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LEDER

Af Sean Ryan Bjerremand

Vi skal respektere særinteresser

Lige nu sidder jeg en sen aftentime og kikker ud ad vinduet 
i min lejlighed i Gellerupparken. Der kører biler på Karen 
Blixens Boulevard, i naboblokken kan jeg se folk stå i deres 
køkkener og gøre sig klar til dagen i morgen, og herhjemme 
går musikken.  Med så mange mennesker samlet ét sted er det 
uundgåeligt at tænke lidt på sammenhængen mellem individ 
og fællesskab. Ligesom i et puslespil – enhver brik har sin 
funktion, men er meget lidt i sig selv.  Sammen med andre 
brikker giver den dog mening.
  
Hvem har egentlig ansvaret for fællesskabet?  Naboen? En 
selv? Boligforeningens ledelse? Og hvor går forskellen på 
individuelt ansvar og ansvar for fællesskab? Der er ikke noget 
enkelt svar  – men det handler om situationsfornemmelse, 
værdier og respekt. 

I dag kom jeg gående op ad Tinesvej. Fem indkøbsposer var 
en udfordring. Bag mig kom så to somaliske kvinder, som jeg 
aldrig har talt med før. Den ene sagde: ”Heeej – skal vi hjælpe 
dig?” Tilfældet ville, at de skulle til nøjagtigt den samme 
opgang som jeg, og man må sige, at de gjorde en forskel. Re-
spekten for naboerne bør egentlig være en selvfølge. Men det 
er ikke altid, at vi har tænkt over de muligheder, der er for at 
gøre en forskel.

I en boligforening med mange særinteresser skal vi respektere 
forskellighederne. Overordnet kan jeg sige, at boligforenin-
gens medarbejdere og ledelse er til for beboerne – ikke om-
vendt! De forskellige led har hver deres funktion. Helt banalt 
vil jeg tage personalet på driftskontoret og udlejningen som 
eksempel. De er ansat af os, javel, men det betyder ikke, at vi 
som beboere har ret til at betragte dem som vores personlige 
ejendom. Omvendt er det, at de er ansat af os, en faktor, der 
giver dem et ansvar. De skal ikke ride deres egne små kæphe-
ste uden hjemmel i reglementet. Men det skal vi som beboere 
heller ikke.

Foreningsbestyrelsen og boligforeningens ledelse er et andet 
eksempel. Hensynet til karrieremuligheder med mere må ikke 
overskygge hensynet til, at det er et konkret stykke arbejde, 
der skal udføres. De må bide deres små kæpheste og person-
lige ambitioner i sig og erkende, at ingen enkeltperson står 
over fællesskabet. 

Her på Skræppebladet har vi så vores funktion. Den kan sam-
menlignes med pressens funktion i et demokrati. Vi er her 
ikke for at behage nogen, men vi er her for at dokumentere og 
formidle, hvad der foregår i Brabrand Boligforening, og give 
et udsyn. Det har selvsagt været vores rolle, siden vi startede i 
1971 – og det bliver vi ved med. Her skal vi heller ikke ride på 
vores små kæpheste, men vi er til for beboerne og agerer som 
en fri, uafhængig enhed i den større sammenhæng. Ingen er 
fritaget for kritik.

Vi er én organisation med hver vores rolle.
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Bymiljø i en hastigt voksende by
Kulturbyåret når også til boligsektoren

Tekst og fotos Bo Sigismund

Vores byggerier er byhistorie, den 
kollektive boligtanke er på vej 
tilbage, og beton er smukt. Det var 
udsagn fra et samtalemøde mellem 
stadsarkitekten Stephen Willacy, pro-
fessor Mogens Morgen fra Arkitekt-
skolen, praktiserende arkitekt Søren 
Leth og direktøren fra Ringgården, 
Palle Jørgensen. Arrangementet hed 
”Det Gode Boligliv” og blev arrange-
ret af Folkeuniversitetet. 
Dette var en del af indtrykkene fra 
mødet, hvor der både i ord og bil-

leder blev refereret til Brabrand Bo-
ligforenings afdeling 2, Søvangen, af-
deling 4, Gellerupparken, og afdeling 
6, Holmstrup, som markante udtryk 
på Århus fra 50’erne til 70’erne – og 
afdeling 31, Havnehusene, som 
tilsvarende nutidigt. Hver tid sine 
byggeformer – fra ”villaer ovenpå 
hinanden” til ”industrialiserede par-
celhuse”. 
Der er lagt op til samarbejde mellem 
den almene boligsektor, Aarhus 
Kommune og Arkitektskolen i større 

stil, som vil omfatte en udstilling i 
november. Eftersom Aarhus Kom-
mune vil have almenboliger som 25 
procent af nybyggerierne, er der store 
og spændende muligheder.
Mødet foregik i ungdomsboligafde-
lingen Vulkanen – en helt moderne 
afdeling under Ringgården, som er 
nabo til Havnehusene. 

Indvendige og udvendige indtryk 
fra ungdomsboligafdelingen Vulkanen.
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Trods begyndervanskeligheder, 
er beboerne stadig glade 
Skræppebladet har 
været på besøg i afde-
ling 26, Kildeagervej, 
for at se afdelingen 
Med Andre Øjne
Glæden ved at bo her og vilje til at 
gøre noget ved alvorlige mangler er 
nogle af de holdninger, jeg møder på 
Kildeagervej i Hasselager. Et fredeligt 
og roligt kvarter. Bebyggelsen ligger 
i et kvarter med andre rækkehuse 
og var klar til indflytning i 2013. Lej-
lighederne er med en lille have og 

får lys fra begge sider. På nær ovn 
og komfur skal lejerne selv udstyre 
lejlighederne. Alle køkkener er en 
del af et alrum. De er lavenergihuse, 
der får alt energi fra jordvarme og 
solceller. Området virker måske lidt 
ensformigt. Der er enighed om, at det 
vil hjælpe, når træerne er vokset op. 
 
Begyndervanskeligheder
Vi har sat Mia Rahbek Iversen og Pia 
Dahlgren Olsen fra afdelingsbestyrel-
sen stævne, og det viser sig straks, at 
beboerne føler sig taget et vist sted og 
ikke har fået det, der er blevet lovet. 
Det er blevet meget dyrere at bo her 
end forventet. Det har taget 3½ år, 

MED ANDRE ØJNE

Mia Rahbek og Pia Dahlgren holder af 
afdelingen på trods af begyndervanskelig-
heder.
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inden energifremstillingen kom i 
gang. Vandet i brøndene blev varmet 
op i stedet for husene. Nu er lednin-
gerne lagt om, og brøndene lukket.  

Mia måtte bade hos forældrene
I en periode var der ikke varme 
og varmt vand om vinteren. Mia, 
der bor i en af de lejligheder, der 
var hårdest ramt, måtte bade hos 
forældrene. Der har også været stor 
forvirring om afregningen. Nogle fik 
en stor ekstraregning for el. Andre fik 
penge tilbage. ”Det har præget livet 
her”, siger Pia, ”og der har desværre 
også været stor udskiftning af bebo-
ere. Folk er sure over, at spritnyt ikke 
fungerer.”

Svært at flytte
Mia mener, at mange er blevet 
boende, fordi de ikke kan få kom-
munens garanti til et nyt indskud et 
andet sted. Et andet problem er, at 

der blev sløset meget ved malingen 
af lejlighederne. Der har været alt for 
mange fejl, som Brabrand Boligfor-
ening ikke havde kapacitet til at tage 
sig af.

Byggeriets mange fordele
Trods det er de glade for at bo her. 
Der er gode naboer, og beboersam-
mensætningen er meget blandet med 
mange børnefamilier. Beboermøder 
holdes i Skovhøj. Der holdes som-
merfester og fastelavnsfester, men et 
beboerhus savnes, og ingen melder 
sig til aktivitetsudvalget, selv om be-
boerne gerne vil have sammenhold. 
Men folk spiser sammen i haverne, 
og børnene leger godt sammen. Der 
er små legepladser med gynger, og 
så er der skoven. Hertil kommer et 
stisystem, som man trygt kan lade 
børnene lege på.

Gode busforbindelser
En anden fordel er, at motorvejen er 
tæt på, og der er gode busforbindel-
ser. I virkeligheden synes Pia, det er 
et fantastisk sted, og håber, der vil 
falde ro over problemerne. 

”Det er synd med problemer om-
kring nybyggeri. Det giver dårlig 
omtale, men det har vist sig, at en 
gruppe beboere kunne stå sammen,” 
slutter hun. 

I sidste nummer var Jens Skriver og 
Bo Sigismund også på besøg i afdeling 
21. Navnene var desværre gledet ud, vi 
beklager.

Der er ikke meget plads til haver i bebyggelsen.

Afdeling 26, Kildeagervej
Kildeagervej, 8361 Hasselager
Ca. 8 km fra Århus C.
75 boliger med 16 toværelses på 84 m².  
29 treværelses fra 93 m² til 105 m². 
30 fireværelsers fra 105 m² til 115 m².  
12 af de 3-værelsers er i et plan, ellers er alle boliger i to plan.

Skræppebladets udsendte

Jens Skriver,
 Holmstrup

Foto: Martin Krabbe

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo SigismundI de sorte kasser står der en varmepumpe.
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Hvad sker der, når du ikke betaler husleje? 
Skræppebladet fører dig igennem proceduren

Tekst Elsebeth Frederiksen

Skræppen har spurgt økonomiafde-
lingen i Brabrand Boligforening om, 
hvad der sker, når en beboer ikke 
betaler husleje. 
Når det sker, er der mange aktører, 
der spiller ind. Boligforeningen kan 
ikke lave afdragsordninger, men kan 
henvise til beboerrådgivningen, hvis 
der findes en sådan i afdelingen. 
Der kan lejere få hjælp til budget og 
kontakt til kommunen.  Når en lejer 
ikke betaler husleje til tiden, er det 
de lejere, der betaler til tiden, der står 
med regningen. Det er derfor, admi-
nistrationen har en forpligtelse til at 
forsøge at få dem, der er i restance, 
til at betale hurtigst muligt. Lejemålet 
bliver ophævet og først hvis lejer ikke 
flytter indenfor fristen i ophævelsen, 
bliver sagen sendt i fogedretten. Men 
der er en del etaper på vej derhen, 
og lejeren kan stadig nå at betale det, 
han skylder. Lejeren kan endda nå 
at betale det hele, når fogeden står i 
døren. Nogle sager bliver fastholdt. 
Så selv om lejer betaler restancen, 
fastholder vi ophævelsen og de skal 
fraflytte lejemålet. Det er typisk i 
sager, hvor der er mange klager over 
lejer, eller vi har anden grund til at 
fastholde ophævelse.

Boligforeningen har nu egen 
jurist
Sagerne kører ikke længere via 
advokat, men via egen jurist i bolig-
foreningen.
I forhold til da udsættelsessagerne 
kørte ved advokat, har Brabrand 
Boligforening sparet lejerne for tu-
sindvis af kr. pr. sag. En sag om hus-
lejerestance på f.eks. 7.000 kr., som 
køres ved advokat, vil koste lejeren 
over 6.000 kr. i omkostninger, når der 
ses bort fra flyttefirma og låsesmed. 
Den samme sag vil koste lejeren lidt 
under 2.000 kr. i omkostninger, når 
den køres af boligforeningen. 

Den første rykker kommer hurtigt
Få dage efter manglende betaling får 
lejere, som har en e-mailadresse re-
gisteret hos boligforeningen, en mail 

om, at huslejen ikke er betalt. Her 
stopper de fleste sager, da lejeren ofte 
reagerer her og får betalt sin regning. 
Hvis der ikke bliver betalt herefter, 
får lejeren sendt et påkrav. Her be-
gynder der er blive pålagt gebyrer. 
Beløbet bliver lagt på næste måneds 
husleje. Fra modtagelse af brevet har 
lejeren 14 dage til at betale. 

Første brev med opsigelse efter 
14 dage
Er huslejen efter de 14 dage stadig 
ikke betalt,  kommer det første brev 
med ophævelse af lejemålet. Det 
sendes pr. mail eller pr. post med 
registrering fra postvæsenet om, at 
brevet er afleveret i postkassen. 
Her får lejeren 10 dage til at fraflytte. 
Dette brev får mange til at gå i dialog 
med boligforeningen omkring be-
taling. Men hvis der stadig ikke er 
kommet betaling eller fraflytning, 
kommer der indkaldelse til møde 
med fogedretten. Indkaldelsen 
kommer i e-boks. Nogle beboere har 
svært med e-boks og tjekker derfor 
ikke, om der er kommet brev. Derfor 
kan det også ske, at lejeren slet ikke 
møder op i fogedretten. Simpelthen 
fordi indkaldelsen ikke blev læst.
Hvis lejeren møder op i fogedret-
ten, kan man vælge at give 14 dages 
frist til at betale huslejen, forskellige 
gebyrer og næste måneds husleje. At 
lejeren også skal betale næste måneds 
husleje i fogedretten, er for at vise 
betalingsevne og undgå at stå i 
samme situation en måned senere. 
Boligforeningen kræver kun næste 

måneds husleje betalt hvis 14 dags 
fristen udløber, efter den 1. i følgende 
måned, eller tæt på den 1. (det gør 
den som regel)

Når lejeren ikke har pengene
Nogle lejere har ikke pengene og kan 
heller ikke skaffe dem. Boligforenin-
gen kontakter altid kommunen, når 
en sag når så langt, at den sendes i 
fogedretten. Her undersøger kom-
munen, om der er børn, og tager ofte 
affære. 
Det er lejerens egen opgave at tjekke, 
om huslejen er betalt. Hvis en lejer 
har svært ved at håndtere et budget, 
kan kommunen overtage betalingen 
af huslejen. Så er lejeren sikker på, at 
den bliver betalt først. 
Hvis lejeren ikke har pengene, beder 
boligforeningen fogedretten om at 
beramme en udsættelse. Det betyder, 
at der nu kommer dato på, hvornår 
lejeren skal være ude.  

Hvad sker der ved udsættelse?
Hvis lejeren ikke betaler på dagen 
eller hvis ophævelsen fastholdes af 
Brabrand Boligforening, bliver de 
reelt set smidt på gaden. Det kan ske, 
at lejeren ikke er hjemme, når flytte-
folkene og låsesmeden kommer forbi. 
Så låser de sig selv ind, smider ting 
ud og skifter låsen. 
Når boligforeningen beder fogedret-
ten beramme en udsættelse, enten 
fordi lejeren ikke mødte op eller ikke 
har betalt regningen, koster det et 
gebyr på 400 kr.

Hvad betyder ordene?

Restance: At være bagud med f.eks. betaling af husleje
Påkrav: Krav eller anmodning om at betale
Ophævelse af lejemålet: Du skal fraflytte med det samme
Udsættelse: Fogeden må sætte dig ud af boligen
Fogedretten: En afdeling af byretten, der blandt andet behandler ud-
sættelse af lejemål
Fogedrekvisition: Boligforeningen sender brev til fogedretten med rele-
vante bilag
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Lejer modtager selv brev med dato 
for udsættelse. Sagen skal tilbage-
kaldes senest 24 timer før, hvis lejer 
skal undgå at betale for låsesmed og 
flyttefirma. Det koster henholdsvis 
600 og 1250 kr. Tilbagekaldelsen kan 
ske, ved at lejeren betaler sin regning.
Hvis udsættelsen gennemføres, 
bliver alt efterladt indbo bortskaffet, 
med mindre det har værdi over 5000 
kroner.

Hvis der er husdyr i husstanden, kan 
den opsagte lejer enten vælge selv at 
tage sig af dem, eller de kommer på 
internat.

Det ender galt for meget få
Det er de færreste, der når at komme 
så langt som at blive smidt på gaden. 
De fleste når at finde pengene på et 
tidspunkt i forløbet, og nogle af dem 
finder en anden, billigere lejlighed.

Nogle gange har lejerne ikke fået 
tjekket e-boks eller sikret, at huslejen 
er betalt ved at kigge på netbank. Det 
får de så gjort, når de får den første 
rykker. I 2017 har der været i alt tre 
udsættelser af lejere.  To af disse 
lejere er udsat på baggrund af 
manglende betaling i november og 
december 2016.
Der er altså langt fra at være i restance, 
til man rent faktisk mister sin bolig

Gode råd:

For at undgå at misse et vigtigt brev i e-boks kan du få en påmindelse på e-mail og sms, når der er ny post. 
Det kan du vælge, når du logger på e-boks næste gang. 
Bliv tilmeldt PBS, så bliver huslejen betalt automatisk hver måned, hvis der er dækning på kontoen.
Husk altid at tjekke, om huslejen er betalt til tiden. Det er dit ansvar.

* Tallene for rykkermail i januar er kunstigt høje, fordi Nets var bagud med betalinger fra bankerne pga. jul og nytår. 
En del lejere er således blevet rykket, selv om betaling var sket til banken. 

Tidslinje over rykkerproceduren
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Ved huslejerestance kan kommunen hjælpe med rådgivningen
Kontakt kommunen, hvis du vil have hjælp

Tekst Elsebeth Frederiksen

Når du har restance på din hus-
leje, risikerer du at blive smidt 
ud af din bolig. Skræppen har 
forhørt sig hos kommunen om 
muligheden for at få hjælp, og her 
kan du blandt andet få rådgivning. 
Så selvom alting ser håbløst ud, så 
kontakt kommunen. De kan mu-
ligvis hjælpe dig. Du skal huske, at 
hvis du har problemer med at betale 
husleje og er på offentlige ydelser, 
skal du snakke med din ydelses-
sagsbehandler. Her vil I snakke om 
din økonomiske situation, snakke 
om budget, og hvis det kræver mere, 
kan du blive henvist til rådgivning 
hos ydelsescentrets økonomiske 
rådgivning.  

Du kan få hjælp til at finde billigere 
bolig
Hvis du har børn og er i risiko for 
at miste din lejlighed, kan du få en 
henvisning til et midlertidigt rådgiv-
ningsteam, som sammen med dig 
kan se på din økonomiske situation. 
Du kan måske blive indstillet til en 
billigere bolig via boliganvisningen. 

Hvad kan du selv gøre?
Hvis du er ramt af kontanthjælpslof-
tet og/eller 225-timers-reglen, er det 
selvfølgelig bedst at finde et job, så 
du kan betale huslejen. Det er ikke 
altid så nemt. Du mangler måske 
netværket og har brug for hjælp 
til at få kontakt til virksomheder. 
Derfor har Jobcenteret en jobcafé, 
hvor du frit kan henvende dig. 
Jobcenteret har kontakter til virksom-
heder, som både har vikariater og job 
på deltid. 

Hvis det stadig kniber med at finde 
et job, kan du også se på andre 
måder at øge indkomsten på.
Hvis din familie bor i en stor bolig, 
kan I muligvis leje et værelse ud. Her 
er det nødvendigt at tjekke reglerne 
om dette hos boligforeningen, da der 
er begrænsning på, hvor mange der 
må bo i en lejlighed.
Du kan også søge en billigere bolig i 
boligforeningen. Det kan selvfølgelig 
også være svært, da der er mangel på 
passende boliger, men det er værd at 
forsøge.
Derudover kan der ses på, om der 
kan opnås udsættelse af afdrag på 
lån, eller du kan måske sælge din bil 
eller andre værdier.

Du kan også selv kontakte den øko-
nomiske rådgivning. Det foregår 
hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 
på telefon 41 85 63 86. Her hjæl-
per de blandt andet borgere, som 
er ramt af kontanthjælpsloftet, 
225-timers reglen, unge under 30 
og borgere på integrationsydelse.

Hvis du er kommet i restance med 
din husleje, kan du ansøge om 
hjælp til betaling af restancen 
efter Aktivlovens § 81: http://
www.aarhus.dk/da/borger/oeko-
nomi/huslejerestance.aspx 
Hvis kommunen har ydet hjælp til 
en huslejerestance, og du i løbet 
af kortere tid kan flytte til en 
billigere bolig, kan kommunen i 
denne periode muligvis yde hjælp 
til rimeligt begrundede midlerti-
dige huslejeudgifter efter Aktivlo-
vens § 81 a. Du kan få hjælp til at 
betale en del af huslejen.

Der kan eventuelt også være mu-
lighed for at få hjælp til hel eller 
delvis betaling af løbende recept-
pligtig medicin og til nødvendig 
tandbehandling efter Aktivlovens 
§ 82. Desuden giver samme lovs § 
82 a mulighed for et retsbestemt 
tilskud til tandpleje. Se hjemme-
siden:  http://www.aarhus.dk/da/
borger/oekonomi/sociale-ydelser/
tilskud-til-tandpleje.aspx

Hvad med wc-kummer?
På side 8 og 9 i sidste Skræppeblad havde vi en artikel om forsikringer. Vi har siden bladet udkom, fået et spørgsmål 
om, hvorvidt wc-kummer også er dækket af forsikringen. Her er svaret fra Brabrand Boligforening, at de hæfter for 
omkostninger ved almindelig slitage, men hvis det drejer sig om fejlagtig adfærd, skal beboerens indboforsikring 
dække skaden.   

Jobcaféen finder du i stueetagen, 
Værkmestergade 5, Aarhus C.
Åbningstiderne er:
Tirsdag til fredag kl. 10-14.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 

Af projektchef Ole Bech Jensen

Fem arkitektteams har nu afleveret 
forslag til, hvordan hullet i blok B4 på 
Gudrunsvej kan komme til at se ud. 
Der er nedsat et bedømmelsesudvalg, 
som vurderer de fem bud, og i april 
præsenteres vinderprojektet.
Der er tys-tys omkring bedømmel-
sen, som er lukket for offentligheden. 
Bedømmelsesudvalget, der udover 
fagdommere og ledelse fra boligfor-
eningen også har beboerrepræsen-
tanter som medlemmer, vil dog godt 
afsløre, at der er kommet gode og 
spændende forslag ind.  

Markant indgangsport
Hullet i blok B4 bliver en markant 
indgangsport til lokalområdet og 
vil binde byen tættere på med en ny 
sydlig vejforbindelse fra ringvejen 
lige gennem blok B4 for så at hægte 
sig på den nye Karen Blixens Bou-
levard. Vejen berører én opgang, 
Gudrunsvej 44, hvor de 15 nederste 
lejligheder rives ned, og de øverste 
ombygges til en port-overbygning 
med boliger.

Beboere i tre opgange er genhuset
Med hullet følger også en facadereno-
vering og renovering af alle boligerne 
i blokken. Beboere i tre opgange 
er genhuset enten permanent eller 
midlertidigt, hvor de sidste vender 
tilbage efter renoveringen. I de to op-
gange i den nordlige ende af blokken 
bliver beboere boende, mens renove-
ringen står på. Gennembruddet går 
fysisk i gang omkring sommeren i år.

To blokke følger med
Landsbyggefonden har givet støtte 
til at renovere to blokke udover blok 
B4 som pilotprojekter. Det er B7 
Gudrunsvej 68 – 76 og A17 Edwin 
Rahrsvej 18 – 26. Her er man så småt 
startet på planlægningen af et udbud, 
hvor der ligesom for B4 udvælges ar-
kitektteams til at komme med forslag 

til, hvordan facaderenoveringen kan 
komme til at se ud. Udbud sker efter 
sommerferien, og de fysiske arbejder 
går i gang foråret 2018. 

Sports- og kulturcampus
Det bliver fem erfarne og internatio-
nalt anerkendte arkitektfirmaer, der 
skal konkurrere om at tegne sports- 
og kulturcampus, der forventes at 
lokke op til 600.000 besøgende til om-
rådet hvert år. Det er Aarhus Kom-
mune og Brabrand Boligforening, 
der står bag projektet, der bliver et 
centralt element i arbejdet med at ud-
vikle Gellerup til en attraktiv bydel.
Sports- og kulturcampus skal efter 
planen bestå af et beboerhus, et bibli-
otek, et bevægelseshus, en bypark, et 
samlende midtpunkt, ”Verdensplad-
sen”, og et nyt banebrydende vand-
land med spa og wellness-faciliteter. 

Bygges på livet løs
Der bygges på livet løs i Gellerup her 
i foråret, og flere projekter kommer til 
i løbet af året. Beboerne bliver uden 
tvivl udfordret i forhold til støj, støv 

og andre gener, der følger med, når 
så stor en plan rulles ud i helt kon-
krete byggearbejder. 
Det varer ikke længe, inden ung-
domsbyggeriet overfor Aarhus Kom-

munes kontordomicil kan gå i gang, 
på Toveshøj rykker de nye veje frem, 
og i den sydlige del arbejdes der på 
en fos og på den sydlige del af Gud-
runsvej. 

Grundstenen 
Aarhus Kommune havde den 1. 
marts grundstensnedlæggelse på 
det nye kontordomicil til 1.000 med-
arbejdere. Grundstenen blev muret 
ind i det, der bliver forkant på et 
trappeforløb i husets store atrium, af 
rådmand Kristian Würtz og en beton-
lærling fra byggeriet. 

Nu er der bud på hullet i blok B4
Tre opgange i blok B4 på Gudrunsvej 38-44 er nu fraflyttet, og der ligger fem tilbud

på at udføre gennembruddet af blokken og renovere den.

Aarhus Kommunes nye kontorhus til medarbejdere fra blandt andet Teknik og Miljø.
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Det at have traumer fra krig og vold har 
i mange år været tabu at tale om, men nu 
har det danske antitortur-institut Dignity 
sat en langsigtet indsats i gang for at hjæl-
pe familier med PTSD i Gellerup. I første 
omgang er fagfolk uddannet til at forstå 
problemet og tale med familierne om det.
Vi fortæller også om, hvordan dansen er 
en god måde at bygge bro mellem kultu-
rer. Et hold danseglade piger mødes hver 
anden uge i Globus1 til dans og samvær.
Museumsklubben i Gellerup synger på 
sidste vers, men der er også kræfter i 
gang for at videreføre tilbuddet for børn 
og unge.
Alle ved, at Gellerup er velforsynet med 
ildsjæle. Nogle af dem vil endda trække 
deres engagement ind i byrådet, som de 
nu stiller op til. Mød de tre lokale kandi-

dater: Elsebeth Frederiksen, Fadi Kassem 
og Senay Arikan.
Man kan godt diskutere skønheden af 
de grå betonbygninger ved siden af City 
Vest. Men Gellerup Fællesråd ser arkitek-
toniske kvaliteter i dem og foreslår, at de 
bevares.
Postbuddet misser ofte den rigtige post-
kasse i Gellerup, men det er ikke altid, 
fordi han eller hun begår fejl. Det kan 
også skyldes det, der mangler på brevene 
og på postkassen.
Vi bringer tre små sportsartikler – det 
spændende ved dem er, at alle tre har 
trukket en masse sportsfolk udefra til at 
benytte Gellerups gode idrætsfaciliteter. 
Sådan!

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

FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET

Af Birger Agergaard

Beboermøder i fem afdelinger
Husk beboermødet, hvis din afdeling også holder møde om foråret

Tekst Jens Skriver, foto Elsebeth Frederiksen

Flere af boligforeningens afdelinger 
har beboermøde nu i foråret. Her har 
du mulighed for at komme og lære 
dine naboer, afdelingsbestyrelses-
medlemmer og folk fra foreningsbe-
styrelsen at kende.
Få redegørelser for det seneste nye og
stil spørgsmål, hvis du vil vide mere.
Hør om afdelingens økonomi.
I de tre store afdelinger Gelleruppar-
ken, Toveshøj og Holmstrup er der 
også valg til afdelingsbestyrelserne 
på dagsordenen.
Tid og sted kan du se her i Skræppe-
bladet på side 11.
Husk, at hvis du vil stille forslag til 
beslutning på beboermødet, skal de 
indleveres 14 dage forinden. Din 
afdelingsbestyrelse kan være dig 
behjælpelig med udformningen.
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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



12 - Skræppebladet marts 2017

Grundloven fejres et døgn i Brabrand
De to bydele i postnummeret 8220 går sammen om at fejre demokratiets fødselsdag

Tekst Helle Hansen

Mandag den 5. juni er det Grund-
lovens fødselsdag, og det bliver i 
Gellerup og Brabrand i kulturho-
vedstadsåret fejret med et ordentligt 
gilde, som kommer til at sprede sig 
ud over hele døgnet og ud over hele 
postnummeret 8220 Brabrand.
Planlægningen af fødselsdagen er 
allerede i fuld gang. Eftermiddagens 
hovedarrangement kommer til at 
foregå på græsarealet ved ro-stadion 
i Gl. Brabrand. 
Her er der snart et program klart med 
grundlovstaler af blandt andet Özlem 
Cekic og Bent Melchior, der begge er 
kendt for at rejse rundt i Danmark og 
skabe debat som brobyggere.
Derudover vil der være optræden 
med blandt andet Cirkus Tværs og 

Ramallah Spejdernes sækkepibe- og 
trommeorkester, mens lokale forenin-
ger fra både Brabrand og Gellerup vil 
lave aktiviteter og opstille forskellige 
boder.

Go´nat grundlovsløb
At Grundlovens fødselsdag i år 
falder sammen med den mus-
limske ramadan, har givet an-
ledning til at gentænke, hvordan 
dagen også kan fejres i Gellerup.  
Og det er blevet til en ide, der går på, 
at der allerede fra midnat tages hul 
på festen med et specielt Ramade-
light-arrangement i E&P Huset midt 
i Gellerup.
Og så er der også en ide om, at 
fødselsdagsfesten skal sprede sig til 

hen på aftenen, hvor solen går ned 
lidt før klokken 22. Og så er tanken 
at invitere til en stor fællesspisning. 
Forinden er der planer om at lave et 
demokratiløb for børn og unge fra 
klokken 20-22, mens vi venter på 
maden. 
Ideerne er mange, og du kan også 
stadig nå at være med med din ide 
– næste planlægningsmøde foregår 
onsdag den 22. marts kl. 16.30 i Ygg-
drasil. 
Mød op, og vær med, eller kontakt 
Helle Hansen fra Gellerup Fællesråd 
på 27 83 27 82.

F A S T E L A V N S  F E S T E R
SØVANGEN HAVDE BESØG AF EN HEKS
Fotos Erik Bløcher
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F A S T E L A V N S  F E S T E R
GELLERUPPARKEN SLOG PÅ TØNDEN I  E&P HUSET
Fotos Elsebeth Frederiksen

TOVESHØJ FESTEDE I  LADEN
Fotos Ilham Mohamed

HOLMSTRUP KLÆDT UD TIL  SJOV
Fotos Melissa Mizzi



Letbanens Brabrand-etape 

sat på skinner   

Af Keld Albrechtsen, formand

Lidt senere i år kan de første passagerer stige på Aarhus’ 
nye letbane, en moderne form for sporvogn, som kører 
på el. Den første letbanerute kommer til at gå mellem 
Aarhus Hovedbanegård og Lystrup via Skejby og Ran-
dersvej. I hver ende af den nye strækning bliver der en 
kobling til to eksisterende jernbanelinjer, nemlig Odder-
banen og Grenaabanen. 

Forligspartier støtter
Med tiden er det meningen at udvide med nye etaper, så 
man får et net af letbanesystemer, der binder byer og 
bydele i Aarhusområdet bedre sammen og gør det lettere 
for bl.a. pendlere at komme til og fra arbejde. Etape to 
er nu planlagt til at gå mellem Aarhus Ø og Brabrand via 
Viborgvej og Gellerup. Oprindeligt var letbanen planlagt 
til at have endestation ved City Vest, men for Brabrand 
Boligforening har det været væsentligt, at banen føres 

helt til det gamle Brabrand. Det er den etape, som nu 
for alvor er kommet på sporet takket være en bevilling 
fra den kreds af folketingspartier, der står bag forliget 
”Bedre og billigere offentlig transport”. Det drejer sig 
om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 
SF og Radikale.

Ny trafikterminal?
Bevillingen på 40 mio. kr. betyder, at man kan sætte 
gang i det, der hedder en VVM-undersøgelse af etape 2, 
og som er lovpligtig ved større anlægsarbejder, der vur-
deres i væsentlig grad at ville påvirke miljøet. Udover 
linjen mellem Aarhus Ø og Brabrand består etape 2 også 
af en linje mellem Lisbjerg og Hinnerup. I aftalen er der 
også afsat penge til at undersøge en ny terminal i Bra-
brand. Der er nemlig tanker om at bygge en ny station 
i Brabrand med sammenhæng mellem flere transport-
former, så man kan skifte mellem letbane, regionaltog, 
fjerntog og bus. Der er endnu ikke taget stilling til pla-
ceringen af en eventuel station.

Vi bakker op
I boligforeningen hilser vi de kommende undersøgelser 
velkomne og støtter varmt, at der etableres en letbane-
linje til Brabrand. Dels vil vi på den måde få en moderne 
og nem kollektiv transport til mange af vores beboere. 
Dels vil en letbane være et væsentligt bidrag til byud-
viklingen i bl.a. Gellerup og knytte vigtige områder i 
byen bedre sammen.

Et flertal i Folketinget har afsat 40 mio. kr. til at arbejde videre med endnu 
en letbaneetape i Aarhus, som kommer til Brabrand.
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En ny trafikterminal i Brabrand og etape 2 af letbanen 
bliver nu undersøgt nærmere.
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Letbanens Brabrand-etape 

sat på skinner   
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Fyraftensmøde om afdelingsbestyrelsens rolle

Af Susanne Witting, administrationschef

Boligforeningen har indbudt en BL-repræsentant til at fortælle om rollen som 
medlem af en afdelingsbestyrelse. Der ser ud til at blive fuldt hus.

Onsdag den 17. maj kl. 17.00-20.00 deltager op til 35 
medlemmer fra afdelingsbestyrelserne i Brabrand Bo-
ligforening i et fyraftensmøde med en repræsentant fra 
BL (Boligselskabernes Landsforening). Mødet bliver gen-
nemført på opfordring fra bl.a. flere nye afdelingsbesty-
relsesmedlemmer, som ønsker at blive sat ind i de grund-
læggende vilkår for arbejdet i en afdelingsbestyrelse. På 
mødet bliver der også tid til at udveksle erfaringer med 
de andre beboervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Det koster kun 500 kroner at deltage, som er væsentligt 
billigere end eksterne BL-kurser. Er du interesseret, så 
kontakt Gitte Kjær på gikj@bbbo.dk. Pladserne tildeles 
efter først til mølle-princippet.

Få grundlæggende viden om din rolle i afdelingsbestyrel-
sen på et fyraftensmøde i maj.

Nye vedtægter
Et forslag til nye vedtægter ændrer ikke ved de grundlæggende rammer 
og strukturer i foreningen.

Af Keld Albrechtsen, formand

Brabrand Boligforenings vedtægter blev senest revideret 
i 2011. Siden er der sket mange ændringer i grundlaget, 
og derfor har foreningsbestyrelsen besluttet at frem-
lægge et forslag til ændrede vedtægter på repræsen-
tantskabsmødet den 29. maj 2017.

Først og fremmest tager forslaget højde for nye bestem-
melser i lovgivningen, som blandt andet giver mulig-
heder for digitalisering. En anden vigtig ajourføring er 
konsekvensen af, at opnotering til en bolig i Brabrand 

Boligforening nu sker gennem Aarhus Bolig, hvilket 
blandt andet indebærer, at den hidtidige repræsentation 
af ”ikke-bolighavende” i repræsentantskabet ikke læn-
gere er hensigtsmæssig.

Forslaget bliver fremlagt for foreningsrådet i marts, 
således at eventuelle bemærkninger kan indarbejdes, 
inden bestyrelsens endelige forslag kan fremlægges på 
repræsentantskabsmødet.
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Boligforeningen har sammen med sin advokat udarbejdet 
en løsningsaftale, som nu er lagt frem for de beboere i 
afd. 26, som har haft alvorlige og langvarige gener på 
grund af de problemer, der har været med forsyning af 
varme og varmt vand. Beboerne er blevet tilbudt en øko-
nomisk kompensation pr. kulance på kr. 500 pr. måned 
for de fyringsmåneder, de har boet i lejemålet, og hvor 
der har været de ovenstående problemer. Det drejer 
sig ikke om alle beboere i afdelingen, men om nogle af 
bogrupperne. 
Vi håber, at vi hermed får sat et værdigt punktum i en 
sag, som har trukket store veksler på alle.

Afd. 26 Kildeager: 
Løsningsaftale lagt frem for beboere
Nogle af beboerne i afd. 26, Kildeager har været generet af problemer med varme 
og varmt vand i så høj grad og i så lang tid, at boligforeningen nu tilbyder en økono-
misk kompensation.

Af Niels Hosie, teknisk chef

Afd. 26, Kildeager. Foto: Ib Sørensen

Tab ved fraflytning opstår ved, at den fraflyttende lejer 
ikke kan betale de omkostninger, som er forbundet med 
at sætte lejemålet i stand. I de tilfælde bliver det så 
boligforeningens andre lejere, som kommer til at betale 
for istandsættelsen.

Et tab på 22,2 mio. kr. svarer til, at hvert lejemål har 
mistet cirka 4.000 kr. Siden en lovændring i 2014 pålag-
de foreningen at betale en del af afdelingernes tab, har 
boligforeningens dispositionsfond tabt i alt 5,8 mio. kr.

Skærpet praksis virker
Administrationen har i de seneste år skærpet praksis 
for at inddrive pengene, og det er i 2015 og 2016 lyk-
kedes at nedbringe det årlige tab betragteligt gennem 
en skrappere politik. Det ændrer imidlertid ikke ved, at 

der stadig er et stort potentiale for at effektivisere – vel 
og mærke en effektivisering, som kommer alle de gode 
betalere til gode.

Fortsat fokus
Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at ned-
bringe omkostningen. Helt undgå tab er næppe muligt, 
men større opmærksomhed på valg af vedligeholdel-
sesordning, overholdelse af vedligeholdelsesreglement 
og gennemførelse af syn i boperioden er nogle af de 
initiativer, som kan nedbringe tabet.

Stort lejetab ved fraflytning

Af Keld Laursen, adm. direktør

Administrationen har opgjort det samlede tab ved fraflytning 
for perioden 2011-2016 til 22,2 mio. kr. 

Dispositionsfonden er en slags fælles økonomisk 
buffer i boligafdelingen, som alle afdelinger ind-
betaler til.
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Boligforeninger,
der udvikler 

Der arbejdes i disse år intensivt på tværs af landet med omdannelsesprocesser 
af almene bydele og boligområder. 

Af Ole Bech, projektchef

En kreds af boligforeninger og boligadministrations-
selskaber har besluttet at mødes i et netværk for at 
udveksle erfaringer og diskutere strategier for arbejdet 
i udviklingsområder som eksempelvis Gellerup, Tingbjerg 
og Aalborg Øst. Det drejer sig ud over Brabrand Boligfor-
ening om bl.a. KAB og Himmerland Boligforening. 

Strategisk og praktisk
Netværket giver mulighed for faglige diskussioner på 
tværs, som kan danne grobund for nye idéer, både i 
forhold til konkrete boligområder, men også på et mere 
overordnet plan, når vi udvikler nye koncepter. Derfor er 
det meget værdifuldt at mødes med kolleger fra andre 
boligorganisationer, som arbejder med udviklingspro-
jekter, der ligner vores. Netværket ligger på den måde 
godt i tråd med boligforeningens strategi om at arbejde 
udviklingsbaseret og professionelt.

Erfaring og inspiration
Senest har KAB været vært for en spændende inspira-
tionsdag, hvor vi bl.a. besøgte de tre boligområder 
Tingbjerg, Danmarkshusene og Farum Midtpunkt. Her 
blev vi bl.a. præsenteret for en fortætningsstrategi med 
nye, private boliger i Tingbjerg, og i Farum mødte vi 
en flok beboere fra et spændende senior-bofællesskab. 
Danmarkshusene i Rødovre er et Almenbolig+ projekt, 
hvilket betyder, at beboerne skal være villige til at yde 
en høj grad af egen indsats i forhold til vedligehold af 
fællesarealer og egen bolig. Vi tog således hjem med 
både gode erfaringer og ny viden om udviklingen af bo-
ligsektoren.

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne 
i Farum Midtpunkt til nutidens behov. 

Almenbolig+ er for beboere, der har mod på fællesskab og 
vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.
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30 millioner til sociale projekter i Gellerup
Landsbyggefonden har godkendt prækvalifikationen af Gellerup og Toveshøjs boligsociale helhedsplan

Tekst Helle Hansen, foto Chadi Ali Kayed

I 2018 kan Gellerupparken og Toves-
høj se frem til at kunne tage hul på 
den næste boligsociale helhedsplan. 
Det er en plan, der lægger sig i 
slipstrømmen af mere end tyve års 
sociale projekter, der alle har haft til 
formål at være med til at løfte om-
rådet, som de sidste syv år også har 
haft den liden ære at være placeret på 
skiftende regeringers ghettolister.

Kort efter nytår modtog boligfor-
eningen Landsbyggefondens positive 
svar om støtte på baggrund af den 
indsendte prækvalifikation. Svaret 
var et foreløbigt tilsagn om støtte på 
30 millioner kroner til de to afdelin-
ger. Derudover skal afdelingerne 
sammen med Aarhus Kommune 
bidrage med minimum 10 millioner 
kroner i medfinansiering.

Før startskuddet til den nye helheds-
plan kan lyde, skal de forskellige ind-
satser først beskrives mere detaljeret, 
ligesom der skal laves aftaler med 
relevante samarbejdspartnere. Så det 
bliver først efter sommerferien, at 
den endelige helhedsplan kan sendes 
af sted til Landsbyggefonden. Inden 
da skal den også godkendes hos 
kommunen, boligforeningen og i 
beboerdemokratiet.

Ny leder af den sociale indsats
Tilsagnet fra Landsbyggefonden 
medførte med udgangen af januar en 
ændring i ledelsen af den boligsociale 
indsats i Gellerupparken og Toveshøj. 
Henning Winther, der de sidste fire 
år har været leder af det boligsociale 
sekretariat, er fratrådt og blevet afløst 
af Kristian Bjerring Lauritsen, der 
siden sommeren 2016 har haft di-
rektionsansvaret for det boligsociale 
område i Brabrand Boligforening.
Så det bliver Kristian Bjerring Lau-
ritsen, der kommer til at sidde med 
ansvaret for at samle alle ideerne og 
ønskerne til den nye helhedsplan. En 
proces, der blev taget hul på allerede 
sidste forår, hvor der blev holdt to 
stormøder i Globus1 med deltagelse 

af godt hundrede frivillige, aktive 
borgere og beboere samt kommunale 
samarbejdspartnere. 

Stormøderne resulterede i otte kon-
krete projekter, som nu bliver grund-
laget for nogle af de aktiviteter, der 
ønskes sat i værk under den nye hel-
hedsplan. Oplægget er, at der bliver 
fire overordnede projektklynger 
med overskrifterne ”uddannelse”, 
”beskæftigelse og ”vejen til et job”, 
”innovation og iværksætteri” samt 
”det boligsocialt fundament”.

Møde med Landsbyggefonden
Den 28. februar var Landsbyggefon-
dens specialkonsulent, Jørgen Olsen, 
på besøg i Brabrand Boligforening for 
af aftale nærmere omkring processen 
for udarbejdelsen af den kommende 
boligsociale helhedsplan.
 
”Jørgen Olsen understregede, at 
der ikke er garanti for, at vi ender 
på 30 millioner kroner. Det ende-
lige tal kan vise sig at være lavere 
eller højere, fordi det tilpasses de 
projekter, der faktisk beskrives,” 
fortæller Kristian Bjerring Lauritsen 
og tilføjer, at det også afhænger af 

den medfinansiering, der kommer 
fra afdelingerne og kommunen.  
”Men på mødet med Landsbyg-
gefonden var der enighed om, at 
projekterne i den nye helhedsplan 
skal være større og mere fleksible end 
projekterne i den gamle plan. Sådan 
som det også har været ønsker fra 
begge afdelingers side,” siger Kri-
stian Bjerring Lauritsen.

Titlerne på de otte temaer fra 
de boligsociale stormøderne i 
Globus1 i 2016:
• Forældreforum 
• Bedre image for Gellerup 
• Demokratiforståelse og læring 
• Foreningernes Hus 2.0 
• En sundhedshave 
• Udviklings- og afklaringsforløb  
   for unge 
• Vejledningscenter beboer-  
   beboer
• Vækst- og beskæftigelseshus

Landsbyggefonden tog et kig på området, 
da de senest var på besøg.
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2 - Søvangen

Det sker i beboerhuset Søvangen
Søndagscafé, fællesspisning og aktivitetsdage

Tekst Beboerhusudvalget

Fællesspisning 
Onsdag den 22. marts kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 
helt fra bunden, og der er også des-
sert.
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

Søndagscafé 
9. april kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.

Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 19. april. 

Fællesspisning 
Onsdag den 19. april kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 
helt fra bunden, og der er også des-
sert.
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30

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

Karl Rasmussen er død
Mindeord for en ildsjæl i Søvangens Beboerhus.

Tekst og foto: Beboerhusets Venner

Karl var uddannet snedker og havde 
i sit arbejdsliv haft selvstændig virk-
somhed på Odder-Horsenskanten og 
siden boet i Søvangen omkring 20 år.

I forbindelse med beboerhusets tøm-
ning,  efter at en ungdomsklub og 
fritidsklub rykkede ud, var Karl en af 
de beboere, der sammen med andre 
var med til at skabe de nye rammer 
for beboerhuset.
Der blev dannet en venneforening, 
der aktivt var med til at omdanne 
stedet til selskabslokale og mødested 
for områdets beboere.
Karl indrettede værksted i beboer-
husets kælder, lavede meget renove-

ringsarbejde i huset og deltog aktivt 
i husets aktiviteter, såsom fælles-
spisning og søndagscafé og onsdags-
aktiviteter.
Karl var desuden altid parat til at 
give en hjælpende hånd til naboer 
og venner med praktiske opgaver, 
hvor hans håndværksmæssige evner 
gjorde meget gavn. 

Karl var desværre plaget af dårligt 
helbred de sidste par år af sit liv, og 
vennerne i beboerhuset var triste 
over at høre, at han var død i februar 
måned.
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2 - Søvangen

Så er der faldet ro over Værestedet i Holmstrup
En snak med kassereren Simon Holse om redningen af Værestedet

Tekst Jens Skriver

Simon Holse, der har været aktivite-
tens ihærdige kasserer gennem alle 
årene, fortæller, at i september 2016 
så det sort ud. Simon, der har mange 
andre gøremål, orkede ikke mere, 
og kommunen smækkede kassen i 
den 1. september 2016.  Forenings-
bestyrelsen ville gøre alt for at skaffe 
penge, men redningen kom, da be-
boermødet besluttede, at afdelingen 
overtog lejligheden og for fremtiden 
betaler huslejen. 
”Så var vi et trin nærmere et bebo-
erhus, som jeg hele tiden har drømt 
om,” siger Simon.

Økonomien falder på plads
Hidtil har man betalt 100.000 kr. om 
året i husleje, og Simon søger igen 
om boligsociale aktivitetsmidler. 
Holmstrup er ikke på ghettolisten, så 
for at få tilskud skal der udarbejdes 
en plan. Simon kom med et budget 

på 50.000 kroner om året og blev stil-
let over for 10 djøf’ere på kommunen. 
De 50.000 kroner blev bevilget for de 
næste to år. 
”Værestedet havde haft problemer 
med den store husleje,” siger Simon. 
”Til gengæld er de glade for, at vi 
ikke har lønnet personale.”

Værestedet som forening
Værestedet blev februar sidste år 
foreningen ”Den frivillige sociale 
forening Værestedet Holmstrup.” 
Med den betegnelse kræves kun 
en bestyrelse og ikke nødvendigvis 
medlemmer, og så kan foreningen 
have et CVR-nummer og en Nem-
konto. Der kræves kun, at bestyrelsen 
og de frivillige er medlemmer. Hidtil 
har boligforeningens administra-
tion været ansvarlig for regnskab 
og kassekredit. Nu overgår det til 
foreningen, der har Dan Linneberg 

som formand, Betina Tang som næst-
formand og Simon som kasserer. Væ-
restedet vil til at sælge madbilletter 
med rabat, og der overvejes kaffeklub 
om søndagen, men foreningen er 
indtil videre kun ansvarlig for være-
stedet med åbningstid hver onsdag. 
 
Lokalerne
Peter Iversen og afdelingsbestyrelsen 
er ansvarlige for den øvrige brug af 
lokalerne. Distriktspsykiatrien har 
fortsat åbent om mandagen, og det er 
blevet udvidet til en socialpsykiatrisk 
cafe om tirsdagen, som ligger i for-
længelse af beboerrådgivningen. Den 
har også i mange år brugt lokalerne. 
Endelig er der keramik hver fredag.
Værestedet har formelt overdraget 
lokalerne til afdelingsbestyrelsen, 
men fortsætter som hidtil. 

6 - Holmstrup

Der bliver ikke stillet noget gratis til rådighed
Tillæg til artiklen om den nye vaskeservice i Søvangen

Tekst Beboerhusudvalget, foto Elsebeth Frederiksen

Afdelingsbestyrelsen i Søvangen vil 
i forlængelse af  beskrivelsen af en 
øve-arbejdsplads, hvor der tilbydes 
vask for beboerne, og hvor der 
vaskes for andre, gøre opmærksom 
på følgende:

Når der vaskes i Søvangens vaskeris 
maskiner, er det en service, der er 
stillet til rådighed af boligforening og 
godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Vaske-projekt-medarbejderne betaler 
for vaskemaskiner og tørretumbler 
med samme beløb, som beboerne 

betaler.  Der bliver ikke stillet noget 
gratis til rådighed udover pladsen på 
vaskeriet.
Afdelingsbestyrelsen regner med, at 
jo mere vaskeriet udnyttes – jo flere 
penge på indtægtssiden i vaskeriets 
drift.
Du er altid velkommen til at kikke 
forbi og stille spørgsmål til vaskepi-
gerne. Måske giver de en kop kaffe.

Medarbejderne i vaskeprojektet betaler 
naturligvis samme beløb for brug af 

maskinerne, som beboerne gør.
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Opløsning af Allan Fiskers Støtteforening
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

”Allan Fiskers Støtteforening” ind-
kalder til 1. ekstraordinære general-
forsamling onsdag den 5. april. klok-
ken 15, Gudrunsvej 74,5. mf., 8220 
Brabrand. Dagsorden: Opløsning af 
støtteforeningen.

Bemærk: Tilmelding nødvendig til 
undertegnede, da mødet holdes ved 
Allan Fisker, og vi ved stort frem-

møde flytter mødet til Livsværkste-
derne.

Opløsning af en forening kræver to 
på hinanden følgende ekstraordinæ-
re generalforsamlinger, afholdt med 
mindst en måneds interval. Derfor 
indkalder Allan Fiskers Støttefor-
ening til 2. ekstraordinære general-
forsamling  onsdag den 10. maj kl.15, 

Gudrunsvej 74, 5. mf, 8220 Brabrand. 
Tilmelding nødvendig.

På vegne af Allan Fiskers Støtteforening

Gunhild Weisbjerg, formand
Tlf. 23 35 55 56

 Lokalcenter Brabrand i marts og april 
Sang, gudstjeneste, madaften og loppemarked  

Syng med og bliv glad 
v/Ole Bech med guitar og sang
Tirsdag den 21. marts kl. 14.00
Vi synger sange fra den danske 
visetradition fra P.H. til Kim Larsen. 
Kloge sange, sjove viser af så forskel-
lige kunstnere som Kai Norman 
Andersen, John Mogensen, Anne 
Linnet, Shu-bi-dua, Liva Weel m.fl. 
Det hele knyttes sammen med sjove 
anekdoter om kunstnerne og sættes 
ind i et tidsmæssigt perspektiv af 
foredragsholderen.
Pris inkl. kaffe og kage: 50 kr.-

Gudstjeneste med efterføl-
gende kirkekaffe i Søcafeen
Onsdag den 29. marts kl. 14.30 
Kaffe og brød 16 kr.

Madaften
Torsdag den 30. marts kl. 17-19.
Alle er velkomne, familier med 
børn, par, singler, studerende. 
Der serveres kylling i karry med ris 
og salat.
Voksne: 45 kr. 
Børn under 12 år: 35 kr.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Ingen tilmelding.

Indendørs loppemarked
Lørdag den 1. april kl. 09.30 – 13.00
Lej et bord hvorfra du kan sælge 
dine lopper, hjemmegjorte ting mv. 
Et bord koster 50 kr. 
Borde kan reserveres ved at sende en 
e-mail til: brabrand@brugerraad.dk.
Skriv navn og e-mailadresse,  så 
hører du fra os.
I caféen kan der købes kaffe, brød og 
kager, og til frokost forskellige retter.
Livsglad musik med inspiration fra 
det irske, skotske og engelske, tilsat 
strejf af pop og egne krydderier.

Tekst Beboerhusudvalget

Tekst Gunhild Weisbjerg

husk at holde dig opdateret på

www.gellerup.nu
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Klub Hans Broge fortsætter uden formand
Bestyrelsen arbejder altid kollektivt

Ved Klub Hans Broges generalfor-
samling i december trådte formand 
Gunhild Weisbjerg tilbage, idet hun 
er fraflyttet afdelingen.
Der kunne umiddelbart ikke findes 
en ny formand, hvorfor man nedsatte 
et udvalg, der fik til opgave at under-
søge muligheden for en fortsættelse 
af klubben, evt. med et lidt ændret 
koncept.

Efter et møde i udvalget blev alle 
beboere inviteret til møde torsdag 23. 
februar for at høre deres mening om 
en fortsættelse af klubben.
På dette møde enedes man om at 
fortsætte klubben, og der blev valgt 
en ny bestyrelse. Valgt blev Berit 
Brahm, Sonja Petersen, Britta Alt-
haus, Britta Frederiksen (sekretær) og 
Ole Maltesen (kasserer).

Bestyrelsen arbejder kollektivt, derfor 
uden en decideret formand.
 
Klubbens første arrangement bliver 
et bankospil torsdag 23. marts kl. 
19.30 i selskabslokalet, Hans Broges 
vej 17.

Aktiviteter på Lokalcenter Næshøj
Der er et par spændende spisearrangementer her i foråret

Frokost og musik
30.marts kl. 13.00
Alle er velkomne. Pris kr.100.- 
Det bliver en hyggelig eftermiddag 
lagt op til en hyggelig eftermiddag. 
Der kommer mere information på 
infotavlen. Tilmelding senere på 
centeret.

Danmark spiser sammen
27.april kl. 17- 19
I uge 17 er der ”Danmark spiser 
sammen”. Det gør vi også på Næshøj. 

Vi håber, at rigtig mange familier vil 
finde hen til Næshøj til et hyggeligt 
måltid. Det er både nemt og hyg-
geligt med en spise sammen-dag. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Til hverdag er der altid mulighed 
for at spise middag fra kl. 11.30.  
En middag koster 45 kr

Der sker mange ting på Næshøj, så 
der også plads til frivillige, både til 
hjælp i køkkenet , caféen eller som 

drikke kaffe-ven. Der kan rettes hen-
vendelse til undertegnede.

Hilsen brugerrådsformand 
Inger Graversen, tlf. 27 24 87 59

Tekst Børge Nielsen

Tekst Inger Graversen

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk
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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:
Tom Nilson
Mail: Bouns22@hotmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Ole Storm (kontaktperson)

Afdeling 30, Pilevangen:
Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com

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, 
Bjergfyrvej 10, 8250 Egå
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 - 18.00 
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

Gellerup Museum skifter ham
Ny udstilling på Gellerup Museum viser 
transformationen af boligblokke

Af Alexander Muchenberger

”Du vinder ikke rigtig noget ved at nedrive et 
bygningsværk og genopbygge det på samme 
sted med et moderne look.” 
Dedikeret til dette princip har de franske arkitek-
ter Frédéric Druot, Anne Lacaton og Jean-
Philippe Vassal transformeret et typisk 1960’er-
boligkvarter i Bordeaux.
 
På udstillingen på Gellerup Museum præsenter-
er den franske tegnestue Lacaton & Vassal, i sa-
marbejde med Frederic Druot, deres arbejde med 
fysisk og social rehabilitering af en boligblok, 
som blev bygget i 1960’ernes Bordeaux. Udstill-
ingen viser, hvordan man bygger ansvarlige og 
fremtidssikrede boliger og er et eksempel på en 
vel-udnyttet mulighed for at skabe høj kvalitet 
inden for økonomisk forsvarlige og bæredygtige 
rammer. På vej gennem udstillingen vil du få et 
sanseligt indtryk af livet i lejlighederne, som by-
der på både vinterhaver og altaner med udsigt 
over Bordeaux.  
 
Udstillingen er kurateret af parret Ilka og An-
dreas Ruby og danner rammerne for et varieret 
program af diskussioner, guidede ture, filmvis-
ninger m.m. lavet i et samarbejde mellem Gel-
lerup Museum, Aarhus Architecture Festival og 
Instant City, Gellerup, under festivalen 27. april - 
7. maj. Udstillingen vil kunne opleves helt til den 
31. maj.

Billedet er fra tilsvarende udstilling fra Druot, Lacaton & Vassal 
- TOUR BOIS LE Pretre. 
Billedet ejes af Ilka og Andreas Ruby og Something Fantastic.

Fødselsdagshygge 
på Gellerup Museum

Kom og fejr Gellerup Museums
7-års fødselsdag med lidt aftenhygge
Fredag den 31. marts klokken 19 -21.

Der serveres kaffe, te, boller og lagkage.  
Kom og hør mere om, hvad der sker på museet 
i de næste måneder.
 
Med venlig hilsen
Gellerup Museums Venner.
Gudrunsvej 16, 6 th.
 
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk
 
Gellerup Museums Venner holder også åbent på 
museet søndag den 26. marts klokken 14-16.
Se alting lidt fra oven - og få en snak med en frivillig.
Der er kaffe på kanden.


