Der bliver ikke henlagt nok til, at 
det kan holde niveauet på lejemålet. 
Derfor opfordrer bestyrelsen til,  at 
der bliver henlagt et større beløb, 
så de nye beboere flytter ind i noget 
pænere.
Budgettet er i balance og blev derfor 
godkendt.

Valget
Til sidst blev der afholdt valg til afde-
lingsbestyrelsen. Der blev udleveret 
32 stemmesedler.  Følgende personer 
blev valgt. 
Peter Erik Johansen  21 stemmer
Dorte Nielsen   19 stemmer
Nina Thers    14 stemmer

Der var omvalg til 1.suppleantposten 
og her vandt Annika Clemmensen
2. -suppleant blev Jacob Johannesen
3. -suppleant Deirdre Bille Petersen
4. -suppleant Kirsten Meilstrup Laur-
sen 
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14/18 - Borumtoften/Lyngby

Landsbyidyl og flot fremmøde i Borum og Lyngby
Der blev diskuteret vandafgifter, nye køkkener og vedligeholdelse

Tekst Louise Elm Niemann, foto Bo Sigismund

Som beboer i en stor afdeling er det 
en helt anden intim oplevelse at være 
til beboermøder i boligforeningens to 
mindste afdelinger, Borum, afdeling 
14, og Lyngby, som er afdeling 18. 
Næsten alle er mødt op til møderne 
i de to afdelinger, der består af hen-
holdsvis seks og fire husstande, og 
begge steder kan vi samles rundt om 
et stort bord.
Mens begge afdelinger ved første 
øjekast virker meget idylliske, så har 
afdelingerne også deres respektive 
udfordringer, og vedligeholdelse af 
husene er i år et vigtigt punkt i begge 
afdelinger.

Pæne udearealer og påkørte sten
I Lyngby er det den udendørs vedli-
geholdelse, der er på dagsordenen. 
Beboerne vil gerne have malet døre 
og vinduer, noget, de allerede efter-
spurgte på sidste beboermøde, og 

boligforeningens repræsentant, Niels 
Hosie, lover at tage det med tilbage. 
Ligeledes vil beboerne gerne have, 
at tagene skylles for alger – for som 
en beboer sagde: ”Hellere forebygge 
end udskifte!”. Afdelingens fælles 
udearealer er også oppe at vende. 
Beboerne står selv for en stor del af 
vedligeholdelsen og slår selv græsset 
og klipper hækkene. En fair ordning 
med lige fordeling af arbejdsopgaver 
er derfor kort oppe at vende på 
mødet. Ligeledes bliver beboerne 
enige om at fjerne to mellemstore 
sten fra afdelingens indkørslen, da 
disse adskillige gange er blevet 
påkørt af gæster.

Nye køkkener og mindre vand-
udgifter, tak!
I Borum er det derimod den inden-
dørs vedligeholdelse, der diskuteres. 
Flere beboere vil rigtig gerne have 

udskiftet køkkenerne, der er af noget 
ældre dato, og bestyrelsens repræsen-
tant, næstformand Troels Bo Lund 
Knudsen, fortæller om den låneord-
ning, der benyttes til renovering af 
køkkener i boligforeningens andre 
afdelinger.

Vandudgifter
Derudover fik beboerne tidligere på 
året et chok, da afdelingens vandud-
gifter blev flyttet fra årsregnskabet 
til acontoafregning. Omlægningen 
af vandudgifterne krævede også en 
gennemgang af boligforeningens 
repræsentant, direktør Keld Laursen, 
da afdelingens huslejenedsæt-
telse ikke matchede den store udgift 
i årsregnskabet. Dog håber både 
boligforeningen og afdelingen, at de 
allerede har fundet vandsynderen 
i en udendørs vandhane, der nu er 
blevet lukket.
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15 - Hasselengen

Kampvalg om suppleantposter i Hasselengen
Beboerne i afdeling 15 sagde nej til forslag om to store hunde pr. lejemål

Tekst Helle Hansen, foto Ole Ryolf

Beboerdemokratiet lever og har det 
godt i Hasselengen, boligforenin-
gens afdeling 15, hvor der er stor 
opbakning ikke mindst til afdelings-
formand Poul Erik Nielsen, der blev 
genvalgt med flot stemmetal. Også 
antallet af beboere, der gerne vil være 
med til at lave et stykke arbejde i af-
delingen, er bevis for beboernes store 
engagement. 
De godt tredive fremmødte beboere 
sagde ja til den afgående afdelings-
bestyrelses forslag om at opdele valg-
handlingen i to, således at der først 
stemmes om valg til bestyrelsen, og 
derefter holdes endnu en afstemning, 
hvor der særskilt vælges suppleanter 
til bestyrelsen.

Nej til to store hunde
Før valget skulle beboermødet 
først behandle et forslag om at 
ændre reglerne for dyrehold i 
afdelingen, således at betegnelsen 
taskehund fjernes og giver mulig-
hed for, at en beboer fremover kan 
have to større hunde i et lejemål.  
Forslaget gav anledning til megen 
debat, bekymringen var især stor 
over for, hvad nu hvis nogle i de små 
ungdomsboliger ville anskaffe sig to 
store hunde? Det ville være dyremis-
handling, mente flere.
Forslaget blev nedstemt af et 
stort flertal af beboerne. Så det er 
fortsat kun tilladt maksimalt at 
have en stor hund og eventuelt en 
indekat, eller alternativt to taske-
hunde pr. lejemål i Hasselengen. 
 
Ingen huslejestigning
Ligesom en lang række af bolig-
foreningens andre afdelinger fik 
Hasselengens beboere et budget 
uden huslejestigning i 2017 præ-
senteret af administrationschef 
Susanne Witting. Kun en enkel 
husstand stemte imod budgettet. 
Bestyrelsens beretning om årets gang 
i Hasselengen blev også vedtaget. 

Her fortalte formand Poul Erik Niel-
sen blandt andet om en nyindviet 
legeplads, at afdelingen har skiftet 
tv-leverandør til YouSee, hvilket har 
været en udfordring. Der er blevet 
holdt jule- og nytårsaften i Fælleshu-
set. Og senest er der kommet solceller 
på vaskehuset, og der er indkøbt nye 
vaskemaskiner, og så er der en ny 
hundegård på vej. Formanden slut-
tede med at slå fast, at Hasselengen 
er et fantastisk sted at bo, og kunne 
konstatere, at flere beboere allerede 
meldte sig klar til at være aktive i 
planlægningen af afdelingens 25-års-
jubilæum næste år.

To gange kampvalg
Da beboermødet skulle vælge to 
medlemmer til bestyrelsen, var 
der fire kandidater, der stillede 
op. De fortalte hver især, hvad de 
ønsker at arbejde for i afdelingen.  

Valgresultatet viste, at Poul Erik 
Nielsen blev genvalgt med 51 stem-
mer, mens tidligere suppleant John 
Nielsen blev valgt med 25 stemmer. 
Derefter skulle der gennemføres 
valg af suppleanter. Også her var 
lysten til at være med stor. Hele fem 
kandidater stillede sig til rådighed, 
og de fortalte også, hvad de ønskede 
at bidrage med. Optællingen viste 
stemmelighed mellem Ole Ryolf og 
Henning Øgendahl, hver med 50 
stemmer, til posten som 1.-suppleant. 
De to blev hurtigt enige om, at Ole 
Ryolf påtager sig opgaven som 1. 
-suppleant i bestyrelsen. 3.-suppleant 
blev Michael Jørgensen med 49 stem-
mer.

I april måned blev legepladsen i Hasselengen indviet.
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16 - Voldbækhave

Seniorbo Voldbækhave får 
huslejenedsættelse og ny formand

Forslag vedrørende bestyrelsesvalg blev godkendt

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Et beboerfremmøde på 24 af 31 bebo-
ere viser, at i afdeling 16 er der tale 
om en afdeling, der har interesse for 
eget fællesskab.

Formandens beretning handlede 
meget om alle de gode forbedringer, 
der var sket i Voldbækhave, mange 
forbedringer ude som inde.

Omtalt blev også nyanskaffelser til 
den fælles café, gæsteværelse og 
vaskerum.
Der har været et dødsfald og nogen 
beboerudskiftning.  Igen var der stor 
ros til beboerne for deres engagerede 
måde at holde stedet på via de må-
nedlige arbejdsdage. Der var stolthed 
over de mange sociale arrangemen-
ter, som beboere og bestyrelse har 
stået for.
En beboer spurgte til nye varmeveks-
lere, og fik at vide, at arbejdet var sat 
i gang.

Ny Lov om effektiviseringer 
Fra foreningen, repræsenteret af 
Kjeld Albrechtsen, var der omtale 
af de mange renoveringsprojekter 
i boligforeningen samt indvielse 
af den nye bygade, der med tiden 
forhåbentlig bliver forlænget med en 
forgrening mod Brabrand. 

Nævnt blev også en ny aftale, der 
er baggrund for regeringens ef-
fektiviseringsplaner for den almene 
boligsektor. Der lægges op til et krav 
om huslejebesparelser på omkring 
kr. 200 pr. måned pr. lejemål i form 
af besparelser/nedskæringer/ef-
fektiviseringer i den daglige drift på 
serviceområdet.
 
Budget med  huslejenedsættelse
Afdelingen gør rigtig meget selv 
omkring den fysiske drift, og det af-
spejler sig i huslejen her, hvor der er 

udsigt til huslejenedsættelse på 4,2% 
- 40 kr. pr. m2 pr. måned.

Afdelingen har aktivitetsmøder, hvor 
man hygger sig med morgenkaffe og 
brød, og bagefter bliver man enige 
om, hvad der trænger. På den måde 
er der mindre brug for driften til den 
fælles vedligeholdelse.

Budget for 2017 blev godkendt, og 
ordstyreren kunne konstatere, at af-
delingen med dens regnskab for 2016 
og budget for 2017 jo allerede opfyl-
der regeringens effektivitetsplan.

Forslag fra afdelingen  
vedrørende bestyrelsesvalg
”Det indstilles, at praksis med at 
vælge formanden på afdelingsmøder 
hvert andet år afskaffes, og at der i 

stedet fremadrettet foretages valg, så 
bestyrelsen består af i alt tre menige 
bestyrelsesmedlemmer. Disse besty-
relsesmedlemmer konstituerer sig 
efterfølgende.”
Forslaget blev vedtaget uden kom-
mentarer, og på den måde svarer 
vedtægterne til det normale for andre 
afdelinger.

Nyt bestyrelsesmedlem
Jytte M. Lausen ville gerne modtage 
genvalg  og Jesper Frølich stillede op 
til bestyrelsen.  Jesper blev valgt med 
flest stemmer, og Jytte blev dermed  
suppleant.
Jesper Frølich nu er ny formand.
Jytte Lausen lod sig genvælge som 
FAS-repræsentant  
Ingen valg til Skræppebladet.

Afdelingsmøde i Seniorbo-café, der havde fået nye stole og TV.
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16 - Voldbækhave

KUNSTUDSTILLING I VOLDBÆKHAVE
Mange besøgende i Kulturugen

Tekst og fotos Kirsten Hermansen

På afdelingsmødet blev Skræppen 
af Birgitte Frølich gjort opmærksom 
på den smukke kunstudstilling i 
glasgaden, og  efter  afdelingsmødet 
fik Skræppen taget disse  fotos fra 
udstillingen. 
Birgitte skriver til Skræppebladet:
”Voldbækhaves kunstnere udstillede 
igen i år i glasgaden i Seniorbo Vold-
bækhave.

Det blev en stor succes sidste år, 
da dørene blev slået op første gang 
i Brabrand Kulturuge. Der var 82 
besøgende, på de 8 dage udstillingen 
varede.
Der var omtale i Kulturugens pro-
gram, så folk havde lettere ved at 
finde stedet, og der blev sat skilt op 
ved Silkeborgvej.

Der er 5 kunstnere derude, som 
maler, og 2 arbejder med foto.

Kunstmalere er: Erik Lauritzen, Dorte 
Borg, Dina Kristensen, Grethe Otiri og 
Birgitte Frølich.
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17 - Højriisparken

Højriisparken har godkendt forslag 
om individuel afregning af vandforbrug

Beretning bar præg af en ny stil i bestyrelsen, og der var få spørgsmål

Tekst Kirsten Hermansen, foto Kirsten Hermansen og Martin Krabbe

Af Højriisparkens 21 lejemål var kun 
8 beboere dukket op til et møde, der 
hurtigt blev afviklet, idet der kun var 
få spørgsmål og ellers enighed hele 
vejen igennem.

Ny bestyrelse – ny stil
Bestyrelsen havde valgt ikke at have 
nogen formand, og den indledte 
årets beretning med de tørre tal, som 
at 13 beboere var fraflyttet, og 9 nye 
var indflyttet. Den nye stil indebar 
også mere information til beboerne 
i form af fire årlige nyhedsbreve og 
invitationer til summemøder, hvor 
beboerne kunne træffe bestyrelsen.
Af store begivenheder kunne 
nævnes, at afdelingen havde holdt en 
20-års-jubilæumsfest med stor succes.
Af mindre begivenheder nævntes 
mange vedligeholdelses- og forbed-
ringsarbejder, og i 2017 er der plan-
lagt større vedligeholdelsesarbejder, 
som der er sparet op til:  Udskiftning 
af varmevekslere og koldtvandsmå-
lere.

Huslejenedsættelser
Til varmtvands- og vandmålere samt 
varmevekslere skal der bruges kr. 

607.000 i 2017, men beløbet bliver 
taget af de henlæggelser, der allerede 
i 2016 udgør i alt 3,8 mio. kr.
Samlet falder udgifterne i budgettet 
for 2017, og et regnskabsoverskud 
fra 2015 skal tilbage til beboerne. Det 
resulterer i en huslejenedsættelse på 
56 kr. pr. m2, og det er en pæn husle-
jenedsættelse.

Overgang til individuel afreg-
ning af vandforbrug
Forslaget er stillet af administra-
tionen og anbefalet af bestyrelsen, og 
det blev vedtaget uden bemærknin-
ger.
Når udgiften til vand i 2017 bliver 
pillet ud af budgettet, medfører det 
en yderligere huslejenedsættelse. I 
stedet bliver der opkrævet et tilsva-
rende a conto beløb for vandforbrug.
Den første afregning af vand sker 
den 1/7-2017, og så er der mulighed 
for at regulere a conto-opkrævningen 
fremadrettet, da et halvt års forbrug 
kan give en retning på, hvor forbru-
get ligger for det enkelte lejemål.

Valg
Bestyrelsesmedlemmerne Gert Sø-
rensen og Poul King ville gerne mod-
tage genvalg, og Ole Frederiksmose 
blev valgt i stedet for Preben Jensen, 
der ikke ønskede genvalg.
Marianne Mortensen, som var fravæ-
rende, havde på forhånd accepteret 
valg som suppleant.
Ingen repræsentant til FAS eller 
Skræppebladet

Bestyrelsesmedlem Poul Kling aflægger den visuelle beretning via PowerPoint. Det 
var smukt klaret.



Skræppebladet oktober 2016 - 37

22 - Sonnesgården

Kort møde i Sonnesgården
God stemning og nedsat husleje

Tekst og foto Bo Sigismund

Som altid er der stor tilslutning i 
afdeling 22, Sonnesgården, også til 
beboermøder. Der var kun en kort be-
retning, for her er der to årlige møder. 
Dog var der naturligvis spørgsmål, 
for beboerne er engagerede og ingen-
lunde ukritiske. En vandskade må 
siges at være en alvorlig ting. Her har 
man også beretninger fra det grønne 
udvalg, kulturgruppen og aktivitets-
udvalget.
I Sonnesgården har man altid været 
meget bevidste om økonomien, så 
det var et positivt budget: Huslejen 
nedsat 9 kr./m2/år – af en talkyndig 
omregnet til 12 flasker rødvin – og 
naturligvis blev det vedtaget enstem-
migt. Der var også opmærksomhed 
på den nye serviceordning, der 
betyder, at varmemester/serviceleder 
tidvis vil have opgaver i andre afde-
linger.

Et forslag om at afskaffe kattehold 
fik kun 4 stemmer, mens forslag til 
beboerhåndbog blev godkendt.

Valg
Der var valg til afdelingsbestyrelsen. 
Her blev Inge Petersen nyvalgt med 
105 stemmer.

Genvalgt blev Johs. Fagtmann med 
98, Jens Kragsnæs med 97 og Ole 
Møller med 82. 
Suppleanterne blev Erik Poulsen med 
48 stemmer og Lars Jacobsen med 32. 
Til FAS valgtes Eigil Lyhne og til 
Skræppebladets redaktion Elsebet 
Nørgaard.

Facaderenovering i afdeling 23
Arbejdet er gået i gang

Tekst og foto Bo Sigismund

Inden det ordinære afdelingsmøde 
havde afdeling 23, Skovhøj, holdt et 
ekstraordinært møde. Der var brug 
for en grundig oplysning og diskus-
sion forud for beslutningen om ny fa-
cadebeklædning. Det skulle samtidig 
gerne løse problemerne med træk og 
vandindtrængning.
Niels Hosie og Carsten Falch holdt 
et grundigt teknisk oplæg i en let-
forståelig stil, og der var mange ud-
dybende spørgsmål, så da sagen var 
veloplyst, kunne forslaget vedtages. 
Arbejdet er allerede gået i gang, be-
gyndende med fælleshuset. Det er de 
sorte flader, der udskiftes.

23 - Skovhøj

Den nye bestyrelse. Fra venstre: Erik Poulsen, Ib Frandsen, Johs. Fagthmann, Inge 
Pedersen, Jens Kragsnæs, Ole Møller og Sonja Delfs.
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24 - Skovhøj

Godt, men lille møde i Skovhøj
Parkering, altaner og huslejenedsættelse

Tekst og foto Louise Elm Niemann

Da boligforeningens afdeling 24, 
Skovhøj, afholdt beboermøde den 7. 
september, skete det under rolige for-
hold. Afdelingen i Hasselager består 
af ca. 80 husstande, men foruden af-
delingens tre bestyrelsesmedlemmer 
var kun 10 beboere mødt op. Dette er 
dog normalt, kan bestyrelsesmedlem 
Annette Kjærsgaard fortælle mig, og 
blandt de fremmødte er der en god, 
varm stemning, selvom forsamlingen 
kun fylder en brøkdel af det ellers 
store forsamlingslokale.

Uventede udgifter væltede ikke 
budgettet
Mødet bliver skudt i gang med 
årsberetningen, hvor bestyrelses-
medlem Jan Kjærsgaard kan fortælle, 
at Skovhøj tidligere på året har haft 
problemer med gadebelysning, og at 
udbedringerne er endt med at blive 
en noget dyrere affære end forventet. 
Derudover indeholder beretningen 
en opfordring til beboerne om at 
være mere varsomme med at ringe 
til totalservice, da det er dyrt, samt 
en påmindelse om, at et opkald til 
storskrald er gratis, mens oprydning 
efter uafhentet skrald både koster tid 
og penge. Samtidig kan afdelingen 
officielt byde deres ny serviceleder, 
Morten, velkommen. Han er tyde-
ligvis allerede er blevet en populær 
mand blandt afdelingens bebo-
ere, der både roser ham før og under 
mødet for hans effektivitet. 
Selvom gadebelysningen har kostet, 
kan boligforeningens repræsentant, 
Susanne Witting, senere på mødet 
fortælle, at Skovhøj kommer ud med 
et overskud på dette års regnskab, 
hvilket betyder, at afdelingen får en 
mindre huslejenedsættelse.

Diskussion om parkering 
Selvom jeg under mødet får det ind-
tryk, at Skovhøj er en rolig, velfunge-
rende afdeling, betyder det dog ikke, 

at der ikke kan diskuteres til det lille 
beboermøde.
Afdelingen har på det seneste oplevet 
problemer med afdelingens parke-
ringspladser. Naboerne til afdelingen 
har i den seneste tid benyttet afde-
lingens parkeringspladser, men det 
er episoden, hvor udefrakommende 
brugte afdelingens parkeringspladser 
som langtidsparkering, mens de i bus 
kørte på ferie, der for alvor sætter 
diskussionen i gang. Det diskuteres 
livligt, hvorvidt skiltning, ny af-
mærkning eller P-vagter er løsningen 
på parkeringsproblemerne.

Altanbeklædning
Senere dukker endnu en diskussion 
op, da bestyrelsen foreslår, at ved-
tægterne omkring altanbeklædning 
ændres, fra at beklædningen skal 
være i grå nuancer til at skulle være 
grå eller sorte. Der er flere husstande 
i afdelingen, der har altanbeklæd-
ninger i andre farver, og som er 
utilfredse med begrænsningerne. Be-

styrelsen påminder derfor beboerne 
om, at det er vigtigt at læse afdelin-
gens vedtægter for ikke at ende i en 
situation, hvor man bliver bedt om at 
fjerne eller ændre ting ved sin bolig. 
Der diskuteres livligt, men det ender 
med, at der bliver stemt for forslaget, 
og beboerne påmindes, at de selv kan 
foreslå en udvidelse af farveudvalget 
til næste beboermøde.
Diskussionerne ødelægger dog ikke 
stemningen, og mødet afsluttes med 
fællesspisning, hvor menuen står på 
smørrebrød til de fremmødte bebo-
ere.

Kun 10 beboere udover administrationen var mødt op.
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26 - Kildeagervej

Lille fremmøde til beboermøde
Huslejefald og kompensation til lejerne

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Der var ca. 20 til stede til beboermø-
det i afdeling 26, Kildeagervej. For-
manden, Nadia Pless, valgte tidligere 
på året at trække sig helt fra bestyrel-
sen, da hun syntes, der var for meget 
brok og utilfredshed fra beboerne. Da 
hun ikke mere var formand, var det 
bestyrelsesmedlem Lonnie Riberga-
ard, der afholdt beretningen. Hun 
understregede også, at bestyrelsen 
har måttet stå model til meget, som 
ikke har været særligt positivt.  
”At sidde i bestyrelsen er et frivilligt 
arbejde, og det er ikke ret motive-
rende, når der kun kommer brok.” 

Positive indslag
Der har dog også været positive ting 
i årets løb. Beboerne er blevet gode 
til at bruge storskraldsordningen, og 
afhentningsordningen fungerer fint. 

Derudover har der været en god 
sommerfest. Afdelingsbestyrelsen 
foreslog, at man i fremtiden vælger 
en fast dato til fest, så der er bedre 
mulighed for at sætte kryds i kalen-
deren.
Der er en klage over larm efter som-
merfesten, der gik ud over naboen. 
Der blev lovet, at efterfesten næste år 
foregår indendørs.

Bestyrelsen vil gerne have noget 
hjælp til at arrangere fester. Det kom 
også på som et forslag, som blev 
godkendt. Det betyder, at afdelings-
bestyrelsen nu har bemyndigelse til 
at sammensætte et festudvalg.

Budget og regnskab
Administrationschef Susanne Witting 
redegjorde for budgettet og kunne 
glæde beboerne med en huslejened-
sættelse på 2% til næste år.
Afdelingen har et stort overskud, 
som kommer beboerne til gode. Der 
er blandt andet fald i udgifter pga. 
henlæggelser. Det overskud stam-
mer blandt andet fra besparelse på 

renovation, fælles el og vedligehold. 
Afdelingen er ny, og derfor bruges 
der endnu ikke så mange penge på 
vedligehold. Med den huslejenedsæt-
telse til følge blev budgettet vedtaget. 
Regnskabet fra 2015 blev også taget 
til efterretning. 

Medlemskab af LLO
Der var stillet et forslag om, at afde-
lingen skulle melde sig ind i Lejernes 
LO. Der har været store problemer i 
afdelingen med blandt andet solcelle-
anlæggene, så forslagsstilleren ønske-
de at have et sted, de kan gå hen og 
få behandlet deres klagesag. Det blev 
vedtaget efter lidt debat og kræver 
måske, at der bliver set på budgettet 
igen for næste år, da beboerne betaler 

kontingentet over huslejen. Men 
beløbet er kun på ca. 21 kroner om 
måneden, så den samlede husleje er 
formodentligt ikke i fare.
Det bliver afdelingsbestyrelsens 
opgave at få meldt afdelingen ind.

Forbrugsopgørelse over solcel-
lerne
Et andet forslag på mødet handlede 
om, at beboeren gerne ville have en 
årsopgørelse over solcellerne blev 

sendt ud, samtidig med at forbrugs-
regnskabet kom ud. Driftschef Niels 
Hosie lovede at kigge på det og 
forklarede, at når der kommer en ny 
hjemmeside, vil det være muligt selv 
at gå ind og tjekke sit forbrug.

Valg til bestyrelsen og FAS
Det blev fredsvalg, da kun tre stillede 
op, og der var brug for tre pladser. De 
tre er:
Lonnie Ribergaard
Pia Dahlgren
Mia Rahbek

Til FAS fik Louise Nejst hvervet, og 
hun blev også genvalgt for Skræp-
pebladet.

Udenfor dagsordenen orienterede 
driftschef Niels Hosie om situationen 
med solcelleanlæggene. Niels Hosie 
oplyste, at der kommer kompensati-
on til beboerne. Et såkaldt genetillæg, 
da de ikke har haft varmt vand, og de 
får dækket udgifter til varmeblæser.

Den nye bestyrelse i Kildeagervej fra venstre. Mia Rahbek, Lonnie Ribergaard og Pia 
Dahlgren
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30 - Solbjerg

De unge kom til i Havnehusene
Beboermødet i afdeling 31, Havnehusene, præget af, at ungdomsboligerne er blevet en del af afdelingen

Tekst Sean Ryan Bjerremand, foto Bo Sigismund

På beboermødet i boligforeningens 
nyeste afdeling aflagde formand 
Torben Malmstrup beretningen på 
vegne af afdelingsbestyrelsen. Han 
oplyste, at der kun blev tale om en 
kort beretning, og at afdelingsbesty-
relsen havde følt, at det havde været 
op ad bakke at være i bestyrelsen, 
blandt andet på grund af dårlig 
orientering for eksempel om bolig-
foreningens ønsker for afdelingen. 
Der havde blandt andet været tale 
om prissætning af udlejning af fælles 
faciliteter som gæsteværelse, café og 
lokalet på 11. sal, men det havde vist 
sig, at der kun var tale om cafeen.  

Savnet sekretærhjælp 
Der havde været problemer med 
manglende sekretærhjælp, hvilket 
var et problem, da man som ny 
bestyrelse er afhængig af sekretæ-
rens viden. Men på det seneste har 
afdelingsbestyrelsen fået god hjælp 
fra både administrationschef og se-
kretær.
Endvidere havde der været proble-
mer i forbindelse med indretningen 
af legepladsen, da legeredskaber 
over en meter skal boltes fast, hvilket 
ikke er muligt på afdelingens grund. 
Der var imidlertid fundet en løsning 

med en sandkasse og nogle gummi-
legedyr, som er bestilt. 
Bestyrelsen har besluttet, at der skal 
opsættes en stikkontakt i P-kælderen 
og en kompressor til at pumpe cykler 
med, men installation heraf afventer 
stadig. 
Serviceleder Rene Ballegård har haft 
meget at lave, så beboerne har selv 
ordnet bedene på Esther Aggebos 
Gade, hvilket Rene Ballegård ud-
trykte stor tak for. 
Et års gennemgang af lejligheder, 
tagterrasser og ”grønne områder” 
mangler at blive udført. 

Solbjerg er langt fra Brabrand
En stemme kan være nok til et beboermøde

Tekst og foto Bo Sigismund

Ude i afdeling 30, Pilevangen, som 
ligger i Solbjerg, har de ikke noget fæl-
leshus – der er kun 46 lejligheder – så 
man låner mødelokaler i byen på ho-
vedgaden. Det er to km væk men de 
udsendte fra Brabrand Boligforening 
syntes, at de var kommet meget langt 
væk! 11 beboere var til stede og hørte 
en kort beretning fra formand Maria 
Kahr Ovesen om tingenes tilstand. 
Der var ingen kritik. Budgettet bevir-
ker en huslejestigning på 6 kr/m2/
år, hovedsagelig forårsaget af mindre 
indtægter. Alle stemte for. 

Valg
Det var kun nødvendigt at få én 
stemme for at blive førstesuppleant, 
og den stemme gik til Dorit Strand-
gaard. De to på genvalg, Jesper 
Viberg og Per Tirstrup Nielsen, blev 
genvalgt. Og budgettet vedtaget. Så 

det var det møde? Nej, også her leves 
beboerlivet, og der er engagement til 
stede, og der bliver holdt øje med, 
hvad der sker, og hvad man ønsker, 
at der skal ske.

Jesper Viberg 20 stemmer, 
Per Tirstrup Nielsen 19 stemmer
Dorit Barbara Strandgaard 1 stemme, 
1. suppl.
Der blev ikke valgt nogen repræsen-
tant til FAS eller Skræppebladet.

Den nye bestyrelse fra venstre. Per Tirstrup Nielsen, Jesper Viberg, Dorit Strandga-
ard(1. suppleant), Maria Kahr Ovesen, Lone Lysdal Klitgaard

31 - Havnehusene
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 Kritiske kommentarer 
Frederik Thordal, formand for ung-
domsbeboerrådet, bemærkede under 
debatten, at der hørte noget mere til 
beretningen.   Ungdomsboligerne har 
oplevet en noget anden situation end 
den, afdelingsbestyrelsen gav udtryk 
for, og den var meget taknemmelige 
for den store hjælp, de havde fået fra 
en række forskellige personer i admi-
nistrationen. 
Ungdomsboligerne har nedsat et 
beboerråd i februar måned, og der 
var blevet nedsat en række forskel-
lige udvalg, herunder blandt andet et 
udvalg, som stod for indretning af de 
forskellige fællesrum i afdelingen, og 
et aktivitetsudvalg. 
 
Uenig om fælleslokale
Der har været lidt problemer i 
forhold til ungdomsboligerne 
kontra afdelingsbestyrelsen, idet 
afdelingsbestyrelsen eksempelvis 
har villet inddrage fælleslokalet 
på 11. sal til familieboligerne, og i 
den forbindelse har sekretariatet 
hjulpet med afklaring af afdelings-
bestyrelsens beslutningskompetence.  
Ungdomsboligerne ser frem til at 
kunne blive del af afdelingsbestyrel-
sen, således at det fulde potentiale 
kan blive udnyttet, og der kan inter-
ageres på tværs med tillid til hinan-
den. 

Løbet imod en mur
Alexander Momtaz Jacobsen 
udtrykte kritik over afdelings-
bestyrelsens korte beretning og 
orienterede om, at de unge havde 
prøvet at få gang i en del ting, 
men at de havde løbet panden 
imod muren, hvad angik samar-
bejdet med afdelingsbestyrelsen.  
Det var blandt andet blevet aftalt, 
at de unge skulle have observatør-
status i afdelingsbestyrelsen, men 
det blev hurtigt til, at de kun kunne 
deltage en halv time på lige fod med 
alle øvrige beboere i afdelingen.  
Et andet eksempel på problemer i 
forhold til afdelingsbestyrelsen var, 
at den havde besluttet, at der ikke 
måtte foretages rengøring af fælles-
lokalet på 11. sal, til trods for at det 
er ungdomsboligerne, som betaler 
husleje for lokalet. Endelig udtrykte 
han afstandtagen fra, at afdelingsbe-
styrelsen i sin beretning gav udtryk 
for, at sekretariatet ikke udfører sit 
arbejde ordentligt. 
Der var ikke yderligere kommentarer, 
og beretningen blev taget til efter-
retning. 
 
Huslejestigning
Administrationschef Susanne Wit-
ting gennemgik budgettet og kunne 
fortælle, at som følge af, at der er 
indtægter på i alt 13.595.300 kroner 
og udgifter på i alt 14.436.164 kroner, 

så er det   nødvendigt at varsle 
en huslejestigning på i alt 840.864 
kroner, hvilket svarer til en lejeforhø-
jelse på 6,4 procent eller 63 kroner pr. 
kvadratmeter.
Susanne Witting oplyste i den forbin-
delse, at den nuværende husleje er 
fastsat efter skema B samt nøgletal fra 
andre byggerier, og det må konstate-
res, at budgettet for 2016 har været 
for optimistisk i forhold til ejendoms-
skatten, som familieboligerne betaler, 
og ydelsen til kreditforeningen. 
Der er gennem advokatfirmaet 
Rafn & Søn gjort indsigelse mod 
ejendomsskatten, som synes meget 
høj i forhold til andre byggerier på 
havnen. Såfremt sagen vindes, vil 
det betyde en huslejenedsættelse på 
familieboligerne.  
Frederik Thordal efterlyste afdelings-
bestyrelsens anbefaling, og her kunne 
Torben Malmstrup oplyse, at afde-
lingsbestyrelsen nøje har gennemgået 
budgettet sammen med Susanne Wit-
ting og taget det til efterretning og 
derfor gerne ville anbefale, at det 
bliver godkendt. Og det blev det.
 
Bestyrelsen blev væltet
Der skulle vælges fem medlemmer til 
den nye afdelingsbestyrelse, og fire 
fra den tidligere bestyrelse stillede op 
uden at blive valgt. Resultatet blev: 
Frederik Thordal 120 stemmer, 
Charlotte Grace Overgaard 108 stem-
mer, Alexander Morntaz Jacobsen 96 
stemmer, Ebbe Meldgaard 92 stem-
mer og Winnie R. Hvas 63 stemmer.
Herefter skulle der separat vælges 
suppleanter, fire stillede op og blev 
valgt i nævnte rækkefølge: 
Rita Malmstrup 84 stemmer, Kristian 
Korsgaard 81 stemmer, Sam Klausen 
58 stemmer og Kasper Gregersen 52 
stemmer.

Bestyrelsen har siden mødet konsti-
tueret sig, og Charlotte Grace Over-
gaard er blevet ny formand.

Grethe Abild var på valg til FAS Syd 
og blev genvalgt, mens Dorthe Laust-
sen blev valgt som suppleant.   Der 
var ingen, som ønskede at stille op til 
Skræppebladets redaktion.

31 - Havnehusene

Havnehusene er en ny afdeling, så de havde denne gang deres første beboermøde, hvor 
også ungdomsboligerne var med.
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Bankospil i Skovgårdsparken
Banko er flyttet fra Laden

Den 19. oktober 2016 starter der 
bankospil i selskabslokalerne i Skov-
gårdsparken, Ingasvej 66, Brabrand.
Dørene åbner kl 15.30.

Der spilles 30 alm. spil, derudover 
har vi pausespil, to kortspil, to super-
spil og jackpot. 

Vi har også pulje og nieren. 
Det første pausespil spilles kl. 17, 
derefter hvert kvarter til og med 
til kl. 18, hvor vi starter med jack-
pot og derefter to kortspil, og så 
går vi i gang med det alm. banko 
med en lille pause efter spil 15.  

Vi forventer at være færdig ca. kl. 
21.15 - 21.30.
Der kan købes øl, vand og kaffe.  
Der er pt. desværre ikke mulighed 
for køb af mad. 
Håber, vi ses

Mange hilsner
Svend, Lonni, Annie, Elmer og Conny 

Beboerhuset Søvangen
Stolegymnastik, fællespisning og julemarked

Stolegymnastik for ældre 
– både herrer og damer
Se opslag i vaskeriet og i beboerhuset 
om tidspunkt. 

Søndagscafé 
den 6. november kl. 14.00-16.30.
Kaffe/te med brød  - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 21/9. 

Fællesspisning
Onsdag den 23. november 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 un-
der 12 år kr. 30,-.

Julemarked 
med salg af juledekorationer og ju-
lecafé med gløgg og æbleskiver:
Søndag den 27. november kl. 14.00-
16.30.

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

Hilsen Beboerhusudvalget

Aktiviteter på 
Lokalcenter Næshøj

Mortensaften, julefrokost og herrefrokost i Harlev

På Lokalcenter Næshøj er der gode muligheder for at blive en del af 
et fællesskab.
For flere oplysninger kontakt: Brugerrådsformand, Inger Graversen 
tlf. 27 24 87 59 mail:i-k.graversen@stofanet.dk eller frivilligkoordina-
tor, Mariane Bech tlf. 51 57 62 54 mail: nmab@aarhus.dk

De kommende måneder sker der herudover mange spændende ting:
• Vinsmagning d. 3. november er desværre aflyst
• Torsdag d. 10. november kl. 18.00, mortensaften, 140 kr.
• Onsdag d. 14. december kl. 12: Julefrokost, caféen serverer dejlig   
    mad, og husorkesteret spiller dejlig musik
• Torsdag d. 12. januar kl. 13: Herrefrokost 75 kr.
• Mandag d. 20. februar kl. 18: Foredrag om ”Urter og brændevin” 
    med smagsprøver og lækker oste- og pølseplatte. 

Mariane Bech, frivilligkoordinator

Holmstrup 
billardklub

Se åbingstiderne her

Tirsdag kl. 14-18
Torsdag kl. 19-21 (Dart)
Fredag kl. 15-19
Lørdag kl. 12-18
Søndag kl. 10-14
Lukker en halv time efter, spillet er 
stoppet.
Kontaktpersoner:
Tom Houmøller: Tlf. 30323478
Kurt Møller: Tlf. 30242727



Skræppebladet oktober 2016 - 43

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

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:
Kirsten Larsen (kontaktperson), tlf. 32 12 91 69 
Kila42@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:
Anne Marie (Rie) Ilsøe (kontaktperson)
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:
Else Lundgaard Madsen

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Frøhlich, tlf. 20 87 06 16
j.frohlich@hostmail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Gert Møller Sørensen (kontaktperson) 

Afdeling 18, Lyngby:
Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, susanne@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Anne Maria Jørgensen, tlf. 61 85 17 27
Anne94jorgensen@gmail.com

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:
Ole Storm (kontaktperson)

Afdeling 30, Pilevangen:
Maria Kahr Ovesen, tlf. 40 88 21 60,
maria@kahrshjem.dk

Afdeling 31, Havnehusene:
Charlotte Grace Overgaard, tlf. 72 20 80 54 
Charlotte.Overgaard@formpipe.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

Frederik Thordal 
Bernhardt Jensens boulevard 95, 6., 8, 8000 Aarhus C 
tlf. 22 32 57 70, f-fischer@hotmail.com

Troels Bo Lund Knudsen
Jernaldervej 255 A, 1. tv., 8210  Aarhus V, 
tlf. 22 88 60 47, troels.bo@gmail.com

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

Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 7. 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: Lene Olm, Stenaldervej 203, st., Brabrand 
Telefon: 60775802

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

KOM OG GØR SKRÆPPEBLADET
ENDNU BEDRE!
Er du træt af at læse de samme historier i Skræp-
pen? Har du ideer til nye koncepter og historier, 
du synes, vi burde skrive? Eller vil du gerne have 
nogle gode skrivetips?
Så kom til vores skrivelørdag 
den 19. november kl 10-15. 
Det foregår i beboerhuset Valhalla i Odinsgården, 
Stenaldervej 209.
Der er morgenmad og frokost.
Det hele er gratis, men vi vil gerne have tilmelding 
af hensyn til forplejning. 
Tilmelding foregår til redaktionsekretær Elsebeth 
Frederiksen på redaktionssekretær@skraeppe-
bladet.dk eller telefon 41 42 87 92
Vi glæder os til at se jer!

Information fra beboerrådgiverne
Husk at skrive under, hvis du er enlig forsørger

Det er nu, Udbetaling Danmark sender breve ud, 
hvor de ønsker underskrift på, om man fortsat er en-
lig forsørger. De sender dem på e-boks til dem, der 
er tilmeldt den, og pr. brev til dem, der har dispensa-
tion.
Har I NemId,  går I ind på www.borger.enlig/dk. Har 
I ikke NemId, krydser I af, underskriver og afleverer 
i borgerservice eller sender med post.  Er I fortsat en-
lige forsørgere, er det MEGET MEGET vigtigt, I får 
underskrevet. Gør I ikke det, vil I ikke få udbetalt 
børnetilskud til januar, og der er ingen mulighed for 
at få med tilbagevirkende kraft. 

Husk at underskrive inden 3. november
I de breve vi har set står der, at der skal underskrives 
inden 3. november.
I, der har dispensation for e-boks, skal være op-
mærksomme på, at dispensationen kun gælder i 2 år, 
og hvis I fortsat ønsker det,  er det derfor vigtigt, at I 
går på borgerservice og får den fornyet.
 I er som altid meget velkomne til at komme 
over til os i rådgivningerne, og vi vil hjælpe jer.  

Gode hilsener fra 
Abelone Asingh, Jens Høgh og Maryam Fereidanian,
beboerrådgivere 

GELLERUP MUSEUM
Kom forbi, og oplev Gellerup fra oven

Museets frivillige holder Gellerup Museum åbent 
for alle interesserede.
Det foregår søndag den 6. november 
og 4. december 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


