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LEDER

Af Helle Hansen

En mavepumper til det boligsociale

Midt i januar meddelte Landbyggefonden, at Gellerupparken 
og Toveshøj har fået godkendt deres ansøgning om prækva-
lifikation til den nye boligsociale helhedsplan. 30 millioner 
kroner er der blevet reserveret til de næste fire års plan, som 
skal bygge oven på de mange indsatser, der de sidste tyve år 
har været rettet mod områdets sociale udfordringer.

Lige siden starten på de boligsociale indsatser med byud-
valgsarbejdet i 1994-98 har beboerne i Gellerup og Toveshøj 
været engageret og involveret i udviklingen og gennemførel-
sen af planerne. 
Mange husker sikkert de oprindelige naboskabere, der med 
Ove Abildgaard i spidsen var med til at sætte mange skibe i 
søen. Livsværkstederne i City Vest er et af de fornemmeste 
eksempler på en succes, der er vokset ud af arbejdet. Et andet 
er Vejledningscentret, i dag Get2ED, der gennem mere end 15 
år har givet råd og vejledning til områdets unge og deres for-
ældre, når eleverne har stået over for at skulle træffe vigtige 
karrierevalg.

Naboskaberne forsvandt tilbage i 2009, da Landsbyggefonden 
lavede de boligsociale indsatser mere komplekse og omfat-
tende. Gellerup og Toveshøj skabte i den periode netværket 
Samvirket, som i fællesskab mellem boligforening, kommune 
og beboere skulle være med til at formulere de nye indsatser, 
som blev til Foreningernes Hus, Fritidspatruljen og Samvirket.

Den nuværende firårige boligsociale plan lagde fra land i 2014 
med Henning Winther som boligsocial leder. Det er den hidtil 
mest omfattende og den største og dyreste med en ramme 
på omkring 44 millioner kroner til de fire år.  Planen består 
af en lang række forskellige indsatser, der for de flestes ved-
kommende er vokset ud af ønsker og behov, som beboerne i 
samarbejde med kommunen har formuleret. Og her et lille års 
tid før periodens udløb er mange af projekterne godt oppe at 
flyve og i fuld gang med at blive forankret eller tænkt videre-
udviklet.

Det kan derfor godt opleves som noget af en mavepuster til 
den boligsociale indsats, da Henning Winther den 22. januar 
i en kortfattet mail meddelte, at han dags dato fratrådte sin 
stilling og stoppede samarbejdet med Brabrand Boligforening. 
Afgørelsen var sket i samråd med direktionen i boligforenin-
gen og i enighed om, at der skal en anden organisering til i 
den kommende sociale helhedsplan for 2018-21.

Beboerdemokratiet har ikke været inddraget i overvejelserne 
om en anden organisering og kender heller ikke noget til, 
hvori uenighederne mellem direktionen og den afgående 
leder ligger. Så det er til at forudse, at der ligger en stor opgave 
for direktionen i at få kommunikeret, hvordan en sådan situa-
tion kan opstå uden inddragelse og orientering, hvis den nye 
sociale helhedsplan skal have en chance for at flyve. 
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Landsbyggefonden på visit i Gellerup
Helhedsplanens velkomstcenter, E&P Huset, skal huse fondens stand til efterårets Almene Boligdage

Tekst Helle Hansen, fotos Chadi Ali Kayed

Dagen før, Aarhus tog hul på Kul-
turhovedstadsåret, var der fint besøg 
hos Brabrand Boligforening, der 
tog imod en mindre delegation fra 
Landsbyggefonden, der lagde vejen 
forbi Gellerup.
Besøget fandt sted i Helhedsplanens 
Velkomstcenter midt i Gellerup, og 
her fik blandt andet sekretariatschef 
Birger Kristensen en opdatering på, 
hvor langt boligforeningen er nået 
med den store Helhedsplan, som 
fonden er en af de største bidrag-
ydere til. 

Rundtur i området
Derefter var der en lille guidet tur 
rundt i området, hvor fondens 
medarbejdere selv fik mulighed for 
at spadsere ned ad den nye Karen 
Blixen Boulevard og opleve, hvor 
stort et areal af boligområdet der lige 
nu er ramt af byggemodning, vejom-
lægning mv.

Stand i E&P Huset
Til efteråret, anden weekend i sep-
tember, holder Boligselskabernes 
Landsforening igen Almene Bolig-

dage. En slags boligselskabernes 
festival, som finder sted hvert tredje 
år. Og i 2017 er de tre boligdage 
blevet placeret i Aarhus i anledning 
af kulturhovedstadsåret.  
Der er tradition for, at Landsbyg-
gefonden altid har en stand med til 
arrangementet, og i forbindelse med 
besøget i Gellerup blev det aftalt, at 
det bliver E&P Huset, der skal danne 
rammen om Landsbyggefondens 
aktiviteter i de tre dage i september. 

Landsbyggefonden fik en status på Helhedsplanen. En gåtur på den nye boulevard.
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En af boligforeningens ældste afdelinger 

ligger i et parcelhuskvarter
Vi har besøgt afdeling 
21, Hasselager, for at se 
den Med Andre Øjne.
Overraskelsen var stor, da jeg kom 
til Hasselager. Det viser siger, at Bra-
brand Boligforening har en afdeling 
her, afdeling 21, Hasselager, der blev 
opført allerede i 1967, længe før Gel-
lerup og Toveshøj. I 1970’erne havde 
afdelingen også en repræsentant 
i foreningsbestyrelsen, Ib Nybro.  
Afdelingen blev opført, umiddelbart 
efter området blev udstykket. I dag 
er den omgivet af parcelhuse i et 

fredeligt og roligt kvarter. Det er 
typisk byggeri fra 1960’erne af gule 
mursten, og træerne er blevet store.  
Det er et ældre byggeri, hvor de 
fleste beboere kender hverandre, 
men det trænger nu til en renovering. 
 
En familiebolig
Vi besøger Iben og Claus Rahbek, 
der i omkring 25 år har boet i et af 
de store huse. Her en stor stue, to 
værelser og en baggang, der godt 
kan anvendes som værelse. Claus er 
meget glad for haven, selvom han har 
den mindste grund med den mindste 
have og indkørsel.

Der har været en del udskiftning i 
rækkehusene, fordi pensionisterne 
flytter. Der bor børnefamilier i tre af 
de store huse. Afdelingen har grønne 
områder, men ingen legepladser, men 
der er en offentlig legeplads lige ved 
siden af.

Fælles vaskeri 
Der er fælles vaskeri. Indtil det blev 
fornyet for 2-3 år siden, var der 
kollektiv afregning. Nu betales for 
forbrug med kode. Tidligere blev be-
boermøderne holdt hos formanden. 
Nu er man begyndt at leje sig ind i 
Hasselagerhallen. Sidste år blev der 

MED ANDRE ØJNE
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holdt sommerfest i et telt på græs-
plænen.

Henlæggelser mangler
I mange år er huslejen blevet holdt 
nede ved at spare på henlæggelser, 
så afdelingen har ikke penge til 
nye køkkener. Mange låner til nyt 
køkken hos boligforeningen eller 
betaler selv. Iben og Claus har sat et 
nyt køkken med hårde hvidevarer og 
nyt bryggers ind for små 40.000 kr. 
I 1980’erne kom ny belægning på 
tagene og rejsning på rækkehusenes 
tage. For ikke så mange år siden 
fik man nye vinduer, hvilket førte 
med sig, at lejlighederne blev for 
tætte, og der kom skimmelsvamp. 
Til gengæld er køkkenerne i de små 
lejligheder meget kolde. Der er 
også blevet sat nye termostater op. 
Husene savner krybekældre, og 
rørene under gulvene er ved at 
lække. Derfor måtte en beboer bo et 
halvt år i et skur, mens lejligheden 
blev renoveret.

Solvarme og renovering 
er ønsket
”Vi har ingen henlæggelser”, siger 
Claus, ”og vi står overfor en truende 
krise. Renovering er stærkt påkrævet, 
men vi må have nogle gode lån.” 
Hulmursisoleringen skal undersø-
ges, og Claus kunne godt tænke sig 
solvarme. De har af egen lomme sat 
et Danfoss Living System op for at 
se, om det kan betale sig. Men de er 
meget glade for haven og i det hele 
taget glade for at bo der.

Lyst lavenergihus
Bagefter besøger vi Bernadette og 
Svend Gissel, der bor i et af de nye 

rækkehuse på 115 m2 i to plan med 
stue med køkken samt soveværelse 
nedenunder og to værelser ovenpå. 
Der kunne godt indrettes et mere, 
og der er to skunke. På nær ovn og 
komfur skal man selv købe udstyr til 
lejligheden. 
Lejligheden får energi fra solceller, 
der leverer varme og varmt vand og 
kan levere strøm, men det kører ikke 
optimalt og er muligvis underdimen-
sioneret. Huset er meget lyst. Som 
lavenergihus suger det alt det lys, det 
kan udefra.

Fra parcelhus til lejlighed
Parret kom fra et parcelhus og synes, 
det var et dejligt bytte. 
”Det er fedt med en god have”, siger 
Bernadette, ”og den kan klares på en 
time.”
De bor lige ved siden af en børne-
familie, og folk i blokken snakker 
fint sammen, men lejligheden ligger 
måske lidt afsides fra de andre huse 
i afdelingen.  

Fra havesiden ligner det et parcelhus, men det er et af de fire fritlæggende huse.

Afdeling 21, Hasselager
Baunevej, 8361 Hasselager 
8 km til centrum af Aarhus C.
Består af fire familiehuse på 118 m2, der til forveksling ligner 
parcelhuse, og 13 små rækkehuse.I 2012 blev der yderligere opført 5 
rækkehuse med lavenergi. 
De oprindelige rækkehuse er på 54 m2 med to værelser og separat 
køkken.

Beboerne har selv fået lavet nye køkkener 
over råderetten.
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Mindeord om Elly Lindved
Et stort aktiv for Holmstrup er død

Tekst og foto Edvin Juhl

Elly Marie Lindved Nielsen blev 
født den 10. januar 1948 i Løsning 
ved Hedensted. I 1980 flyttede Elly 
ind i en 2-værelses lejlighed i 257 i 
Holmstrup. Det var i starten en ”mel-
lemstation”, som bød sig efter en 
skilsmisse. Det var Ellys tanke, at det 
skulle være kortvarigt. Men som for 
mange andre holmstruppere blev det 
for resten af livet. 
Elly begyndte for alvor at blande sig 
i livet i Holmstrup, da vi begyndte at 
snakke om renovering af byggeriet i 
midten af firserne, hvor Elly deltog 
i møderne om byggeriets fremtid. 
Ellys engagement førte til, at hun 
over to perioder har været medlem af 
afdelingsbestyrelsen i omkring 20 år. 
Det var også i den forbindelse, at jeg 
lærte Elly at kende.
Elly var ikke den, der gik på talersto-
len med lange indlæg. Men i afde-
lingsbestyrelsen og i mindre grupper 
var Elly altid en meget aktiv deltager 
med klare holdninger og værdier. Det 
var især de sociale og naturmæssige 
værdier, som stod Elly nærmest. Elly 
havde derfor også posten i socialud-
valget i mange år. Og Elly var afde-
lingens vagthund, når det drejede sig 
om brug af giftstoffer til bekæmpelse 
af ukrudt.

Elly havde grønne fingre
I 2002 flyttede Elly op på 3. sal i 275, 
hvor hun boede i 12 år. Elly elskede 
sine 2 store altaner, som blev omdan-
net til en frodig have med masser 
af planter og blomster. Samtidig 
havde Elly i mange år en lille have i 
Holmstrup Haver, hvor hun dyrkede 
økologiske grøntsager. Hvert år var 
Elly med i kampen om at kunne præ-
sentere de første kartofler. 

Det økologiske var et must for 
Elly. Hun fortalte gerne om den 
vintermorgen, hvor hun kom ned i 
haven og fandt en hare i fuld gang 
med at spise af hendes grønkål. 
At ”haremissen” foretrak hendes 
små grønkål frem for nabohavens 
store flotte grønkål, der havde fået 
kunstgødning, var for Elly beviset 
på, at økologisk dyrkede grøntsager 
smagte bedst.

Jeg har haft rigtig mange gode 
stunder med Elly. Både i forhold til 
afdelingsbestyrelsen og privat. Som 
når vi en lille flok fra Holmstrup 
havde camp på Tunø Festival. Det 
har derfor også været meget smer-
teligt at følge Elly i de sidste par års 
tid, hvor hendes sygdom tog mere og 
mere over.

Pavestolt af datteren
Elly har i mange år lidt af gigt i 
hænderne og KOL, som medførte, at 
hun de sidste par års tid var nødsaget 

til at bruge iltmaske. I 2014 flyttede 
Elly ned i 265, da hun ikke længere 
kunne klare trapperne. I starten af 
2016 meddelte Elly, at hun på grund 
af helbredet ikke kunne fortsætte i af-
delingsbestyrelsen. Men dermed var 
det ikke slut med interessen. Hver 
gang vi mødtes, skulle hun høre om, 
hvad der var sket af nyt.
Elly efterlader en datter, Marianne, 
og to børnebørn, som hun forgudede. 

Hun viste gerne billeder og fortalte 
om alle de små ting i deres udvikling. 
Elly var også pavestolt, den dag hvor 
Marianne blev opstillet til folketinget. 
Godt nok ikke for det parti, som Elly 
selv satte kryds ved. Men alligevel. 
Marianne havde fået en god uddan-
nelse og var nu politisk aktiv. Hvad 
kunne en mor mere forlange?
Ellys liv blev alt for kort på grund af 
sygdom, men hendes indsats vil blive 
husket.
Æret være Ellys minde. 

Elly var et stort aktiv i sit lokalområde.

Leder du efter svarene på årsquizzen for 2016? 
Du finder dem på vores hjemmeside - www.skraeppebladet.dk



Skræppebladet februar 2017 - 7

beboerrådgivningen

 Sommerferietilbud til børnefamilier
Nyt fra beboerrådgiverne

Tekst Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

Du har mulighed for at søge om 
at komme på ferie.
Arbejdsmarkeds Feriefond har givet 
tilsagn om økonomisk støtte her i 
2017, og vi kan derfor igen tilbyde et 
antal børnefamilier muligheden for et 
betalt ferieophold i Danmark.

Er I en børnefamilie og kniber det 
med selv at få råd til at holde som-
merferie, så er dette tilbud måske 
noget for jer. Tilbuddet henvender 
sig til alle forældre – også til dem, 
som ikke bor med barnet/børnene til 
dagligt.

Om vi igen i år kan tilbyde individu-
elle familieophold, eller om der vil 
bliver tale om en mulighed for del-
tagelse i en fællesferie med eget hus, 
ved vi ikke på nuværende tidspunkt, 
da vi endnu ikke har modtaget betin-
gelserne for støtten. Der vil dog være 
klarhed over dette inden 1. februar.

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

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

For at komme i betragtning skal man 
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om 
det rådighedsbeløb, som familien har 
tilbage, når de faste udgifter er betalt. 
Retningslinjerne er rummelige, og 
ferietilbuddet vil derfor kunne nå en 
bred kreds af børnefamilier.

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

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

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

For beboere på Holmstrup Mark er 
det også muligt for at søge i tirsdags-
rådgivningen 15–17 i Værestedets 
lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at ringe til os for at aftale et andet 
møde-tidspunkt.

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

Beboerrådgiverne:
Jens Høgh      6128-2126
Abelone Asingh   6128-2150
Maryam Fereidanian 2018-5424

Ferie-projekt gennemføres med 
midler fra:

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

 Ansøgningsperiode fra den 1. februar 2017 til den 17. marts 2017.
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Det er sund fornuft 
at tegne en indboforsikring

Det er ikke alting, som boligforeningens forsikring betaler, hvis der f.eks. opstår brand i en lejlighed

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Nadia Øvang

For ca. en måned siden kom der 
en kommentar til Skræppebladets 
Facebookside. En beboer i Holmstrup 
havde haft brandskade pga. nogle 
brændte biler, var selv kommet slemt 
til skade, og lejligheden var ilde 
tilredt. Personen, som skrev brevet, 
ønskede ikke selv at komme videre 
frem med historien, men det fik mig 
til at undersøge, hvornår det er en 
god idé at have en indboforsikring.  
Der er nemlig forskel på, hvad du 
selv skal sørge at dække, og hvad 
boligforeningen dækker. 

Vær opmærksom på, at du som lejer 
selv skal betale for skader på indbo 
som følge af udstrømmende vand 
ved brud på vand- eller varmerør.
Du kan derfor godt blive ramt af en skade 
uforskyldt, hvor du alligevel er nødt til at 
betale.

Renoveringsopgaver
I forbindelse med renovering og 
ombygning af en bygning prøver 
boligforeningen og håndværkerne at 
udføre arbejdet til mindst mulig gene 
for beboerne. Det kan selvfølgelig 
ikke undgås, at der kommer gener 
pga. støj, støv og mindre plads i lej-
ligheden.
Boligforeningen forsikrer kun ejen-
dommen, mens du selv skal sørge for 
at forsikre dit indbo.

Hvis der sker en skade under 
renovering
Hvis der opstår en skade i din 
lejlighed, skal du altid kontakte bo-
ligforeningen eller byggeledelsen om 
skaden. 
Hvis en håndværker har forvoldt en 
skade på dit indbo, vil sagen blive 
anset som en ansvarssag, hvor du 
får erstatning af håndværkeren, hvis 
det kan påvises, at håndværkeren har 
handlet uagtsomt.

Genhusning
Hvis din lejlighed rammes af en 
brand, kan du risikere at skulle gen-
huses, mens lejligheden bliver gjort 
beboelig igen.
Udover erstatning for ødelagt indbo 
(møbler, tøj, elektronik og personlige 

Ved renovering, som den i Skovgårdsparken, er det en god idé at have en indboforsik-
ring.

Hvad dækker din egen 
indboforsikring? 

Den forsikring, du tegner, dækker:
• tyveri/indbrud
• vandskader
• brandskader
• private ansvarsskader

Hvad dækker 
boligforeningen?

Boligforeningens forsikring dækker:
• selve bygningen
• brand og stormskade
• de til bygningen hørende instal-
lationer f.eks. skjulte rør, glas og 
sanitet.

Skader på bygningsdele, gulve, 
vægge, lofter og lignende er 
dækket af boligforeningens byg-
ningsforsikring.
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ejendele) får du f.eks. også dækket 
udgifter til genhusning, rengøring, 
udgifter til opmagasinering, men kun 
hvis du har tegnet en indboforsik-
ring.

Husk, at hvis du bliver genhuset pga. 
renovering, er det vigtigt, at du med-
deler det til dit forsikringsselskab, 
især hvis der er flere indboadresser. 
Det kan være, at nogle af tingene 
bliver opbevaret hos familie, venner 
eller i kælderrum. 

Kontakt selv forsikringsselskabet
Helhedskonsulent i Brabrand Bolig-
forening Hanne Thun forklarer, at be-
boeren selv skal kontakte forsikrings-
selskabet i tilfælde af genhusning. 
Hvis det ikke er gjort, kan du risikere 
ikke at få erstattet dit indbo, hvis det 
bliver stjålet eller ødelagt.  
”Vi har haft kontakt med Tryg, som 
informerer os om, at der ”normalt” 
ikke er ekstraudgifter forbundet med 
midlertidig flytning af indbo, men 
skulle dette ske, tager beboerne kon-

takt til mig, og jeg ser på hvorfor,” 
fortæller Hanne Thun.

Indbo
Hvis dit eget indbo bliver beskadiget 
i forbindelse med en skade på byg-
ningen, er det vigtigt, at du forsøger 
at redde det, der er tilbage, og bevare 
det, der ikke er beskadiget. Du kan 
f.eks. dække det til eller flytte det til 
en anden del af lejligheden.

Bliver du ramt af tyveri/indbruds-
tyveri, skal du straks tage kontakt til 
poltiet og give oplysninger om, hvad 
der er taget, i hvilket tidspunkt det er 
skadet osv. Hvis du har forsikring, er 
anmeldelsen også vigtig, hvis du skal 
have udbetalt forsikringssum.

Hvilket selskab skal jeg vælge?
Der er mange forskellige udbydere 
på forsikringsmarkedet, og det er 
svært at rådgive her. Forsikrings- og 
pensionsselskabernes brancheorga-
nisation, Forsikring og Pension, har 
lavet en online-værktøj, hvor du selv 

kan gå ind og søge og sammensætte 
en pakke, der passer til dit behov.
Den kan du finde på www.forsik-
ringsguiden.dk

Tag billeder af dine genstande
Ved skade tag billeder af beskadigede 
genstande, bygninger osv. 
Det er også en god idé at tage billeder 
af indbo og gemme kvitteringer.

Mange beboere har ikke indboforsikring
Hvis du er i RKI, er det svært at tegne forsikring

Tekst Elsebeth Frederiksen

Måske har du, efter at have læst den 
forrige artikel, fået lyst til at tegne en 
forsikring. 
Der er f.eks. en del i Gellerupparken 
og Toveshøj, som ikke har forsikring. 
Det kan der være mange grunde til, 
men den grund, de fleste giver, er, at 
det er for dyrt og spild af penge, hvis 
der ikke sker noget. 
Men som den forrige artikel beskrev, 
er der rigtig mange gode grunde til at 
tegne en forsikring. Især hvis du bor i 
et område,  der som blandt andet To-
veshøj, Gellerupparken og Søvangen 
skal i gang med renovering. 
Selvom du gerne vil tegne en forsik-
ring, kan det være meget svært, hvis 
du er registreret i RKI. 

Efter en rundringning til fire forskel-
lige forsikringsselskaber viser det 
sig, at flere forsikringsselskaber ikke 

ønsker at tegne forsikring med folk, 
som er i RKI. Her forklarer de, at der 
er for stor usikkerhed forbundet med 
det, og at det er sværere at få pengene 
ind.
F.eks. vil IF og Alm. Brand kun tegne 
de lovpligtige ansvarsforsikringer. 
Det betyder, at du kan tegne hunde- 
og ansvarsforsikring, men ikke 
indbo.

Nogle selskaber vil gerne, men 
med andre vilkår
De selskaber, der vil, giver ikke 
RKI-registrerede samme muligheder 
som andre. Selskabet Tryg vil gerne 
tegne med kunder, der er i RKI, men 
her skal præmien betales helårligt, 
i stedet for månedligt, som andre 
kunder kan. Der er også en selvrisiko 
på 3000 kr., hvor den normalt er valg-
fri. 

Alka tager gerne kunder ind, der er i 
RKI, men de har en forhøjet præmie, 
men her kan de godt betale måned-
ligt.

Ring rundt til selskaberne
På de forskellige selskabers hjemme-
sider kan du ofte putte dine data ind 
i en beregner, hvor du så kan finde 
ud af, hvad din forsikring koster. Det 
gælder dog ikke, hvis du er i RKI, da 
denne beregner ikke tager hensyn til 
det. 
Derfor er rådet at ringe rundt til de 
forskellige forsikringsselskaber for at 
være sikker på, at de vil tegne forsik-
ring med dig. Så sparer du meget tid, 
da du ikke skal udfylde et skema og 
senere kan få afslag. 

Du har pligt til...

- Du har pligt til at afværge en 
skade og forhindre, at den ud-
vikler sig, f.eks. ved at foretage 
afdækning, stille spande op og 
redde værdigenstande i tilfælde 
af vandskade.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2017

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

FORELØBIG DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2016
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:
Afdeling 7, Hasselhøj,  tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling 22, Sonnesgården,  onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, 
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.FL. OM FORÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2016
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken, torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00  i Foreningernes Hus, Tousgården, Gudrunsvej 10 A
Afdeling 5, Toveshøj,  tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00  i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling 6, Holmstrup,  torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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Mediefællesskab får lokaler i Gellerup
Skræppebladet flytter ind i opgangen ovenpå Gellerup Bibliotek

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Mehmed Sahin

Mediehus Gellerup er en lille sam-
menslutning af medier, som har 
relation til Gellerup og Toveshøj-
området. De består af ITV OJ 
(indvandrer-tv og radio), Filmprojekt 
Gellerup, Gellerup.nu og Skræppe-
bladet, som indtil nu har haft kontor 
i Yggdrasil.

Nu har de fået kontor i Opgangen. 
Det er et nyt arbejdskontor-fælleskab, 
som ligger ovenpå Gellerup Bib-
liotek. Her skal gerne fyldes op af 
kreative mennesker, som giver liv i 
de ellers tomme gange Her skal etab-
leres et radiostudie og kontorlokaler, 
så både Gellerup.nu, Skræppebladet 
og Filmprojekt Gellerup kan få en 
kontorplads i lejligheden. 
Beboerredaktør for Gellerup.nu, 
Birger Agergaard, mener, at dette 
samarbejde er godt:
”Vi har dannet foreningen for at ar-
bejde tættere sammen og lave fælles 

projekter. Det kan vi bedre gøre 
ved at sidde sammen i Opgangen,” 
forklarer han. Ved at dele kontor, 
kan de også sparre med hinanden og 
udveksle erfaringer. 

Alle er velkomne til at kigge forbi
Folk er meget velkomne til at kigge 
forbi, hvis de har spørgsmål eller 
forslag til nye artikler. Mens de er 
der, kan de også høre om de andre 
muligheder for at lave radio og tv.
Kontoret vil forhåbentligt være 
endeligt fyldt i midten af februar, 
og derefter er der altid mindst en på 
kontoret, som kan tage sig af henven-
delser.

Jeres redaktionssekretær og Birger 
forsøger at gøre væggene pæne.

Opgangen ligger på Gudrunsvej 
78, 3.sal, 8220 Brabrand (over-
for Sleep-in Gellerup)
Hvis du vil ind, ring enten til 
Elsebeth på 41428792 eller på 
fælles telefon 61316434
Fra midten af februar er vi der 
fra 12- 16.

Der er nye folk på flere topposter i Gel-
lerup. På Tovshøjskolen er Helle Mønster 
ny skoleleder efter flere år som skoleleder 
på Sødalsskolen. I vore egne rækker er 
den boligsociale leder, Henning Winther, 
fratrådt, og ind er kommet Kristian Bjer-
ring Lauritsen.
Du kan også se et kort over Gellerup, 
hvor vi har plottet alle de aktuelle projek-
ter i Helhedsplanen ind. Og det er ikke så 
få, skal vi hilse og sige!
Madprojektet Smag á la Gellerup breder 
sig og er takket være mange madvideoer 
kendt af rigtig mange. Vi omtaler to nye 
skud på stammen: Madvognen og Thesel-
skabet.
Vi skriver også en slags nekrolog over 
kvindesvømningen i Gellerupbadet. Når 
disse linjer læses, har et flertal i byrådet 

sandsynligvis lukket for det tilbud – i de 
nedrullede gardiners navn. 
Hvorfor flytter beboere fra Gellerup – og 
hvad skal der til for at få dem til at blive? 
Det har ph.d.-studerende Jonas Strand-
holdt til opgave at svare på – og han sen-
der spørgsmålene videre til blandt andet 
Bydelsmødrene. Vi var fluen på væggen 
en dag.
Der er snart fastelavnsfest på Toveshøj, og i 
Gellerupparken venter man på foråret – så 
kan Grønært’erne komme i jorden igen.
Vi omtaler også et par nyskabelser inden 
for kommunikation – en af dem handler om 
Skræppebladet og os på Gellerup.nu, der 
indgår i et nyt lokalefællesskab i Gellerup.
Endelig: det er tid til at tænke stort om 
Grundlovsdagen – den bliver fælles for 
hele Brabrand og inddrager Ramadanen.

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

FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET

Af Birger Agergaard
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Et boligpolitisk godt nytår?
Hvad skal vi forvente af den nye boligminister?

Af Jens Joel, medlem af Folketinget (S), medlem af foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening

Et nyt år, ny regering, en ny bolig-
minister. Hvad skal vi forvente? Jeg 
håber, den nye boligminister fra LA, 
Ole Birk Olesen, vil droppe en del af 
den liberale bragesnak, han tidligere 
har fremført om boligmarkedet. I 
efteråret 2015 skrev boligministeren, 
at han ønskede huslejereguleringen 
fjernet. En sådan fjernelse af husle-
jereguleringen vil – ikke mindst i de 
større byer – få prisen på lejeboliger 
til at eksplodere. Det har vi ikke brug 
for i Aarhus, hvor det er svært nok 
for borgere med helt almindelige 
indkomster at finde en bolig. Derfor 
er vi mange i Folketinget, der er imod 
en ophævelse af reguleringen, og 
der står da heller ikke noget om det i 
regeringsgrundlaget. 
Der står ingenting i regeringsgrund-
laget om lejere. Ordet ”lejere” er ikke 
nævnt. Derimod står der hele otte 
gange ”boligejere” . Regeringen vil 
skabe tryghed om deres boligskat.

Lejere skal også beskyttes mod 
stigende boligskatter
Godt, at man vil sikre tryghed for 
boligejerne. Men skal den samme 
tryghed ikke gælde lejerne? I Dan-
mark bor ca. en million mennesker 
alment. De har også krav på tryghed. 
Vi skal snart i gang med at forhandle 
fremtidens boligbeskatning på Chri-
stiansborg. I efteråret lavede S og 
højrefløjen en aftale om et nyt vurde-
ringssystem for boliger. Systemet skal 
laves om. De, der har betalt for meget 
på grund af forkerte vurderinger, skal 
have penge tilbage. På foranledning 

af S blev det aftalt, at der skal være 
en sådan tilbagebetalingsordning for 
lejere og andelshavere. Det er godt. 
Vurderingerne er jo kun første del af 
ligningen. I den kommende tid skal 
vi så fastlægge, hvor meget man skal 
betale af den værdi, boligen har. Vi 
kan godt lide princippet om, at de 
bredeste skuldre bærer de tungeste 
byrder. Derfor har vi generelt afvist 
en topskattelettelse. Vi støtter ikke 
regeringens forslag om en ekstra let-
telse til de dyreste boliger. Men vi vil 
også have et skarpt fokus på, hvor-
dan vi sikrer lejerne mod eksplosive 
boligskattestigninger.

Gode boligområder
I regeringsgrundlaget står der, at 
man vil sikre tryghed og bedre mu-
ligheder for beboerne i de udsatte 
boligområder. Der står meget lidt 
om, hvordan det skal gøres, men det 
må være vores opgave i blandt andet 
boligforeningen at vise, hvordan man 
gennem helhedsplaner, boligsociale 
indsatser, iværksætterhjælp, uddan-
nelses- og jobindsats, renovering osv. 
kan skabe positive forandringer. Den 
nye liberale minister skal opleve, at 
det lønner sig at investere i de unge 
menneskers muligheder, og se, hvor-
dan vores samarbejde med byens er-
hvervsliv og iværksættere kan skabe 
fremskridt.
Vi skal fortsætte vores indsats for at 
sikre billige boliger overalt i Aarhus. 
Den største boligpolitiske sejr i 
2016 var uden tvivl, at vi fik sikret 
kommunernes ret til at kræve 25 % 
almene boliger, når der bygges nyt. I 
Aarhus betyder det krav, at der over 
hele byen bygges boliger til alminde-
lige indtægter, som betyder, at vi som 
boligforening bliver inviteret med, 
når private bygherrer skal udvikle et 
nyt område. Det er et klap på skul-
deren til boligforeningen, at de ofte 
vælger os, men det viser sig også, at 
det fællesskab og de erfaringer, vi har 
i de almene boligorganisationer, ofte 
kan bruges i fremtidens byudvikling. 

Kontanthjælpsloftet kan desvær-
re stadig sætte mange på gaden
I 2016 har kontanthjælpsloftet været 
en stor diskussion på Borgen og i 
Brabrand Boligforening. Det trådte 
i kraft sidste kvartal og betyder en 
markant lavere indtægt til tusindvis 
af familier. Det kan også betyde, at 
flere sættes på gaden. Selvom vi hel-
digvis ikke har set den store stigning 
endnu, er faren ikke drevet over. 
Derfor vil vi følge meget tæt med i 
udviklingen og gøre alt, hvad vi kan, 
for at så få som muligt mister deres 
bolig. 

Flere små og billigere boliger?
I regeringsgrundlaget står der også 
et afsnit om ”små billige boliger”. 
For at sikre en ordentlig modtagelse 
af de flygtninge, der er kommet til 
landet, har man allerede aftalt, at der 
skal bygges en række mindre boliger 
til at huse flygtninge og andre med 
mindre økonomiske midler. Men 
regeringen vil gå endnu længere. I 
aftalen om kommunernes økonomi 
for 2018 vil man forsøge at lave en 
aftale, der skal skabe ”incitamenter til 
at bygge små billige boliger”. Det står 
ikke direkte, men regeringen vil sik-
kert ændre i reglerne, så kommuner-
nes grundkapital stiger, i takt med at 
boligens anskaffelsessum nærmer sig 
maksimumsbeløbet. Det kan være en 
god ide at sikre flere små billige boli-
ger – men det kan være problematisk, 
hvis regeringen mener, det skal ske 
på bekostning af de almindelige 
almene familie- og ældreboliger.

En lydhør minister?
Den nye minister har sagt meget om 
boligpolitik, som jeg ikke er enig i. 
Men han skal have lov til at bevise, at 
han er blevet klogere. Da han er valgt 
i Østjylland, kan vi jo håbe på, at han 
er lydhør over for de lokale erfarin-
ger. Det vil jeg i hvert fald gerne gøre 
mit til. 

Rigtig godt nytår!
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Lokalplaner på vej

Tre lokalplaner med stor betydning for Helhedsplanen er lige nu under behandling

Af Ole Bech Jensen, projektchef

Et af de afgørende initiativer i om-
dannelsen af Gellerup og Toveshøj 
er udviklingen af nye kvarterer med 
blandede boligtyper og ejerformer. 

Tre nye kvarterer med hver sin 
identitet
Det første sted, det sker i praksis, 
er på et areal langs Aaby Ringvej 
syd for Globus1, hvor den private 
ejendomsudvikler Svanen Gruppen 
ønsker at bygge private boliger og 
opføre kontorbyggeri. Derfor skal 

der udarbejdes en ny lokalplan for 
området, og denne er efter planen på 
vej til 1-behandling i byrådet i løbet 
af februar. Herefter vil forslaget blive 
lagt offentligt frem i en periode, hvor 
man kan komme med bemærkninger.
Forslaget opdeler området i tre nye 
kvarterer med hver sin identitet, 
kaldet Karrékvarteret og Skovkvar-
teret med boliger samt Portkvarteret 
med erhvervsbyggeri. I den sydlige 
del af området kommer der et nyt 
rekreativt område med et regnvands-
bassin og stisystemer til den nye 
bypark. 

Bypark 
De nye, grønne byrum i Byparken 
spiller en helt central rolle for 

udviklingen som en spændende 
destination for hele Aarhus. Også her 
skal der en ny lokalplan til, og den 
ligger lige nu til behandling i Teknisk 
Udvalg, hvorefter sagen kommer til 
2-behandling og vedtagelse i byrådet. 
Maskiner og mandskab står klar til at 
gå i gang med den omfattende land-
skabsbearbejdning, så snart lokalpla-
nen er endeligt vedtaget. Visse dele 
ligger uden for det område, der skal 
lokalplanlægges. Det gælder bl.a. det 
lille vandfald Fossen, hvor arbejdet 
derfor allerede er i gang. Til maj er 
det forventningen, at vandet løber 
ned ad skråningen, og træerne står 
på deres nye plads. Vandfaldet bliver 
”fodret” med opsamlet regnvand fra 
taget på én af blokkene.

Kollegium og administrations-
bygning
Lige nu bliver der udarbejdet et 
lokalplanforslag, der bliver byg-
geretsgivende for boligforeningens 
nye administrationsbygning og de 
nye ungdomsboliger til knap 400 
studerende, der skal afløse Hejredals-
kollegiet. Her er tre blokke nu revet 
ned, og resten af Hejredalskollegiet 

er tømt for beboere pr. 1. februar. Når 
lokalplanen er endeligt godkendt i 
efteråret, går de to byggerier i gang. 

Toveshøj rykker
Vejarbejdet på Toveshøj rykker som 
planlagt. Første del, hvor de eksi-
sterende veje bliver bredere og får 
cykelsti og fortov i begge sider, er 
efter planen færdig til sommer. Den 
nye del af Janesvej langs med Bazar 
Vest står færdig sidst på året, hvoref-
ter man kan køre hele vejen rundt om 
Toveshøj.

Renovering i Gellerup
I Gellerup er de sidste beboere, der 
er berørte af ”porten”, som skal føre 
Trille Lucassens Gade gennem blok 
B4, flyttet ud pr. 1. februar. Opgan-
gen, hvor hullet skal etableres, bliver 
lige nu miljøsaneret. 

Gellerup Tours
I julen var interesserede aarhusianere 
på rundtur i Gellerup med en lokal 
beboerguide. Succesen bliver gen-
taget den 28. februar kl. 11.00-13.00. 
Turene bliver annonceret i dagspres-
sen og på facebook.

Sådan kan bebyggelsen i ét af de nye 
kvarterer ved Ringvejen komme til at se 
ud.

Gellerup Tours inviterer alle interesserede aarhusianere til at se forandringerne i Gel-
lerup og Toveshøj på tæt hold.
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Hvad er der i pakken?
Nyt  og spændende: Generationernes Hus

Tekst og fotos Bo Sigismund

Skræppebladet var med, da vinderprojektet for næste byggeri 
på havnen, kaldet  Generationernes Hus, blev afsløret i decem-
ber. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil realisere 
et forsøg med byggeri, hvor grænserne mellem aldersgrupper, 
inde og ude, arbejde og fritid og by og natur skal åbnes. Det er 
store ambitioner, som kræver meget af arkitekter og planlæg-
gere.

En stor pakke blev vist frem, og foreningsformand Keld 
Albrechtsen, tre rådmænd og to fagdommere talte om mål, 
indhold og visioner. Her skal jo tænkes både socialt, teknisk 
og økonomisk. Placeringen  mellem Havnehusene og Havne-
holmen giver både lys, luft og læ, men i modsætning til andre 
byggerier i området bliver Generationernes Hus præget af 
åbne former – man kan gå ind, se ind og indenfor bevæge sig 
mellem boliger, institutioner og fritidsaktiviteter. Højden er 
varierende med op til 8 etager.

Ud af i alt 304 boliger får Brabrand Boligforening 40 ung-
domsboliger og 40 familieboliger, hvor Aarhus Kommune står 
for 100 ældreboliger, 100 plejehjemsboliger og 24 boliger for 
voksne med handicaps. Byggeriet forventes færdiggjort i slut-
ningen af 2019. Man kan se mere på www.generationerneshus.
dk.
Det er for tidligt at anmelde eller kritisere, men alle forsøg 
fortjener at blive fulgt nøje op, så vi vender tilbage.

Børn og Unge-rådmand Bünyamin Simsek og rådmand for Sociale 
forhold og Beskæftigelse Thomas Medom åbner pakken.

Sikke en flot gave!

Hvad er der i pakken?
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Hvor startede dette banebrydende 
boligbyggeri? Det har Skræppen 
snakket med bestyrelsesformand 
Keld Albrechtsen om.
I 2013 tager Aarhus Kommune det 
første skridt mod det nye hus på 
Aarhus Ø, hvor flere generationer er 
samlet under et tag. Daginstitution, 
plejeboliger, ældreboliger, familiebo-
liger og ungdomsboliger skal samles 
i et hus. De to sidstnævnte boligtyper, 
familieboliger og ungdomsboliger, 
gør det derfor også muligt for Bra-
brand Boligforening at slutte sig til 
projektet. Det sker tilbage i 2015.

Nyskabende byggeprojekt på 
landsplan
Keld Albrechtsen, der selv først rigtig 
er kommet ind i billedet, da der ned-
sættes et bedømmelsesudvalg, kan 
fortælle, at Generationernes Hus er 
både enestående og banebrydende. 
Vi har nemlig ikke noget lignende 
herhjemme i Danmark, hvor alle 
generationer er samlet under et tag. 
Vi skal faktisk tilbage til 70’erne for at 
finde noget, der bare ligner.
”Jeg synes, det er meget, meget 
spændende, og vældig interessant 
at deltage i! Jeg er spændt på at se, 
hvordan det kommer til at fungere. 
Og om det kan blive model for nye 
former for byggerier. Vores genera-
tioner er blevet meget opdelt, så jeg 
synes, at det er meget spændende 
at se, om man faktisk kan lave byg-
gerier, hvor flere generationer bor 
sammen.” 
For som Keld også pointerer, bliver 
udviklingen ikke kun interessant for 
Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune at følge. Hele landet vil 
komme til at kunne lære af de erfa-
ringer, Generationernes Hus giver.

Fællesskab, den grundlæggende 
ide!
I Generationernes Hus er der sparet 
på det private boligareal for at give 
rum til fællesarealer, hvor beboerne 
kan mødes.

”Fællesskabet bliver prioriteret i 
bygningen! Det gør vi f.eks. gennem 
maden, fælleskøkkenerne og de 
andre fællesområderne, hvor man 
kan opholde sig.” Der er et håb om, 
at madlavningen, men også cafeen i 
stueetagen og beboerhuset kommer 
til at styrke fællesskabet i bygningen, 
men også fælleskabet uden for byg-
ningen. ”Beboerne i Havnehusene 

får faktisk også direkte adgang til 
cafeområdet, hvis de bare lige kryd-
ser kanalen.” fortæller Keld nemlig. 
”Vi håber derfor, at de kommende 
beboere kommer til at tage arealerne 
til sig. Men nu vil det formodentlig 
også være sådan, at det er folk med 
interesse i at bo på den måde, der 
søger derned.”

Efterspørgsel på andre boformer
Keld kan også berette om, at bolig-
foreningen får mange henvendelser 
om flere sociale boligformer. ”Der er 
mange, der henvender sig til bolig-
foreningen, om vi ikke også kunne 
lave decideret kollektiver. Der er vi 
ikke henne endnu! Personligt håber 
jeg dog, at vi en dag også kan være 
med til at opfylde det behov.” Keld 

kan nemlig se på efterspørgslen, at 
mange mennesker måske føler et 
behov for større kontakt med andre i 
vores individualiseret hverdag.

Her på Skræppen glæder vi os til 
at se resultatet, og muligvis en kop 
kaffe i caféen i 2019.

Keld Albrechtsen er spændt på at se, hvordan huset kommer til at fungere.

Hvorfor Generationernes Hus?
Om cirka to år står Generationerne Hus klar til at tage imod sine første beboere

Tekst Louise Elm Niemann, foto Bo Sigismund



Gentækning 
af foreningsrådet  

Af Helle Hansen, foreningsbestyrelsens kommunikationsudvalg

Et seksten år gammelt papir med en beskrivelse af den 
politiske struktur i Brabrand Boligforening dukkede for 
nylig op på et foreningsrådsmøde. 
Den beskrevne struktur var blevet vedtaget i no-
vember 2000, efter at ideen var blevet udviklet i 
et såkaldt strukturudvalg, der dengang blev nedsat 
af repræsentantskabet. Opgaven havde lydt på at 
finde en anden arbejdsform end den udvalgsstruk-
tur, der hidtil havde været praktiseret i foreningen. 
Udgangspunktet for den nye struktur var taget i, at den 
skulle give flest mulige mulighed for at deltage efter in-
teresse, tid og lyst i drøftelser og erfaringsudvekslinger.
Resultatet blev, at det i november 2000 blev vedtaget 
at nedlægge de eksisterende udvalg; økonomi-, bygge-, 
kommunikations- og kursusudvalg samt formandsmøder-
ne og i stedet operere med et foreningsråd, debatmøder, 
arbejdsgrupper og kurser.

Fungerende foreningsråd
Siden da har Brabrand Boligforening haft et forenings-
råd, der udover foreningsbestyrelsen og administratio-
nen består af formændene for alle afdelingerne. Rådet 
mødes cirka hver anden måned, og dagsordenen inde-
holder en orientering fra foreningen med gennemgang 
af byggesager samt andre ting, der måtte være under 
behandling i foreningsbestyrelsen. Herudover er der et 
punkt om, hvad der rører sig ude i afdelingerne.
I dag må det konstateres, at det reelt kun er forenings-
rådet, der fungerer i nutidens boligforening. Eksempler 
på debatmøder, arbejdsgrupper og kurser med delta-
gelse af repræsentantskabet har der ikke været mange 
af gennem årene, der er gået.

Eftersyn og gentænkning
I Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse er vi også i 
dag optaget af, hvordan vi kan sikre, at beboerdemokra-
tiet får de bedste muligheder fra at udvikle sig, og sam-
tidig sørge for, at flest mulige får lyst til at deltage og 
bidrage til, at foreningen lever. Og det genfundne papir 
med den oprindelige beskrivelse af den nye politiske 
struktur i Brabrand Boligforening har givet anledning til, 
at foreningsbestyrelsens kommunikationsudvalg sammen 
med et par repræsentanter fra foreningsrådet nu er gået 
i gang med et eftersyn af, hvad der var tankerne med 
den nye struktur dengang. 
Måske kan noget stadig bruges, eller det kan 
gentænkes, så opgaven med hele tiden at sikre 
et levende og aktivt beboerdemokrati på alle ni-
veauer stadig bliver løst på den bedst mulige måde.  
Hvad resultatet af eftersynet bliver, forventes at være 
klart i løbet af foråret.

16 år gammelt papir om boligforeningens politiske struktur til revision.
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Hvilke ”klodser” skal der til for at sikre, at beboerdemo-
kratiet på alle niveauer har de bedste muligheder for at 
udvikle sig, så foreningen lever?
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Ny aftale: 

Klimavenlig el
Brabrand Boligforening har valgt ny el-leverandør, der både er billig og grøn. Kom-
binationen kommer ved at købe el fra Vindstød, som er det eneste danske energi-
selskab, der er 100 % baseret på danske vindmøller.  

Af Morten Arenkiel, energiteknisk konsulent

Siden årsskiftet er nye lejere i Brabrand Boligforening 
automatisk blive tilmeldt elselskabet Vindstød, som ude-
lukkende sælger el produceret fra danske vindmøller. 
Men faktisk har nuværende lejere også mulighed for at 
tilvælge den klimavenlige el via det frie el-valg. Sam-
menholdt med boligforeningens eget elforbrug giver det 
potentielt en samlet årlig besparelse på op imod 1 mio. 
kr. Vil du være med?

Attraktivt og sympatisk
Vi synes, at Vindstød er kommet med et attraktivt og 
sympatisk bud på, hvordan vi som boligforening både 
kan tilbyde vores beboere en lavere elregning og samti-
dig bidrage til en mindre klimabelastning. 
I Brabrand Boligforenings tilfælde viser beregninger, at 
skiftet til klimavenlig el kan give en besparelse på CO2- 

regnskabet på op imod 6.000 ton årligt.  El fra vind-
energi ligger dermed godt i tråd med vores øvrige tiltag 
på energiområdet, hvor vi bl.a. har gode erfaringer med 
energi fra solcelleanlæg. 

Vindstød er et lille, lokalt energiselskab med base hos 
INCUBA i Navitas, som er Aarhus’ kraftcenter for uddan-
nelse, forskning, innovation og iværksætteri. Herfra ar-
bejder selskabet med at udbrede salg af el alene baseret 
på vindenergi. Hvis du som lejer i Brabrand Boligforening 
ønsker at blive en del af aftalen med Vindstød, kan du 
her på siden se hvordan.

Få fælles-rabat på elregningen 

På under et minut kan du få en billig el-pris, fordi du 
bor i Brabrand Boligforening.
Brabrand Boligforening har lavet en fælles rabat-
aftale på el, som giver os en god besparelse på el-
regningen.
For at du kan få rabatten, skal du tilmelde dig her: 
www.vindstoed.dk/bb
Du sparer abonnementet og køber el til kostpris. Der 
er ingen binding og ingen opstartsomkostninger.
Energiselskabet Vindstød klarer alt det praktiske for 
dig.



Boligforeningen 
får ny hjemmeside

Af Susanne Witting, administrationschef

Inden længe går vores nye hjemmeside i luften. Det giver dig som beboer helt nye 
muligheder.

Med vores nye IT-system har vi fået mulighed for at 
gøre mange informationer om ens lejemål, forbrug mv. 
tilgængelige for jer beboere. Der sker nu via en helt ny 
hjemmeside, som inden længe går i luften. 

Min side
Som beboer får du på den nye hjemmeside adgang til et 
modul, der hedder ”Min side”. Det er en personlig side, 
som kun du kan logge ind på. Her vil du bl.a. kunne se 
din lejekontrakt, huslejeopgørelse, forbrugsopgørelse, 
vedligeholdelseskonto, synsrapport mv. Du vil også få 
adgang til en række elektroniske blanketter og formu-
larer, hvor dine oplysninger som lejer automatisk er 
udfyldt på forhånd. Det kan fx være dokumenter, du 
skal udfylde ved registrering af husdyr eller ansøgning 
om råderetsarbejde, fremleje eller boligbytte. Du kan 
indsende de udfyldte formularer direkte fra Min Side. 

Direkte adgang
Det bliver også nemmere at kontakte din serviceleder, 
hvis du fx skal melde en fejl i boligen, eller kontakte 
andre i administrationen. Når du udfylder, hvad din 
henvendelse drejer sig om, bliver den automatisk sendt 
direkte til den relevante medarbejder eller afdeling. 
Endelig kan du på Min side se oplysninger om din afde-

ling, som fx. medlemmer af afdelingsbestyrelsen samt 
dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne, lige-
som du nemt finder den gældende version af ordens- og 
vedligeholdelsesreglementet. 

Grundige afdelingsbeskrivelser
Hjemmesiden får selvfølgelig også en offentlig del, som 
alle, der besøger siden, kan se. Her bliver der bl.a. nye 
afdelingsbeskrivelser, hvor vi har lagt vægt på også at 
beskrive miljøet, fællesskabet og aktiviteterne i den 
enkelte afdeling. Der er også taget nye billeder af alle 
afdelinger. Vi har desuden forsøgt at gøre det nemt og 
overskueligt at finde relevante oplysninger om en afde-

ling. Det kan være information om, om man må holde 
husdyr, om der er elevator eller om parkeringsforhold, 
vaskefaciliteter og selskabslokaler. Endelig har vi, inspi-
reret af ejendomsmæglerne, valgt at vise et kort med 
oplysninger om afstand til offentlig transport, indkøb, 
skoler mv. På den måde håber vi at give en god og fyl-
destgørende præsentation af afdelingerne som supple-
ment til de forholdsvis få oplysninger på aarhusbolig.dk

At bo alment
På hjemmesiden forsøger vi også nemt og overskueligt at 
fortælle om de faktisk mange regler, der er i en almen 
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Boligforeningens nye hjemmeside tilpasser sig automatisk, 
om man ser den på en PC, tablet eller mobiltelefon.

Som lejer får du en række selvbetjeningsmuligheder.
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Fællesskab på facebook
Et af de største fællesskaber, der findes, er det digitale på facebook. Snart kan du 
også følge, like og dele opslag fra boligforeningen på det største sociale medie i 
Danmark.

Af Lotte Pape, kommunikationschef

Omkring 3,5 million danskere er aktive brugere af 
facebook. Det er der også mange af boligforeningens 
lejere, der er. Det kan vi bl.a. se, da en hel del afde-
linger har egne, aktive facebooksider, hvor beboerne 
dagligt kommunikerer sammen og deler stort som småt. 
Derfor er det helt naturligt, at boligforeningen også 
får en facebookprofil, hvor vi kan dele de mange gode 
hverdagsglimt, der er fra afdelingerne. Vi vil også meget 
gerne vise fremdriften i vores spændende nybyggerier 
og renoveringsprojekter. Ligesom vi gerne vil dele og 
drøfte bl.a. ny lovgivning og andet, som påvirker livet 
som lejer. 

Vil I være med?
Foreningsbestyrelsens udvalg for kommunikation er 
sammen med boligforeningens kommunikationsmedar-
bejdere ved at udarbejde retningslinjerne for boligfor-
eningens hjemmeside. Det er planen, at vi har en face-

bookprofil klar, når den nye hjemmeside går i luften. For 
at siden bliver levende og aktiv, er det helt nødvendigt, 
at I bidrager med gode input ude fra afdelingerne, så vi 
håber på et rigtig godt samarbejde med mange af jer. 

boligforening om indflytning, fraflytning, vedligehol-
delse, råderet, A- og B-ordning, boligbytte osv., ligesom 
vi giver en beskrivelse af boligforeningens og beboerde-
mokratiets opbygning. 

Test og introduktion
Lige nu er vi i gang med at teste hjemmesiden. Vi tester 
den først internt og åbner så op for, at enkelte afdelin-
ger kan teste siden. Når vi er sikre på, at de mange funk-
tionaliteter på bl.a. Min side virker, som de skal, åbner 
vi siden for alle. Når vi er så langt, vil du som beboer få 
tilsendt de oplysninger, du skal bruge for at logge ind. 
Vi står også meget gerne til rådighed for introduktions-
møder eller andre tiltag i afdelingerne, der kan hjælpe 
jer godt i gang med at bruge hjemmesiden. Vi glæder 
os rigtig meget til, at den nye hjemmeside går i luften, 

og håber, I vil tage godt imod de nye muligheder, den 
giver. Vi står naturligvis stadig til rådighed i helt samme 
omfang som hidtil for personlig kontakt og ekspedition.

Vi beholder den nuværende hjemmesideadresse: 
www.bbbo.dk
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Om vedligeholdelses-
pligten
I de sidste par numre af Skræppebla-
det har der været et par indlæg om 
den indvendige vedligeholdelsesfor-
pligtigelse. Om hvem der har pligten 
– udlejer eller lejer. 
Det fremgår af kapitel 6 i Almenleje-
loven LBK nr. 228 af 09/03/2016 §§ 
24 til 31.
Af § 24 stk. 1 fremgår det, at udlejer 
har pligten til at vedligeholde bo-
ligen. Efter § 24 stk. 4 kan pligten 
til den indvendige vedligeholdelse 
overtages af lejeren i henhold til reg-
lerne i § 25. Beslutter man det, skal 
man vælge mellem A- og B-ordnin-
gen, som er beskrevet i §§ 26 og 27.
Da lovens bestemmelser blev vedta-
get engang i firserne, besluttede Bra-
brand Boligforenings repræsentant-
skab, at reglerne i § 25 var gældende 
i boligforeningen, og de enkelte 
afdelinger selv skulle vælge mellem 
en A- og B-ordning. Det er derfor 
lejeren, som har den indvendige 
vedligeholdelsesforpligtigelse for de 
dele af boligen, som er omfattet af 
reglerne i §§ 26 og 27.

Det er også afdelingen, som skal god-
kende et vedligeholdelsesreglement 
efter de bestemmelser, som fremgår 
af §§ 26 og 27, jf. § 31 (vejledningen til 
bekendtgørelsen). Foreningsbestyrel-
sen har pligten til at sørge for, at der 
er udarbejdet et vedligeholdelsesreg-
lement.
Og sådan er det i alle almene bolig-
foreninger.
Når en ny afdeling opføres, og 
der ikke afholdes beboermøde før 
indflytning, har udlejer pligten til at 
vedligeholde boligen. Derfor tager 
foreningsbestyrelsen beslutning om 
valg af A- eller B-ordning for en ny 
afdeling. Afdelingen kan efterføl-
gende selv beslutte at skifte ordning. 
Indtil afdelingen selv har vedtaget et 
vedligeholdelsesreglement, er stan-
dard-vedligeholdelsesreglementet 
gældende.
Vil en afdeling skifte ordning, er der 
også regler for dette.

Hilsen Edvin Juhl, afdeling 6

LÆSERBREVE OG KOMMEN-
TARER TIL SKRÆPPEBLADET
Skræppebladet er beboernes blad, og det er 
derfor vigtigt både at modtage og bringe 
læsernes kommentarer og læserbreve. 
Skræppebladet skal være til at forstå for 
alle, så derfor skal alle indleverede tekster 
være skrevet på dansk eller være forsynet 
med dansk oversættelse.

En kommentar skal aftales med redaktio-
nen, som eventuelt efterfølgende redigerer 
kommentaren i samarbejde med forfatteren. 

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

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

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

Juletræsfest i Søvangens beboerhus
Fotos Vagn Holmelund
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Ny vaskeservice i Søvangen
En øve-arbejdsplads og første stop mod en rigtig arbejdsplads

Tekst Kirsten Hermansen, fotos Pia Hjort, Elsebeth Frederiksen

Pia Hjort, som selv bor i i Thorsbjerg, 
og Katrine Knudsen er et par sociale 
entreprenører, der i forvejen arbejder 
med udviklingshæmmede. De har 
sammen og i deres fritid skabt et 
spændende iværksætterprojekt, hvor 
de to piger, Katja Sønderbæk og Lotte 
Larsen, får jobtræning i at vaske tøj 
for andre. Foruden jobtræning skulle 
det også gerne skabe fællesskaber og 
jobmuligheder for andre udviklings-
hæmmede på sigt.
Det er et initiativ, der skulle give 
disse mennesker en chance for at 
vise, at de også har ressourcer at bi-
drage med til fællesskabet.

Åbningsdagen
Tirsdag den 3. januar i det nye år 
skete den officielle åbning. Dagen 
blev fejret med kaffe, kage, sang, 
musik, presse, invitation af beboerne 
og ikke mindst klipning af den røde 
snor med ”borgmesterens guldsaks”.
Dagen blev uforglemmelig og over-
vældende for alle. Der herskede en 
dejlig stemning sådan en mørk og 
vinterkold januardag.
I det hele taget er der sørget for rigtig 
meget reklame for projektet, idet vas-
kepigerne har været set i alle lokale 
aviser og flere TV-kanaler. 
Så her er Skræppebladets bidrag. Så er vaskeriet åbent som øvebane.

Klar til indvielse.

Vi er i Vaskeriet hver tirsdag og torsdag fra kl 9 til 15. 
Fra kl. 9 til 11 kan du komme med dit vasketøj, og du afhenter tøjet samme dag. 
Hvis du skal på arbejde og møder tidligere, kan du ringe. og vi kommer og tager imod dit tøj. Vi kan også 
hente og bringe dit tøj, hvis du ikke selv har mulighed for at få tøjet afleveret. 
Vi har lagt os op ad den allerbilligste pris i Aarhus. Priserne i Aarhus er fra 45 kr.  pr. kg, hvor tøjet bliver 
vasket på et af de store centralvaskerier, sammen med op til 100 andre menneskers tøj. Vaskerier, der vasker 
tøjet separat, tager fra 69 til 95 kr. pr. kg. 
Vi tager 45 kr. pr. kg og vasker tøjet separat. Vi har også en pakkeløsning: Du sorterer selv tøjet og har 6 kg 
tøj, der kan vaskes i samme maskine. Prisen er 199 kr. 
Vi har altid kaffe på kanden, og vi vil glæde os til at se dig. 

Følg os på Facebook: Vaskeriet-en øvebane for udviklingshæmmede.
Mail: vaskerietaarhus@gmail.dk • Telefon: 42641906 
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Ja til fremtidssikringen af Søvangen
Renovering blev, efter mange år, godkendt af beboerne

Tekst Kirsten Hermansen, foto Kirsten Hermansen og Vagn Holmelund

I sidste øjeblik før ansøgningsfristen 
udløb,  gik Søvangens beboere til af-
stemning om en renovering, hvor en 
kollektiv råderet var inkluderet.
Samtidig var der nye ombygnings-
planer for et antal af lejligheder, som 
kom overraskende for beboerne.  
Spørgecaféer forud for mødet gav 
beboerne svar på mange spørgsmål 
på forhånd.

Længe ventet ekstraordinært 
afdelingsmøde
Tidspunktet til trods var der et rigtig 
stort fremmøde i Globus1, og spørge-
lysten var stadig stor.
Beboerne havde svært ved at forstå, 
hvorfor de kollektive råderetsarbej-
der skulle vedtages, før man kunne 
stemme om den egentlige renove-

ring. Altså at de to afstemninger kun 
gav mening i sammenhæng.  Hvis 
man ikke godkendte den kollektive 
råderet, så ville renoveringen blive 
dyr for den enkelte beboer og en 
godkendelse fra beboerne ville være 
svært at få.

Kollektiv råderet
Det betyder forbedringer, der betales 
over huslejen.  Landsbyggefonden 

har udregnet et huslejeloft, der i 
vores renovering vil give en ret høj 
huslejestigning. Men  beboerne har 
inden for dette loft mulighed for at 
få moderniseret med nye gulve og 
nyt køkken.  Hvis man som beboer 
fravælger disse forbedringer, er det 
muligt at holde huslejen dernede, 
hvor den ligger i øjeblikket og på sigt 
få en billigere varme.  Ved fraflytning 
af boligen vil den kollektive råderet 
med renovering af køkken og gulve 
træde i kraft, og på den måde vil 
en modernisering af afdelingen ske 
gradvis,  og fremtidens husleje i afde-
lingen også blive højere.

Huslejeloft
For Søvangen er der nu sat et husle-
jeniveau, som er et gennemsnit for 

området og huslejen vil fremover 
stige  til det niveau, således at den 
almene sektors forskellige afdelinger 
efter renoveringer og moderniserin-
ger har huslejeniveauer, der nærmer 
sig hinanden. 
Huslejeloftet garanterer beboerne, at 
huslejen ikke vil komme på himmel-
flugt, når forskellige tilskud til reno-
veringen efterhånden falder væk.

Tilgængelighedsboliger
Der var flere spørgsmål som: ”Ud fra 
hvilke kriterier er tilgængelighedsbo-
liger udvalgt? Hvorfor har man ikke 
valgt små-rækkehuse, der lå øverst i 
bebyggelsen”? Forklaringen var fra 
arkitektens side, at husenes omfang 
var sværere at arbejde med end med 
lejligheder, hvor der kunne lægges 
til og trækkes fra, og hvor det var 
nødvendigt med store køkkener og 
badeværelser.

Genhusning
Genhusningsplaner er det første, der 
iværksættes, og boligforeningens 
konsulent tager fat i at kontakte 
de beboere, der bliver ramt.  Hun  
hjælper med at finde ny bolig mid-
lertidigt og permanent. Beboere, der 
ikke ønsker udvidelse af boligen, kan 
blive genhuset permanent.
Der gives flyttehjælp til beboere, der 
ønsker genhusning, og der skal ikke 
betales dobbelt husleje. Der foregår et 
normalt udflyttersyn.
Ved midlertidig genhusning betales 
den samme husleje, selv om genhus-
ningsbolig er dyrere.

Mange andre spørgsmål til reno-
vering generelt
Her bringes et uddrag:
”Er der mulighed for at benytte sig af 
råderetten efter renoveringen?” Som 
udgangspunkt skal man beslutte sig 
til at bruge råderetten ved renove-
ringen, og den sker automatisk ved 
fraflytning. Afdelingsformand mente, 
at det ville være rimeligt at kunne 
benytte sig af råderetten på et senere 
tidspunkt end ved renovering.

Der var spørgsmål til isolering i 
gulve i etageblokke og huse: Det 
er ikke med i renovering, da det er 
omfattende og dyrt. Det ville være 
billigere at bygge nyt end at lave nyt 
fundament under husene.
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2 - Søvangen

DET SKER I BEBOERHUSET SØVANGEN
Søndagscafé, fællesspisning og aktivitetsdage

Tekst Beboerudvalget

Søndagscafé
12. februar kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød  - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisningen den 22. februar. 

Fællesspisning
Onsdag den 22. februar kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 
helt fra bunden, og der er også des-
sert.
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  

Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-.

Søndagscafé
12. marts  kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisningen den 22. marts. 

Fællesspisning 
Onsdag den 22. marts kl. 18.00 
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  

Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-.

Aktivitetsdag
Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.00
med keramik, syning, vævning og 
træsløjd, hvor alle er velkomne.

Venteliste til garager gælder stadig, 
når der kommer nye garager.
”Hvad med de penge, der 
står på vedligeholdelses-
konto ved en genhusning? 
Opsparingen følger lejligheden, men 
formanden går ind for, at man burde 
have samme opsparing som i fraflyt-
tet lejlighed.

Der var mange spørgsmål, der 
handlede om etablering af alterna-
tive energiforsyningsmuligheder som 
jordvarme og solceller:
Afdelingsbestyrelsen har kikket på 
hele området. Efter at have undersøgt 
nyere afdelinger med alternativ ener-
giforsyning og de fordele og ulemper, 
der er der,  mener formanden, at 
fjernvarme på sigt er den bedste 
varmeforsyningsmulighed.  Der kan 
senere søges puljer ved Landsbyg-
gefonden, hvis man bliver enige om 
at lave projekter i Søvangen.
Søvangen ligger i nærheden af 
vandindvindingsområde, hvor der 
skal søges dispensation for at grave i 
dybden.

I renoveringsprojektet er der et 
budget til at indfri de miljøkrav, der 
stilles, og foreløbig er det besluttet 
at bruge beløbet til solcelleforsøg på 
beboerhuset.
Der var spørgsmål til støjværn mod 
Silkeborgvej og bedre udsigtsmu-
ligheder mod Brabrand Sø. Der blev 
henvist til den dialog med Aarhus 
Kommune, som der under alle om-
stændigheder skal etableres omkring 
renoveringen.

Tidsplan
Udbud-projekteringsfase tager ca. 1½ 
år.
Det fysiske arbejde vil derefter 
strække sig over ca. fire år og sikkert 
beløbe sig til mindst 500 millioner kr. 

Afstemningen blev er klart ja til både 
råderetsarbejder og renoveringen.
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6 - Holmstrup

Vellykket julemarked i Holmstrup
Pensionistklubben arrangerede igen i år

Tekst og fotos Jens Skriver

Lørdag 3. december blev Pensionist-
klubbens traditionsrige julemarked 
i Holmstrup afholdt, det i år var 
arrangeret af Johnny W. Rasmus-
sen. Omkring 100 mennesker lagde 
vejen forbi i løbet af dagen, og de 
fleste lejere af de otte- ni boder solgte 
rimelig godt af alle former for hus-
flid. Foreningen fik solgt 28 ud af 35 
juledekorationer. Folk blev længe og 
hyggede sig ved bordene med gløgg, 
æbleskiver, pølser og kager.
Søndag 11/12 var der juletræ for 
børnene.

Både jul og nytår sker her ting og sager
I afdeling 7 og 15 er der både julepynts-klippe-klistre-dag, juletræsfest, 

juleaften og nytårsaften for beboerne

Tekst og fotos: Ole Ryolf

Igen i år var der liv i fælleshuset i Has-
selager i julen, nytåret og tiden før. 
Juletræet var indkøbt i god tid, så 14 
dage før jul blev afdelingernes børn 
og voksne inviteret til en julepynts-
klippe-klistre-dag, hvor der blev 
fremstillet julepynt efter alle kunstens 
regler: kræmmerhuse, musetrapper, 
guirlander, hjerter, engle og meget 
andet. Det var selvfølgelig børnene, 
der pyntede det store træ, og efter 
tre timers klippen og klistren kunne 
der dårligt være mere pynt på træet. 
Sodavand, småkager, pebernødder 
og kaffe stod selvfølgelig på bordet.

Selveste julemanden mødte op
Til juletræsfesten den 10. december 
var tilmeldt 40 børn, som kom med 
næsten dobbelt så mange forældre, 
bedsteforældre, tanter og onkler 
– så der var virkelig fyldt i huset. 
Der var sodavand og æbleskiver til 

børnene, æbleskiver, kaffe og glögg 
til de voksne. Og bedst af det hele: 
Selveste julemanden dukkede op 
med klokke, sæk og det hele. Jule-
manden var sammen med børn og 
voksne rundt om træet, bagefter var 
der godteposer til alle børnene. De, 
der ville, kunne komme på skødet 
af julemanden, men her slap modet 
dog op hos flere af de mindste. Det 
til trods for at flere af børnene havde 
gemt en småkage i lommen for at 
give den til julemanden. Men han så 
nu ud til at kunne klare sig, selv uden 
småkager.

Initiativrige beboere
En håndfuld beboere, som selv 
kalder sig ”en gruppe initiativ-
rige beboere”, inviterede for tredje 
år i træk til sammenkomst både 
juleaften og nytårsaften. Juleaften 
var menuen selvfølgelig andesteg 

og risalamande, nytårsaften pande-
kager med fyld, glaseret skinke med 
flødekartofler samt frugtsalat. Man 
betalte en hundredelap for maden, 
drikkevarer medbragte man selv. 
 

7-15 / Hasselhøj-Hasselengen

Julemanden var med rundt om træet.

Her er ikke mangel på julepynt. Man skal koncentrere sig, når der laves 
julepynt.
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22 - Sonnesgården

En varm pølse i en kold tid
En tradition i Sonnesgården blev ført videre

Tekst Elsebet Nørgaard, fotos Jens Kragsnæs

Den 29. december inviterede afde-
lingsbestyrelsen i Sonnesgården i 
lighed med de seneste år til grillfest i 
’Humlehaven’. 

Humlehaven er en stor ’løvhytte’ 
i vores gård, hvor der i sommer-
halvåret er opstillet borde og stole + 

parasoller. Her er der mulighed for 
at hygge sig, nyde solen – eller bare 
være ude i luften, grille, spise sin 
aftensmad.

Det var mændene, der ordnede det 
med at grille pølser, brød osv. Og der 
var mulighed for at få en lille én. 

Hatten af for det – for det var smad-
derhyggeligt. Og en af de mange 
uformelle måder, hvor arrangemen-
terne i Sonnesgården giver mulighed 
for at lære sine naboer lidt at kende.

Der blev snakket og hygget.Mændene passede grillen.

22 - Sonnesgården

Juleaften deltog 15 beboere, nytårs-
aften 24. Begge aftener havde delta-
gerne en virkelig hyggelig aften med 
julesange, bordbomber, pakkeleg, og 
hvad der ellers hører til. Det eneste, 
man måtte undvære, var dronnin-
gens nytårstale, men det kan arran-
gørerne selvfølgelig ikke klandres for.  
 
Jeg er sikker på, at jeg skriver på alle 
deltageres vegne, når jeg her videre-
bringer en stor tak til de initiativrige 
beboere. Ingen var sikre på at kunne beholde deres 

pakker i den livlige pakkeleg.
For Hjalte på 1 1/2 år er sådan et juletræ 
en mægtig ting.
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 Lokalcenter Brabrand i februar
Tøjudsalg, banko og musikalsk lysbilledshow

Tøjudsalg
Mandag den 6. februar kl. 9.30 – 11.30 
Carina Dyhr holder tøjudsalg.
 
Filmklubben 
viser ”Kaktusblomsten”
Tirsdag den 7. februar kl. 14.00–17.00. 
Pris for film, kage og kaffe 20 kr.

Bankospil
Mandag den 13. februar kl. 13.15.
Kom og spil med om de fine præmier. 
Spillet afholdes i Søcaféen – kaffe og 
brød er inkl. ved køb af bankoplader. 

Madaften 
Tirsdag den 21. februar kl. 17.00–
19.00
Vikingegryde med kartofler og salat.
Pris for voksne: 45 kr.
Pris for børn under 12 år - 35 kr.
 
Musikalsk lysbilledshow
Fredag den 24. februar kl. 14.00.
”En rejse i Indonesien med Jonna og 
Tyge” v. Tyge Steffensen
Pris inkl. kaffe/te og fastelavnsbolle 
med flødeskum 40 kr.

Folkemusik, ølsmagning og 
dejlig mad
Tirsdag den 7. marts kl. 18.00.
Selvom både ølsmagning og musik 
er i den dyre ende, kan vi alligevel 
holde prisen for arrangementet nede 
på 175 kr. Bindende tilmelding fra 2. 
til og med 28. februar.
Skriv dig på listen i Søcaféen eller 
send en mail med navn og antal del-
tagere til brabrand@brugerraad.dk

Hilsen beboerhusudvalget

Er det dig, vi venter på?
I FAS Nord mangler vi folk, der vil hjælpe med at arrangere udflugter for børn

Har du nogle gode ideer til, hvor den 
næste tur for børn skal gå hen? Så 
vær med til at arrangere den næste 
tur. Turen skal ligge i maj eller juni, 
og du kommer ikke til at stå med alt 

arbejdet. Vi kommer gerne med gode 
råd og hjælper med at sælge billetter. 
Så hvis du bor i en af følgende afde-
linger: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 
17, 18 og 19 og gerne vil hjælpe, så 
kontakt enten: 

Dagny Mikkelsen 30562680
Jytte Lausen 23662695
eller Maryan Hayir 60707659 

Kom forbi Gellerup Kirke
Værestedsaften i Gellerup Kirke  og International aften i Gellerup Kirke

9. februar kl. 17.00 – Værestedsaften 
i Gellerup Kirke
En torsdag om måneden inviterer 
Gellerup Kirke til Værestedsaften i 
kirkens underetage.
- Kl. 17 er der kaffe/te og småkager 
og tid til en snak.
- Kl. 18 serveres der varm mad.

- Derefter synger vi sammen og 
hygger os til omkring kl. 19.30.
Du behøver ikke melde dig til – du 
kan bare møde op.
 

24. februar kl. 18.00 – International 
aften i Gellerup Kirke
Fastelavnsfest med dejlig fastemad, 
sjove lege og tøndeslagning for børn 
og voksne.
 

 Hilsen Torben Kirkegaard
Kirkekoordinator, Gellerup Kirke

Tekst Elsebeth Frederiksen
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AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 2, Søvangen:
Erik Bløcher, erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Vagn Eriksen, bestyrelsen@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Youssef Abdul Kader
Mail: gnpy@hotmail.com

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

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

Afdeling 7, Hasselhøj:
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, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com

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

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.  
** Følg med i dagspressen, om kvindesvømningen 
lukker.

Se priser på hjemmesiden
Læs mere på gellerupbadet.dk

Pigeliv – en vandreudstilling
Hvordan er det at være ung og aktiv i forening 
i Toveshøj?

Tekst og foto Anett S. Christiansen

Til hverdag går pigerne på mange forskellige 
skoler i Aarhus, men de mødes om aftenen og 
weekenden til de forskellige fællesaktiviteter 
såsom somalisk dans, svømning, lektielæsning 
og hygge. 
Udstillingen skal ses som en afspejling af at vokse 
op og være ung og aktiv i en forening i Toveshøj. 
De kalder den ”Søsterliv – en lille familie i en stor 
familie”.

Ni piger i alderen 11-14, som bor i Gellerup-
parken og Toveshøj, har udvalgt billedmateriale 
af aktiviteter, som de  gennem foreningen Fami-
lieNetværk har deltaget i de seneste fem år. De 
har udvalgt 17 billeder. Disse billeder har temaet 
”venskab”. Hvert billede indeholder en historie. 
Historierne kan være enkelte historier, eller der 
kan være flere historier i et billede. 

Pigeliv-udstillingen skal fungere som en van-
dreudstilling, både lokalt og i hele landet, hvor 
pigerne tager ud og holder foredrag om deres 
billeder og oplevelser og om at være en del af en 
aktiv forening. 

Hvis I vil vide mere om projektet, så kontakt 
FamilieNetværk:
Ilham Mohamed på telefon: 29645804 eller på 
mail: Ilham539@hotmail.com
Eller Anett S. Christiansen: telefon 25331730 eller 
mail: nettanac@yahoo.dk

Fernisering af udstillingen foregår 
den 15. februar kl. 15-17 på Gellerup Museum
Gudrunsvej 16 6 th.

GELLERUP MUSEUM
Gellerup Museum holder åbent søndag den 

12. februar og søndag 5. marts kl. 14-16

Her kan du høre om Gellerups historie, om helheds-
planen og se alting lidt fra oven.
Der er gratis entré.
 
Kig fordi på Gudrunsvej 16 6 th.
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk,
eller find museet på Facebook.

Gellerup Museums Venner
Husk, at der er generalforsamling
søndag den 5. marts kl. 16-18 på Gellerup Museum.
 
Læs mere om museet på www.gellerupmuseum.dk


