
Skræppebladet

”Det er så køhnt, det er så dejle” - side 4

Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen? - side 8

Iværksætterhus står på spring - side 11

Velkommen til  det nye bbbo.dk  - side 14

    4     8        11  14

nummer  
maj 2017  3



KOLOFON
SKRÆPPEBLADET

ISSN 0906-267X
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk 
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for 
Brabrand Boligforening. Skræppebladet er ud-
kommet siden 1971.
Redaktionen er valgt på beboermøderne. 
Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte 
foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året.
Oplag: 5450 eksemplarer. 
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på 
100% dansk genbrugspapir.

LEDER

Af Bo Sigismund

Mister beboerne indflydelse?

I Brabrand Boligforening er der stor bredde, geografisk, socialt 
og aldersmæssigt, og måske er det ved at være tiden, hvor 
en generation afløses af en anden. Selv seniorafdelingerne 
oplever beboerudskiftning. Så er det også på tide at være op-
mærksom på at fastholde en fælles identitet, for uden den vil 
al beboerindflydelse risikere at blive splittet og svækket. Der 
er megen dynamik og en effektiv administration – men helt 
ned i hver enkelt lejlighed må vi slå det fast, at vi er fælles om, 
hvad der sker, og ikke være tilfredse, bare vi selv slipper for 
ubehagelige nye tiltag.

Som sædvanlig er det afdeling 4 og 5, der står med de største 
sager. Her kommer alle til at lære, at nøjagtig information, 
uendelig tålmodighed og overbevisende resultater er nød-
vendige betingelser for ikke at miste tilliden. I den lille skala 
– og andre steder – ser man, at småirritationer og personlige 
trakasserier kan skade fællesskabet og derfor den tillid, som 
både bestyrelser, ansatte og beboere ikke kan undvære.
Beboerne i en almen boligafdeling er ikke bare lejere. Forskel-
len er blandt andet muligheden for at være medbestemmende 
om såvel økonomi som vilkår og miljø i bred forstand. Den 
mulighed for at engagere sig rækker langt ud over mere eller 
mindre begrundet kritik – og i den sidste ende kan den bruges 
til at opbygge både offentlig opmærksomhed og politiske 
resultater.

Og i den anden ende – ude på Rytoften 2 – er der fart på. Alle 
vil gerne yde et fint arbejde. Foreningsbestyrelsen følger med 
i hæsblæsende fart. Store beslutninger kommer til høring og 
beslutning på beboermøder. Tid er penge, og effektivitet er en 
dyd. Servicekoncepter og procedurer dokumenteres omhyg-
geligt. Men den unge familie A, den ensomme hr. B og den 
mangeårige beboer enkefru C har ofte kun driftens folk at 
tale med, og de har travlt, men løser her også en meget stor 
formidlingsopgave. Og her er nøglepunktet: Tilhørsforhold 
og beboeridentitet. Det vil være meget uheldigt, hvis vi med 
tiden bare lejer boliger ud via Århusbolig og glemmer forenin-
gens identitet og fællesskab. Resultatet kan blive ligegyldig-
hed. Og det vil være skadeligt for den kraft, der er nødvendig 
for at være en organisation, der arbejder bevidst, fremtidsret-
tet, politisk og socialt. 

Alle græsrødder, beboervalgte, aktiviteter, ansatte og vi på 
Skræppen har her den samme og meget vigtige interesse.
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Foto Elsebeth Frederiksen.
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Alle legepladser endelig færdige i Skovgårdsparken
Der er altid børn, der leger på de nye legepladser

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Skovgårdsparken har tidligere fået 
en ”forholdsords”-legeplads, som 
er godt benyttet af børn i begge 
afdelinger i Skovgaardsparken. Den 
blev indviet sidste år, hvor der blev 
klippet bånd, og hvor Ramallah Spej-
derne kom forbi og underholdt.  
Nu er resten af legepladserne også 
kommet på plads. Denne gang gik 
det dog mere stille for sig. Bestyrel-
sesmedlem Lise Klærke fortæller, at 
der hele tiden er et rend af børn på 
legepladsen, og da Skræppen var på 
besøg, skinnede solen, selvom det 
var lidt koldt. Men alligevel kom der 
også hurtigt nogle børn løbende og 
ville lege, da de så kameraet. 
”Tag billeder af os,” sagde drengene, 
mens de hang i tovene eller gik ba-
lancegang.  
Snart bliver vejret så godt, at børnene 
kan lege hver dag.
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”Det er så køhnt, det er så dejle”
Skræppebladet har været 
på besøg i Søvangen, som 
måske kan siges at være 
boligforeningens kronju-
vel. Afdelingen bliver både 
kaldt bemærkelsesværdigt 
og et af forstadens ypper-
ligste boligbyggerier.
Sådan en påskelørdag formiddag, 
hvor regnen siler stille ned, ser der 
umiddelbart fuldkommen dødt 
ud på torvet øverst på Louisevej, 
hvor Skræppebladet starter besøget 
i Søvangen. Afdelingen, der er 
boligforeningens afdeling nummer 
to, er bygget 1953-1959. De tre tilba-
geværende butikker på torvet, Frisør 
Mick, Super Star Pizza og Aarhus 

Rengøringscenter, er ikke åbne i 
påsken, og sammen med de tomme 
nabobutiksvinduer skaber det lidt en 
stemning af forladthed. 
Vi spadserer ned ad Louisevej i ret-
ning mod søen, som vi ikke kan se. 
Men vi ved, at den er der, og fornem-
mer, at den kan ses, hvis man bor på 
første eller anden etage i blokkene.
Græsplænerne foran de gule 
murstens blokke er friske og forårs-
grønne, og både hængepil og birk er 
på nippet til at springe ud, så snart 
foråret kommer med bare et par var-
megrader mere. 
Vi slår et smut ind ad Annettevej og 
går forbi den første klynge af små 
rækkehuse, som alle har fine små 
velholdte forhaver, hvor forårsblom-
sterne står i fuldt flor og får en til at 
glemme, at vejret er lidt gråt og trist. 
Vejret er nok årsagen til, at der nær-

mest er mennesketomt i Søvangen 
denne formiddag, men det gør ikke 
noget, for det er en skøn oplevelse at 
gå rundt og bare fornemme, hvordan 
foråret spirer frem. Og alt ser velholdt 
ud, selv container-øerne i Søvangen 
er smukke, som de står omkranset af 
blomstrende buske.

Ingen fotos, tak
Endelig møder vi levende menne-
sker, men lysten til at blive foreviget i 
Skræppebladet er der desværre ikke. 
Fortællingen om, at Søvangen er et 
skønt sted at bo, vil de dog gerne bi-
drage til. Og 25 år i blokken på Loui-
sevej efterfulgt af otte år i et rækkehus 
på Birgittevej giver en vis autenticitet.  
Lidt senere møder vi på vores vej en 
af Søvangens indfødte beboere, som 
heller ikke vil have taget foto, men 
som venligt inviterer indenfor til et 

MED ANDRE ØJNE
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lille kig i rækkehuset, som hun er den 
eneste, der har boet i. Igen en beboer, 
der holder af at bo i afdelingen, hvor 
det ikke er sjældent at træffe beboere, 
der har boet i en menneskealder.

Hus til beboerne
På Birgittevej møder vi som aftalt 
Kirsten Hermansen, der udover at 
være Skræppens repræsentant fra 
Søvangen selv er aktiv i beboernes 
hus, der ligger i en bygning, der tidli-
gere har været kommunal fritidsklub. 
Kirsten bor på snart halvtredsinds-
tyvende år i Søvangen, siden 1981 
i en af afdelingens små huse med 
have nede på Brabrand Skovvej. 
Kirsten viser rundt i beboerhuset, 
hvor en lille snes beboere på ugebasis 
mødes om onsdagen og laver akti-
viteter både i det kreative værksted, 
hvor der er symaskiner og væve, og i 
keramikværkstedet og værkstedet til 
træarbejde. Og en gang om måneden 
er der fællesspisning, hvor alle bebo-
ere er inviteret med.

Renovering på vej
Om ikke så lang tid skal beboerhuset 
rømmes, fordi det skal bygges om i 
forbindelse med den store renovering 
af afdelingen, som beboerne stemte ja 
til kort før jul sidste år. Men når om-
bygningen er ovre, så kommer der til 
at stå et endnu større og flottere hus 
klar til at blive indtaget af beboerne. 
Kirsten glæder sig og håber, at der 
kommer endnu flere beboere, som 
deltager i at skabe liv i huset. 

Afdeling 2, Søvangen, Brabrand
444 boliger opført i perioden 1953-59.
Mix af lejligheder i 3-etagers blokke på 1-5 værelser fra 18-110 m² og 
50 rækkehuse samt 20 huse med egen have. 
Beboerhus og fællesvaskeri. 
Afstand til Rådhuspladsen: 20 minutter med linje 12.

Styr på haveaffaldet har de i Søvangen, som har små kompostgårde spredt rundt i afde-
lingen. Her ligger bunker med sand og kompostjord klar til, at beboerne selv kan hente 
i afdelingens trillebøre og bringe det hjem i de små haver. Haveaffaldet er der også fint 
plads til bag hegnet. 

Smukke containergårde med blomstrende buske rundt om er med til at give et indtryk af 
en afdeling, hvor beboerne passer på deres område og sørger for, at der er pænt og rent. 
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Skræppebladets udsendte

Helle Hansen,
Gellerup

Foto: Martin Krabbe

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Skræppebladets fotograf, Bo Sigis mund, 
lagde lagde en onsdag også vejen forbi 
Søvangens beboerhus for at se nogle af 
aktiviteterne.

Her mødte han Inge Cassøe og Lis Mor-
tensen, der laver keramik, og Ingerlise 
Johansen, der er i gang ved væven, og 
Knud Jøhnke, som er i sving med rund-
saven i træværkstedet.
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Gellerup har meget at byde på
Generalforsamling i fællesrådet, der er det lokale talerør ind til kommunen

Tekst Helle Hansen

Hvordan skal Gellerup se ud i 2050? 
- det spørgsmål tog en lille snes 
lokale ildsjæle i vinter hul på ved en 
workshop, som var arrangeret af Gel-
lerup Fællesråd. Her kom en række 
forskellige bud på, hvordan blandt 
andet områdets pladser og arealer vil 
kunne udvikle sig, sideløbende med 
de aktiviteter, som foregår i forbin-
delse med Helhedsplanen. Resultatet 
af vinterens workshops er blevet 
samlet i en såkaldt lokalsamfunds-
beskrivelse, der er blevet indsendt til 
Aarhus Kommune i forbindelse med 
behandlingen af Lokalplan 2017.

Grundlovsfest i 8220
Ellers er fællesrådet med til at koor-
dinere forskellige lokale projekter 
og initiativer. Blandt kulturarrange-
menter er der fejringen af den årlige 
grundlovsfest, der i år fejres sammen 

med Gammel Brabrand og resten af 
8220 under overskriften ”Sammen 
om Brabrand”. Det bliver en fødsels-
dagsfest, der starter i Gellerup alle-
rede ved midnatstid i E&P Huset, og 
som om eftermiddagen rykker ned til 
Brabrand Rostadion, hvor grundlovs-
talerne er Øzlem Cekic og Bent Mel-
chior. Om aftenen rykkes der så atter 
tilbage til Gellerup, hvor der foregår 
forskellige kulturaktiviteter og sluttes 
af med fællesspisning.

Høringssvar og trafikplaner
Fællesrådet deltager i de årlige møder 
mod Aarhus Kommune, hvor der dis-
kuteres forskellige emner af bred ka-
rakter, der er relevante for lokalom-
råderne. Det er blandt andet her, bor-
gerne kan forsøge at yde indflydelse 
på trafikplaner og andre politikker. 
Alle kan melde sig ind i fællesrå-

det, som både optager foreninger, 
institutioner og privatpersoner som 
medlemmer. Årets generalforsamling 
foregår tirsdag den 30. maj kl. 19.00 i 
E&P Huset. 

Findes der et sted, der er båret af frivil-
lighed – så må det være Gellerup, der 

skaber ildsjæle i masser af foreninger og 
netværk. Dem vil vi gerne hylde, og vi 
starter med små portrætter af de to for-
mænd og de to næstformænd i afdelings-
bestyrelserne – uden at alle andre frivil-
lige i området overses!
De unge, der spiller og træner fodbold, 
skal for eksempel ikke glemmes. Vi har 
været på kunstgræsbanen og mødt Ah-
mad Younes, der har fået en talentkon-
trakt med AGF. Måske han engang kan 
hjælpe dem ud af krisen?
Det skal ikke være fodbold det hele, me-
ner andre unge, der også arbejder frivil-
ligt: kunst og kultur bør rangere højere 
hos børn og unge – derfor knokler de på 
med at skabe en kulturfestival for og af 
unge.
Fra kulturfronten foromtaler vi også Gel-
lerups helt store satsning: fuldmåneeven-
ten sidst i juli. 

Endnu en frivillig, Mohammed Weis, dra-
ger rundt i lokalområdet og forsøger at 
få skabt mere dialog mellem forældre og 
børn – det er sådan noget, der er med til 
at løfte området.
Så er der Bydelsmødrene, der er efter-
spurgte i mange sammenhænge. Gel-
lerup.nu talte sprogindlæring med en af 
bydelsmødrene – det kom der en anderle-
des sprog-vinkel ud af.
Der har været afdelingsmøder i Gellerup-
parken og Toveshøj. Det meste er refere-
ret i Skræppebladet her, men der er lidt 
mere fra møderne at hente i gellerup.nu.
Nå, ja, og så er vi også nogle, der får løn 
for arbejdet i Gellerup. Mød Nanna Kold 
og Kristian Lauritsen, to relativt nye le-
dere i det boligsociale arbejde.

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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Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?
Fire er på valg igen, når der er repræsentantskabsmøde den 29. maj 

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Jens Joel, som sidder i Folketinget for 
Socialdemokratiet og indtil for nylig 
har boet i Gellerupparken, stiller op 
igen: 
”Aarhus skal være en by, hvor der er 
plads til alle. Hvor vi bor dør om dør, 
selvom vi ikke har samme arbejde, 
uddannelse og baggrund. Det er 
derfor, jeg brænder for den almene 
boligsektor. Det er her, vi skaffer 
gode hjem til alle aarhusianere. Jeg 
har været glad for at arbejde i for-
eningsbestyrelsen. Det er vigtigt at 
få koblet de politiske diskussioner på 
Christiansborg med de konkrete erfa-
ringer og udfordringer i boligforenin-
gen. Og det var også med Brabrand 
Boligforening og Aarhus i tankerne, 
at jeg sidste år på Borgen kæmpede 
hårdt for at sikre, at planloven også 
fremover giver mulighed for at re-
servere plads til almene boliger i de 
attraktive kvarterer. Det arbejde vil 
jeg gerne fortsætte, hvis repræsen-
tantskabet giver mig lov.”

Helle Hansen vil ind igen
Helle Hansen, som i modsætning til 
Jens Joel stadig bor i Gellerupparken, 
mener, at de to år, hun har siddet 
i foreningsbestyrelsen, er fløjet af 
sted. Derfor vil hun gerne fortsætte: 
”Vi har slet ikke nået at evaluere, 
hvordan det går med den nye struk-
tur. Jeg tror, det må være svært for 
medlemmerne af repræsentantskabet 
at følge med, og jeg ønsker mere 
tid til involvering og diskussion af, 
i hvilken retning boligforeningen 
skal bevæge sig, hvor en bredere 
skare af beboerdemokratiet deltager. 
Beboerinvolvering er afgørende, men 
det kræver også, at vi som beboere er 
klædt på til at kunne løfte opgaven. 
Og det synes jeg, at vi skal blive 
meget bedre til ved at søge viden og 
uddannelse, så vi sammen kan være 
med til at sikre, at vores forening 
lever og har det godt, også på fremti-
dens boligmarked.”

Peter Iversen stiller også op 
”Vi stræber alle efter det gode liv. 
Gode tidssvarende boliger, der er 

til at betale, er et vigtigt fundament 
for det gode liv. Det kan være svært 
nok for boligforeningen at sikre 
dette fundament. Det kræver fokus 
på vedligehold og renovering af de 
nuværende afdelinger, men også at 
ville bygge nyt i et Aarhus, der år for 
år ser indbyggertallet vokse. 
Men det gode liv er mere end en 
bolig. Det er også det, der sker 
mellem beboerne.
Vi skal gøre lejere til beboere. En lejer 
er glad for bare at have en lejlighed 
og kan i princippet bo hvor som helst, 
mens en beboer er en, der engagerer 
sig og indgår i et eller andet omfang 
i fællesskaber i den enkelte afdeling. 
Det er OK bare at være lejer, men det 

spændende sker mellem mennesker i 
fællesskaber.
Vi skal give beboerne rammer for at 
opbygge gode fælleskaber. Fælleslo-
kaler og aktivitetslokaler er vigtige, 
for at det kan ske, og det skal derfor 
indtænkes i ethvert boligforenings-
projekt.
En af de ting, der gør mig stolt af Bra-
brand Boligforening, er, at der ikke er 
tale om en forening af nikkedukker, 

men om en dynamisk forening med 
et virksomt beboerdemokrati, hvor 
beboerne i den enkelte afdeling i høj 
grad indenfor lovgivningens rammer 
selv kan bestemme.”

Den nuværende formand, Keld 
Albrechtsen, er også på valg
”Vores beboerdemokrati skal hele 
tiden udvikles og fremtidssikres – det 
er der heldigvis stor opbakning 
til. Det skal hele tiden bruges og 
udvikles. Også i de nye tider, der er 
på vej, hvor f.eks. vores nye hjem-
meside kan blive et nyttigt redskab 
for beboerne og beboerdemokra-
terne. Boligforeningen har i dag 
mange opgaver. Der er bundne op-

gaver, hvor myndighederne ønsker 
løsninger på nogle af samfundets 
udfordringer. Vi er gået aktivt ind 
i dette. Vi bygger nye boliger. Vi 
skal også sammen med Landsbyg-
gefonden og Byrådet sikre fremtiden 
for de afdelinger, der har brug for 
renoveringer. Jeg tror, at min for-
handlingserfaring kan være nyttig, 
bl.a. når vi til næste forår (altså 2018) 
skal indgå en ny stor aftale om en 

Foreningsbestyrelsen: (fra venstre) Jens Joel, Helle Hansen, Abdinasir Jama Mohamed 
(1.-suppleant), Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, Anett S. Christiansen (2.-supple-
ant), Keld Albrechtsen, Jesper Pedersen. Frederik Thordal var ikke til stede.
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Nye vedtægter til afstemning 
Det kommende repræsentantskabsmøde skal behandle forslag om nye vedtægter for boligforeningen

Tekst Kirsten Hermansen

Når boligforeningens repræsentant-
skab den 29. maj mødes til det årlige 
repræsentantskabsmøde, skal de 
blandt andet tage stilling til et forslag 
om nye vedtægter for Brabrand Bo-
ligforening med henblik på godken-
delse på mødet.

”Disse forslag til vedtægtsændringer 
består dels af redaktionelle ændrin-
ger, dels af konsekvensændringer 
som følge af nye normalvedtægter for 
almene boliger, som trådte i kraft den 
13/6-2016,” fortæller Peter Iversen, 
der er formand for foreningsbesty-
relsens drifts- og administrationsud-
valg. 
Boligforeningens egne vedtægter er 
opbygget gennem en lang historisk 
periode. De trængte til en revision, og 
da man nu var i gang med ændringer, 
har man valgt en model, der ligger så 
tæt på normalvedtægten i opbygning 
som muligt. Samtidig har man  fået 
opdateret de nye bestemmelser,  
primært med anvendelse af digitalt 
værktøj og forholdet til den centrali-
serede venteliste Aarhus Bolig.

Farvel til de ikke-bolighavende i 
repræsentantskabet
De nye vedtægter, hvis de vedtages, 
kommer blandt andet til at få be-
tydning for den gruppe,  der i dag 
repræsenterer de ikke-bolighavende 
medlemmer af Brabrand Boligfor-

ening, og som hidtil har haft tre 
medlemmer i repræsentantskabet.
Peter Iversen har hertil forklaret, at 
Brabrand Boligforening er den eneste 
boligforening, der har denne særregel 
i sine vedtægter. En historisk anakro-
nisme fra boligforeningens barndom, 
hvor folk stod i lang tid på venteliste 
til en bolig. En bestemmelse, som 
tiden nok er løbet fra. I dag gælder 
medlemskab af boligforeningen jo 
fra den dag, man står på venteliste i 
Aarhus Bolig.
Hvis ændringen vedtages, betyder 
det, at de nuværende ikke-boligha-
vende repræsentantskabsmedlemmer 
mister deres plads i repræsentant-
skabet, da ændringen træder i kraft 
straks efter  en eventuel vedtagelse.

Bolighavende eller ikke-boligha-
vende i foreningsbestyrelsen
Repræsentantskabet vælger også for-
eningsbestyrelsen. Mindst fire af de 
syv foreningsbestyrelsesmedlemmer 
inklusive formand og næstformand 
skal bo i boligforeningen, siger nor-
malvedtægten, og de nye vedtægter 
har samme bestemmelse. 
Peter Iversen medgiver, at der ikke 
har været enighed om reglen.  Der 
har været modstand i bestyrelsen, 
idet der er en holdning til, at alle 
bestyrelsens medlemmer skal være 
beboere i boligforeningen på valg-
tidspunktet for at kunne vælges af 

repræsentantskabet til foreningsbe-
styrelsen. De mener, at det må være 
et helt naturligt krav til boligforenin-
gens bestyrelse, at man har en bolig 
i foreningen, når man som øverste 
ledelse skal forvalte foreningens 
interesser.
Her har det så været på tale at stille 
et modforslag om, at medlemmer af 
foreningsbestyrelsen skal bo i bolig-
foreningen den dag, der skal stem-
mes om vedtægtsændringerne.

Baggrunden for at fastholde normal-
vedtægten uddyber Peter Iversen 
med denne begrundelse:   
”Man bør ikke fratage repræsen-
tantskabet mulighed for at vælge  
ikke-bolighavende til foreningsbesty-
relsen. Det er ikke hensigtsmæssigt 
at begrænse repræsentantskabets 
mulighed for at pege på personer, der 
ligger inde med særlige erfaringer, 
og som gerne stiller op i bestyrelsen, 
selv om de ikke er beboere i forenin-
gen. Personer, der er villige til at stille 
op, og som har mange erfaringer for 
dette arbejde, er givende og en beri-
gelse for en bestyrelse.”

samlet plan for renoveringen af bo-
ligerne samt omfattende nybyggeri i 
Gellerup og Toveshøj.  
Der er et krav fra regeringen om, at 
vi effektiviserer vores drift. Vi har 
igangsat et arbejde, der skal give af-
delingsbestyrelserne mulighed for at 
holde huslejestigningerne nede, sam-
tidig med at vi opnår større kvalitet 
i vores drift.  Det er jo utrolig vigtigt, 
at vi undgår større huslejestigninger. 
Når vi samtidig skal sikre bedre 
kvalitet, så har vi en udfordring. Det 
er spændende, for jeg tror på, at vi 

kan gøre det, også når det naturligvis 
byder på spændende diskussioner i 
vores beboerdemokrati om løsninger. 
I den forbindelse har vi gennem de 
senere år arbejdet på at fremtidssikre 
boligforeningens økonomi, og det er 
vi nået et godt stykke med. Jeg vil 
gerne arbejde for, at vi bevarer og 
styrker de muskler, som skal holdes 
i form, så vi kan give konkret opbak-
ning til afdelinger, der i fremtiden 
kommer i en situation, hvor der er 
behov for f.eks. omfattende renove-
ringer.”

Abdinasir Jama Mohamed prøver 
igen at komme i bestyrelsen. Han bor 
i Gellerupparken og er næstformand 
i Gellerupparkens afdelingsbesty-
relse.
Det er desværre ikke lykkedes at få 
en kommentar fra ham inden dead-
line.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00
i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1.     Valg af dirigent.
2.     Foreningens årsberetning til godkendelse.
3.     Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning. 
4.     Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen 
        og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
5.     Fastsættelse af kontingent.
6.     Indkomne forslag. 
6a)   Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i 
 vedtægterne. Se vedhæftede bilag.
6b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for generalforsamlingen.
 Godkendes i sin helhed. Se vedhæftede bilag.
7.     Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
8.     Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
9.     Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

    Lene Charlotte Olm
Formand

Se forslag og følg med
Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook-side og på Brabrand 
Boligforenings hjemmeside. Her kan du bl.a. se de indkomne forslag, og 
hvem der er på valg: facebook.com/fritidsforening og bbbo.dk.

husk at holde dig opdateret på

www.gellerup.nu

Enhver lovligt indkaldt generalfor-
samling er beslutningsdygtig uanset 
de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen træffer sine 
beslutninger ved simpelt stemmefler-
tal.

Møde- og stemmeberettigede på 
generalforsamlingen er alle betalende 
medlemmer af foreningen, der er 
fyldt 18 år, og som med gyldig legiti-
mation dokumenterer dette.
Hver betalende husstand har 2 stem-
mer.

Vigtigt – husk sundhedskortet
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Iværksætterhus står på spring

Kreative og praktiske iværksættere som fx møbel-, tøj- og smykkedesignere 
kan snart leje sig billigt ind i inspirerende og lærerigt hus

Tekst Ole Bech Jensen, projektchef

Midt mellem betonblokke og nybyg-
gerier rejser der sig lige nu en stor, 
flot trækonstruktion på hjørnet af 
Karen Blixens Boulevard og Inger 
Christensens Gade. Det er Gellerups 
nye iværksætterhus, Gazellefarmen, 
som snart er klar til at slå dørene op. 
Huset skal rumme kontorer, butik-
ker og veludstyrede værksteder for 
praktiske iværksættere inden for 
design- og byggebranchen.

Billig husleje og god sparring
Idéen er at skabe et inspirerende er-
hvervs- og handelsmiljø fra bunden, 
hvor man tilbyder lokaler til en 
attraktiv husleje, men konceptet 
rummer andet og mere. For navnet 
Gazellefarmen er ikke grebet ud 
af luften. Udover lejemål vil hver 
iværksætter blive tilbudt sparring fra 
en erfaren mentor, der fra sidelinjen 
hjælper iværksætterne med at udvik-
le deres produkter. Det ambitiøse mål 
er, at mindst fem af de indflyttede op-
startsvirksomheder over tid vil blive 

kåret som Børsen-gazeller. Huset vil 
også rumme en walk-in-rådgivning, 
så håbefulde idémagere kan komme 
direkte fra gaden og få vejledning.

Midlertidigt og permanent
Gazellefarmen er bygget til kun at 
skulle stå i tre-fem år. Ligesom flere 
andre af initiativerne i Gellerup er 
den en del af Instant City – hvor vi 
via midlertidige projekter udforsker 
mulighederne for byliv langs Karen 
Blixens Boulevard. Vil lejerne herefter 
blive i bydelen, bliver der løbende 
opført nye, permanente bygninger, 
der kan huse de færdigudklækkede 
iværksættere. De kommende lejere 
i Gazellefarmen er tænkt som et 
miks mellem lokale iværksættere og 
ildsjæle fra andre dele af byen. 

Gazellefarmen er en del af Instant City, et projekt, der udforsker bylivet langs den nye 
boulevard i Gellerup. 

Hvad er en 
gazellevirksomhed?

Dagbladet Børsen kårer hvert år en 
række virksomheder som gazelle-
virksomheder ud fra en række 
kriterier som vækst og omsætning.

Facts om Gazellefarmen:
Klar til indflytning i juli. Der var 
rejsegilde på huset den 2. maj.
Den færdige bygning bliver på 760 
kvm.
Vil huse 20-30 små virksomheder, 
afhængigt af deres pladsbehov.
Værkstederne bliver udstyret med 
avanceret teknologi tilpasset lejer-
nes behov.
Er et samarbejde mellem Brabrand 
Boligforening, Aarhus Kommune og 
A. Enggaard A/S.
Tegnet af Studio Mikkel/Mikkel og 
Rumværk Arkitektur.
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Det har aldrig været meningen ...
at Brabrand Boligforening skulle ligne alle de andre boligforeninger i den almene sektor

Tekst Lene Charlotte Olm

På boligforeningens fremtidsdag den 
15. marts 2014 blev der udstukket 
10 pejlemærker. Hvor er de blevet 
af? Er de smidt overbord? Og er 
foreningsbestyrelsen gået fra kaj med 
administrationen som kaptajn? 
Vores boligforening har altid været 
anderledes, særligt på grund af vores 
udviklede beboerdemokrati – vi 
sagde førhen, vi ikke havde nok 
selvbestemmelse i afdelingerne, men 
vi viste godt, at vi havde langt større 
beboerindflydelse end alle de andre.  
Med den tidligere ledelse var vi 
utilfredse og til tider frustrerede over 
administrationen. Muusmanns rap-
port fra 2014 viste tydelige tegn på, at 
vi havde brug for en ny kurs.  
Afdelingsbestyrelserne, medarbejde-
re og foreningsbestyrelsen arbejdede 
sammen og fandt frem til en vision, 
en mission og 10 pejlemærker.  Vi 
ville have beboerdemokratiet styrket, 
have tydelighed og gennemsigtighed 
i beslutninger, både i afdelingerne og 
i foreningen.  Vi ønskede åbenhed, 
trivsel og tryghed. Dengang lagde vi 
grundstenen til en ny og bedre bolig-
forening - eller hvad?

Boligforeningens vision 
Det første seminar, efter den nye 
ledelse var ansat, stod forenings-
bestyrelsen for. Her bliver vi igen 
spurgt til boligforeningens vision. Se-
minaret havde meget lidt at byde på, 
og resultatet var så tyndt, at man fik 
den tanke, at det var ved vilje, for så 
havde administrationen frit slag til at 
indrette sig, som de lystede. Få dage 
efter blev boligforening lagt ned; hen 
over beboerdemokraternes visioner 
fik vi at vide fra administrationen, at 
vi nu fik en ny organisation.  Man må 
jo formode, at de mennesker, som var 
blevet ansat til at hjælpe os med at nå 
frem til vores ønskede boligforening, 
kunne løfte den opgave - men ople-
velsen var stik imod de intentioner, 
som er trykt i det store materiale. 
Selve øvelsen var langt fra elegant, og 
tiden efter var rodet. Åbenhed, tryg-

hed, tydelighed og gennemsigtighed 
kunne vi kikke lang efter, og det er så 
den virkelighed, vi lever med i dag.
Hvad skal der så ske, for at vi igen 
kommer derhen, hvor vi havde tænkt 
os? En betingelse er, at vi forstår den 
model, som vi er en del af. Almene 
Boliger er en stolt dansk model. Vi 
har været Danmarks rygrad i årtier, 
med udvikling af arkitektur og di-
verse bo- og livsformer. 

Begge parter er ligeværdige 
Successen ligger i, at der er en klar 
opdeling af politik og administra-
tion. Det kan praktiseres ved at begge 
parter er ligeværdige. Som det er nu, 
er det et frygteligt rod, hvor admini-
strationen får lov til at blande sig i 
det politiske system, og hvor det ser 
ud til, at de er stukket til søs og har 
sat deres egen kurs. Hvis vi havde 
gennemsigtighed og åbenhed, ville vi 
vide, hvorvidt foreningsbestyrelsen 
også er med om bord på skibet, eller 
om de også er efterladt på kajen, 
sammen med os andre.

Hvad vil vi så?
Vi vil først og fremmest have en 
foreningsbestyrelse, der ikke overgi-
ver al magt til administrationen. En 
foreningsbestyrelse, der lever op til 
deres forpligtigelse til at inddrage re-
præsentantskabet i de demokratiske 
processer, hvor der til stadighed er 
fokus på, at vi er en forening, der skal 
drives ud fra demokratiske princip-
per.
Vi ønsker os tilbage til det grundlag, 
vi kom frem til med Muusmann i 
2014. Styrkelse af beboerdemokratiet 
med relevante uddannelser, hvor vi 
inspireres. Vi skal have mentor-
ordninger til nye og eksisterende 
afdelinger, der måtte ønske det. få 
’fisken på disken’, og ikke referater, 
der er lettere censurerede for at se po-
litisk korrekte ud. Vi ønsker oprigtig 
respektfuld debat på tværs af afde-
lingerne med vidensdeling, dialog og 
erfaringsopsamling.

Vi ønsker ikke et stort driftscenter, 
men mere nærvær med mindre 
driftsenheder med sekretær, udlej-
nings- og synsmedarbejder, som 
kender de afdelinger, de arbejder for 
og med, ligesom vi i den daglige drift 
ønsker faste medarbejdere i afdelin-
gerne.

Mangfoldige løsninger
Vi skal ikke overgå til de samme 
driftsplaner, som bliver udarbejdet i 
Helhedsplanen, men alle være selv-
stændige afdelinger med forskellige 
tilgange og mangfoldige løsninger, 
for det er de folkevalgte, der bedst 
kender deres afdeling, så der kan 
leveres det miljø og den kvalitet, der 
skal til for at sætte beboerne i cen-
trum.
Vi ønsker ikke en administration med 
voldsomt vokseværk, hvor der kon-
stant, uden om beboerdemokratiet, 
popper nye projekter op, som ikke 
tilgodeser vores vision om at levere 
boliger, som er tidssvarende og at-
traktive og til alle uanset økonomisk 
formåen, og ikke kun til eliten. 

Vender alting på hovedet 
Demokratiet er skrøbeligt, og vi 
opretholder det kun, hvis vi beboer-
demokrater deltager i det. Brabrand 
Boligforenings administration har 
fået lov til at vende alting på hove-
det. Det lader til, at det nu er dem, 
der er Brabrand Boligforening, med 
godkendelse fra foreningsbestyrel-
sen. Men det er de bolighavende, der 
ejer Brabrand Boligforening, og ad-
ministrationen er ansat til at hjælpe 
os ude i afdelingerne.

Hold kursen 
Foreningsbestyrelsen er valgt af 
repræsentantskabet. Må vi bede jer 
om at holde kursen, så Brabrand 
Boligforening kan tilbyde tidssva-
rende boliger, hvor miljø og lokalt 
engagement, trivsel og tryghed er 
i fokus, med et velfungerende og 
mangfoldigt beboerdemokrati, der 
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sætter dagsordenen, ikke blot inden 
for Brabrand Boligforening, men i 
hele den danske almene boligsektor, 
som ringe i vandet.

Følgende afdelingsformænd, Asger Fre-
deriksen, Erik Bløcher, Kirsten Larsen, 
Poul Erik Nielsen, Annette Kjærsgaard, 
Vagn Eriksen, Anett S. Christiansen og 
Edvin Juhl, støtter og er enige i de syns-
punkter, der fremlægges i denne artikel.

10 strategiske pejlemærker

• Udvikling af et dynamisk beboerdemokrati
• Tillidsfuldt og professionelt samspil mellem ansatte og beboervalgte
• Troværdig og professionel dialogpartner
• Nye muligheder: byggeri,boliger og opgaver
• Åbenhed, tydelighed og tilgængelighed
• Effektiv og ressourcebevist
• Attraktiv arbejdsplads
• Energieffektiv
• Trivsel, tryghed og fællesskab
• Fleksible og attraktive boliger

Gellerup Museum
i nye klæder

Torsdag den 27. april åbnede en ny udstilling om et stort 
renoveringsprojekt i et boligområde i Bordeaux i Frankrig.
Museets vægge er ikke længere bare vægge, men store foto-
grafiske billeder, der er med til at skabe en fantastisk illusion 
og en spændende fortælling.

Udstillingen er åben for alle torsdag den 18. maj kl 15 - 17 
og søndag den 28. maj kl. 14-16.
www.gellerupmuseum.dk

Tekst Helle Hansen, fotos Mikael Jensen



Velkommen til  

det nye bbbo.dk

Af Susanne Witting, administrationschef

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 
nye hjemmeside på bbbo.dk. Ud over en lang række 
generelle oplysninger har du som lejer fået din egen side 
– Min side. Her kan du se en lang række oplysninger, som 
kun vedrører dig og dit lejemål. 

På Min side kan du:
•  Se din husleje og dit forbrug, hvis du betaler a conto     
til Brabrand Boligforening. 
• Finde dine dokumenter, som fx lejekontrakt, indflyt- 
   ningsrapport, indbetalt depositum m.m. 
• Se korrespondance mellem dig og boligforeningen og 
   nemt kontakte os. 
• Indberette fejl og skader i din bolig og få kontakt med 
   din serviceleder.  
• Udfylde og indsende ansøgninger og formularer digitalt.

Log ind og kom i gang
Du har som beboer i Brabrand Boligforening modtaget 
et brev med dine personlige log in-oplysninger. Første 
gang, du logger ind på Min side, bliver du bedt om at 
oplyse eller bekræfte personlige oplysninger.
Når du først er logget ind, kan du ændre din adgangsko-
de til en, du selv kan huske. 
Vær opmærksom på, at en e-mailadresse kun kan bruges 
til én lejer. Det vil sige, at en ægtefælle eller samlever, 

der også er registeret på lejekontrakten, skal logge på 
med en anden e-mail.
Oplever du problemer med at logge ind, skal du sende 
en e-mail til udlejning@bbbo.dk. Husk at skrive navn, 
adresse og telefonnummer i e-mailen. 

Find os på Facebook
Samtidig med lanceringen af vores nye hjemmeside har 
vi åbnet en side på Facebook, hvor du som beboer kan 
følge dagligdagen i boligforeningen og afdelingerne. Find 
os på Facebook under Brabrand Boligforening Aarhus. 
Vi bliver glade, hvis du vælger at følge siden og meget 
gerne kommenterer eller deler vores opslag.

Vi er her stadig
Husk, at hjemmesiden og dens muligheder alene er ment 
som en ekstra service. Du er nøjagtig lige så velkom-
men som altid til at ringe og skrive til os eller komme 
forbi administrationen på Rymarken 2 i ekspeditionens 
åbningstider, der er uændrede.

 – DIN genvej til Brabrand Boligforening
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Vind en iPad mini!
På Min side kan du deltage i en konkurrence om 
den nye hjemmeside. Hovedpræmien er en iPad 
mini. Vi udlodder desuden to biografbilletter med 
sodavand og popcorn til fem heldige vindere. 
Læs mere om konkurrencen på www.bbbo.dk
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BB Service på ret kurs

Af Keld Laursen, adm. direktør

Brabrand Boligforenings håndværkervirksomhed, BB Ser-
vice, som løser opgaver for mange af boligafdelingerne 
og beboerne i Brabrand Boligforening, har efter flere år 
med økonomisk underskud og et belastet arbejdsmiljø 
skabt et overskud på cirka en halv million kr. i 2016.

Mange boligorganisationer har i de senere år opgivet 
at have egne håndværkerafdelinger, men BB Service 
har formået at tiltrække dygtige håndværkere, så der i 
dag er tiltro til, at BB Service også fremover kan sikre 
beboerne i Brabrand Boligforening godt håndværk til en 
favorabel pris.

Hvornår bruger vi BB Service?

Af Niels Hosie, teknisk chef

Vi har fra en beboer fået spørgsmålet, om det er et krav, 
at boligforeningen bruger sin egen håndværkerafdeling, 
BB Service, til alle arbejder i afdelingen. 

Pris og kvalitet
Det korte svar er, at det er ikke et krav. BB Service er en 
håndværkervirksomhed på lige fod med andre håndvær-
kervirksomheder. Det betyder, at servicelederne fra gang 
til gang vurderer, om det er mest fordelagtigt at bruge 
BB Service eller en anden. Det vil sige, at BB Service 
konkurrerer med andre, eksterne håndværkervirksomhe-
der på både pris og kvalitet. Her kan fx lokalkendskab i 
nogle tilfælde være en fordel for BB Service.

Kontrol og ansvar
Når der bliver udført en opgave inden for el og vvs, er 
det et krav, at der efterfølgende sker en kontrol, hvis 
arbejdet kræver autorisation. Ved større, tekniske opga-
ver, der kræver dimensionering eller tekniske beregning-

er, har BB Service en leverandør eller et ingeniørfirma 
med på sidelinjen, som har ansvaret som rådgiver.
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I Brabrand Boligforening har vi besluttet, at alle med-
arbejdere fremover skal bære et synligt ID-kort. Det 
handler både om sikkerhed og tryghed. Med ID-kortet 
kan I som beboere være betrygget i, at det er bolig-
foreningens medarbejdere, I møder. Og samtidig har 
medarbejderne selv mulighed for nemt og professionelt 
at identificere sig, så der ikke opstår tvivl, fx om deres 
ret til adgang eller øvrige gøren og laden. 
ID-kortene vil være forsynet med et billede samt navn 
og stilling.

Kend os på ID-kortet 

Alle medarbejdere med beboerkontakt får synligt ID-kort

Af Niels Hosie, teknisk chef

Brabrand Boligforening har valgt at gå ind i et samar-
bejde med en privat investor om et boligprojekt på 
Nordlandsvej i Vejlby-Risskov. Et attraktivt område 
mellem engsø og bugt og tæt på et af den nye letbanes 
stop. Her skal der i alt bygges ca. 850 nye boliger, hvoraf 
mellem 120 og 130 kan blive almene boliger. Herudover 
byder boligforeningen og den private investor begge ind 
på et fælleshus, som vil smitte af på hele området. Det 
er nemlig tanken, at fælleshusene både kan bruges af 
beboerne i afdelingen og de private bebyggelser eller 
eksempelvis som kantine for virksomheder i nabolaget. 
På den måde kan man sammen bidrage til en attraktiv, 
blandet by i social balance. 

Først lokalplan så endelig aftale
Projektet i sin helhed med både private boliger, almene 
boliger, virksomheder og en dagligvarebutik er allerede 
beskrevet og tegnet i en masterplan udarbejdet af arki-

tektfirmaet Schmidt Hammer Lassen sammen med GPP 
Arkitekter og Cubo arkitekter. Nu forestår der en lokal-
planproces, hvor det samlede projektforslag vil blive 
vurderet af Aarhus Kommune. Herefter vil den endelige 
aftale mellem den private investor og boligforeningen 
kunne forsegles og byggeriet efterfølgende gå i gang. 

Projekt i Vejlby-Risskov på vej

Af Keld Laursen, adm. direktør

Nyt projekt i Vejlby-Risskov skal efter planen indeholde 120-130 almene boliger
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Trofaste lejere
genhuset for en stund 

Tage og Else Hansen har snart guldbryllup og satser på også at fejre 50-års 
jubilæum som beboere i Gellerup.

Af Susanne Witting, administrationschef

Ægteparret Else og Tage Hansen kan se frem til snart at 
fejre deres guldbryllup. Derudover kan de også bryste 
sig af at være blandt de lejere, der har boet allerlængst 
tid i Gellerupparken. Parret flyttede nemlig ind i den 
dengang helt nye afdeling tilbage i august 1971 og har 
boet i den samme lejlighed på Gudrunsvej lige siden. 
Det er her, de har boet i størstedelen af deres liv, og det 
er her, deres børn er vokset op og er fløjet fra reden. 

Ser frem til det nye
Det er der nu ikke mange synlige spor af. Se bare på 
billederne her på siden. Hvor mange kan ved et fraflyt-
ningssyn fremvise så pletfri en lejlighed efter så mange 
års brug? Nej vel… Når Tage og Else er flyttet fra deres 
lejlighed, er det nu også kun for en stund. De er nemlig 
blevet midlertidigt genhuset i forbindelse med renove-
ringen af deres blok, men kommer tilbage til en klima-
sikret og moderniseret lejlighed inden for et år. I en blok 

med en spektakulær portåbning, hvor en af bydelens nye 
veje går igennem. Det ser de frem til. I mellemtiden vil 
de spændt følge ombygningsprocessen på tæt hold fra 
deres midlertidige lejlighed lidt længere nede ad Gud-
runsvej. 

Else og Tage Hansen tager stadig aktivt del i afdelingen 
som her, hvor de er til afdelingsmøde i Foreningernes Hus.

Så flot kan et køkken fremstå efter 46 års brug. Tage og 
Else ser dog frem til en nyrenoveret lejlighed med et nyt, 
moderne køkken.
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Mindretalsbeskyttelse 
giver bredere repræsen-
tation

Når der er valg til afdelingsbestyrel-
serne i Brabrand Boligforening, skal 
vi stemme på det antal personer, der 
skal vælges. Det lyder måske også 
ganske fornuftigt, og det er sikkert 
den måde, det har foregået på i 
mange år.
Men en hyppig anke mod deltagelse 
i beboerdemokratiet er, at det altid er 
de samme, der stiller op, og det altid 
er de samme, der bliver valgt.
En løsning på det kan være at indføre 
en ny valgprocedure, der begrænser 
det antal stemmer, der kan afgives, til 

én over halvdelen af det antal plad-
ser, der skal udfyldes.
Så hvis der skal vælges fem, kan der 
højst afgives tre stemmer (2,5+1, og 
fjern decimalen), eller hvis syv, kan 
der højst afgives fire stemmer (3,5+1, 
og fjern decimalen).
På den måde kan beboerne ikke bare 
genvælge bestyrelsen år efter år, fordi 
stemmerne bliver fordelt mellem 
kandidaterne, sådan at en kandidat, 
der måske normalt ikke ville have 
nok stemmer til at komme i bestyrel-
sen, får mulighed for det.
Det kaldes mindretalsbeskyttelse og 
er blevet brugt i mange år i en lang 
række demokratiske organisationer, 

såsom partier, interesseorganisatio-
ner, foreninger og så videre.
Ved at indføre det i Brabrand Bolig-
forening kan beboerdemokratiet få 
et pust ved at give større incitament 
for mindretalskandidater at stille op, 
sådan at et bredere udsnit af afdelin-
gens beboere kan blive repræsenteret 
og dermed give mere kvalificeret 
debat og beslutninger, der er i flere 
beboeres interesse.

Christian Andersen
Janesvej 33,1,-1
8220 Brabrand

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

LÆSERBREVE OG KOMMENTARER 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 redaktionen, som eventuelt efterfølgende redigerer kom-
mentaren i samarbejde med forfatteren. 

Læserbreve er som udgangspunkt korte, og her retter redaktionen kun for stave- og forståel-
sesfejl. Læserbreve optages ucensurerede, hvis de ikke indeholder injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte læserbreve 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 Skræp-
pebladet, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand.



xx - afdeling

Skræppebladet maj 2017 - 19

1 - Hans Broges Parken

Summemøde i Hans Broges Parken
Hyggelig dialog mellem afdelingsbestyrelse og beboere

Tekst Inger Bloch

Tirsdag den 4. april var beboerne 
i afdeling 1 indbudt til en uformel 
snak med afdelingsbestyrelsen over 
en kop kaffe. Der var ingen dagsor-
den, og der skulle ikke tages beslut-
ninger, men der skulle nedsættes et 
byggeudvalg i forbindelse med den 
forestående renovering.
Selskabslokalet var fyldt godt op – vi 
var omkring 36 deltagere!

Renoveringen
Samtaleemnerne var mange, og en 
del omhandlede renoveringen. Det 
blev nævnt, at Afd. 1, Hans Broges 
Parken, og Afd. 2, Søvangen, skal 
følges ad, idet blokkene i de to af-
delinger ligner hinanden, og begge 
afdelinger skal have foretaget faca-
derenoveringer. Der var en del for-
undring over, at Afd. 1 skal afvente 
udarbejdelse af projekter i Afd. 2, da 
Søvangen skal have foretaget mange 

opgaver, der er helt forskellige fra 
opgaverne her hos os.
Et byggeudvalg med otte bebo-
ere plus afdelingsbestyrelsen blev 
nedsat.

Forskelligt
Der foregår tilsyneladende lyssky 
handel med narko om natten for 
enden af Udsigten; lokalpolitiet er 
underrettet om det!
Der blev også talt om fjernelse af 
skure på Udsigten i forbindelse med 
fraflytninger – og om fastelavnsfe-
sten, der desværre ikke blev gennem-
ført i år, da der ikke var nogen, der 
ville være med til at arrangere den.
En beboer savnede svar på en 
skriftlig henvendelse til afdelingsbe-
styrelsen om et problem med et træ. 
Formanden forklarede, at proceduren 
er som hidtil: 
”Afdelingssekretæren noterer besty- 
relsens afgørelse af sager på afde-

lingsbestyrelsens møder og udar-
bejder derefter svar til den beboer, 
henvendelsen er kommet fra”. 
Men som noget nyt skal svarbrevene 
gennemgås af Brabrand Boligfor-
enings jurist, inden de bliver sendt 
til beboeren, og afdelingsbestyrelsen 
får ikke længere kopi af disse svar; 
begrundelsen for dette er hensyn til 
persondataloven! Forsamlingen var 
forbavset – vi ved jo, at en afdelings-
bestyrelse har tavshedspligt i person-
sager – så hvad er nu det for noget?
Over kaffen og småkagerne vendte 
vi igen tilbage til forskellige renove-
ringsspørgsmål.

Jeg kom til at tænke på, at hvis nogen 
for syv år siden havde sagt til mig: 
”Renoveringen i Hans Broges Parken 
bliver ikke gennemført, før du er 
blevet over firs år, Inger,” ville jeg 
ikke have troet på det; - det gør jeg 
nu!

2 - Søvangen

Beboerhuset Søvangen 
holder sommerpause

Der er derfor ingen søndagscafé eller fællesspisning 
før den 13. og den 23. august.

Onsdags-aktiviteter starter op igen den 23. august.
 

Med venlig hilsen fra Beboerhusudvalget

I Søvangen, er der et hus med affaldscontainere til alt 
træaffald  - en virkelig god service for alle beboerne, 
men man skal jo selv bære det hen til affaldshuset.

Foto Aase Christensen
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3 - Skovgårdsparken

Oprydningsdag i Skovgårdsparken en succes
Selv i påsken vil beboerne gerne rydde op

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Skærtorsdag kl. 11 samledes 55 
børn plus voksne i festlokalerne i 
Skovgårdsparken for at samle skrald. 
Vejret var fint, det var lidt koldt, men 
i det mindste regnede det ikke.
Det var tre kvinder fra afdelingsbe-
styrelsen, Iman Nasser, Hanaan Yusuf 
og Lise Klærke, som havde stået for 
arrangementet og opreklameringen. 
”Det var et ret pænt fremmøde, 
selvom der ikke var mødt nogen op 
fra AAB’s del af Skovgårdsparken, 
selvom vi har reklameret både på 

Facebooksiden og med sedler i op-
gangene, ” fortæller Lise Klærke.

Iman Nasser havde ikke regnet med, 
at der ville komme så mange menne-
sker, og fordi det gik så godt, snakker 
de om at lave det op til tre gange om 
året.

Efter en god oprydning samledes 
alle igen i beboerhuset til mad, kage, 
kaffe og te, og derefter gik de i samlet 
flok op til containergården, hvor alle 

poserne blev smidt i den store contai-
ner. 
Selv om det er driften, der resten af 
året rydder op, så er det beboernes 
ansvar, at affaldet ikke ligger og 
flyder. På oprydningsdagen har be-
boerne så mulighed for at komme ind 
i alle kroge og efter indsatsen at nyde 
deres grønne område uden affald.

Næste gang, det bliver holdt, håber 
kvinderne så på, at beboerne fra AAB 
også dukker op.

Alle deltagerne smilede hele dagen.

En del af det skrald, som deltagerne fandt i området.

De glade opryddere.

Til sidst blev alt skrald smidt i containeren, 
og alle kunne gå hjem.
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4 - Gellerupparken

Nye regler for vedligehold vedtaget i Gellerup
130 deltog i Gellerupparkens afdelingsmøde og blev enige om bedre regler for vedligeholdelse

Tekst og fotos Birger Agergaard

Som altid er det livlige beboermøder, 
der holdes i Gellerupparken – og 
forårets møde var ingen undtagelse. 
Omkring 130 beboere deltog, mange 
sprog var i brug, mange små diskus-
sioner blev rejst, meget baggrunds-
støj undervejs – og så kom der styr på 
mødet igen. 

Nutid og fremtid
Gellerupparkens forårsmøde kred-
sede om nutiden, men i særdeleshed 
også om fremtiden. Rene Skau 
Björnsson dirigerede det langvarige 
møde, som havde deltagelse fra 126 
lejligheder, og mange var ordene, der 
blev sagt.
Youssef Abdul Kader var i sin 
formandsberetning inde på Helheds-
planens mange projekter og glædede 
sig til virkningerne. Han nævnte 
eksempelvis Rumstationen, som er 
en genbrugsstation, hvor beboerne 
involveres i at sortere og genanvende 
affald og brugte ting – og det er et 
projekt, som giver mulighed for 
lokale jobs. 
Næstformand Abdinasir Jama 
Mohamed tog sig af de boligsociale 
tiltag og sagde, at den kommende bo-
ligsociale helhedsplan vil formulere 
projekter, som beboerne vil få gavn af 
– de vil være med til at bryde den so-
ciale arv og fokusere på uddannelse 
og beskæftigelse. Foreningernes Hus 
bliver også et element i næste plan, 
understregede han. 
Administrationschef Susanne Wit-
ting kunne i sin gennemgang af 
2016-regnskabet konstatere, at der 
både har været flere udgifter og ind-
tægter end budgetteret. Tilsammen 
giver det et lille overskud på små 
100.000 kr.
Det kunne have været større, hvis 
der ikke havde været så mange 
problemer med skraldesuget, som 
nogen har misbrugt til at komme helt 
forkert affald i. Affaldssuget kører 
i øvrigt uden problemer nu – efter 

mange måneders oprensning og 
renovering, sagde Youssef. 

Nyt vedligeholdelsesreglement
Mange havde ventet uenighed om 
at indføre et sæt nye vedligeholdel-
sesregler, og stor var diskussionen 
undervejs i den gode halve times 
diskussion om det punkt – og så faldt 
der ro, da der skulle stemmes:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget!
De nye regler betyder, at der bliver 
lidt flere muligheder for, at lejerne 
kan male og vedligeholde. Afde-
lingsformand Youssef Abdul Kader 
forklarede:
”Forslaget betyder, at I må bruge 
jeres vedligeholdelseskonto til f. 
eks. at male med højere glans end 

før, både væg, lofter og vådrum. 
Eksempelvis også til af afslibe gulvet. 
I må bruge penge fra kontoen til selv 
at købe maling for, derefter male og 
gå til driftskontoret med bilag. Så 
kontrollerer synsmedarbejderen hos 
jer, for vi har ikke noget imod, at det 
bliver kontrolleret, at der er brugt 

penge til at forbedre lejligheden. I 
kan også vælge at få en maler til at 
udføre arbejdet – og maleren sender 
regningen til driftskontoret.”
Youssef havde dog en vigtig pointe: 
”Husk, at alle lejligheder vil blive 
renoveret, så man behøver ikke 
foretage det helt store nu, hvis lejlig-
heden snart renoveres.”
Afdelingsformanden nævnte også, 
at Gellerupparken gerne ville til-
lade flere arbejder fra vedligehol-
delseskontoen, eksempelvis en ny 
køkkenbordplade eller håndvask, 
men det er i dag ikke lovligt. Afde-
lingsbestyrelsen vil sammen med 
boligforeningens administration se 
på muligheden for at udføre flere 
opgaver via kontoen, men det vil 

beboerne høre mere om, hvis det 
engang bliver muligt.

Hvem tilhører pengene?
Så fulgte en række detailspørgsmål 
om ruhed på tapeter, om det nye 
forslag er dårligere eller bedre end 

Formanden diskuterede vedligeholdelsesreglement med nogle af de mange beboere.
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4 - Gellerupparken

det tidligere, og om hvem pengene 
på vedligeholdelseskontoen egentlig 
tilhører. Svaret på det sidste spørgs-
mål er i øvrigt: pengene tilhører 
lejligheden, ikke lejeren.
Ved afstemningen stemte alle de 
fremmødte for forslaget. Alle beboere 
i Gellerupparken har fået tilsendt for-
slaget, som nu er vedtaget.
Næstformand Abdinasir Jama 
Mohamed pointerede, at afdelings-
bestyrelsen gerne ser henvendelser 
fra beboerne om vedligeholdelse og 
andre ting. Man kan også deltage i 
de summemøder, som afdelingsbe-
styrelsen allerede har holdt et af med 
succes. 

Valg til bestyrelsen
Så kom de til valget til afdelingsbe-
styrelsen. Her stillede 10 op til syv 
pladser. Her blev Gelleruparkens 
mest kendte beboerdemokrat stemt 
ud af bestyrelsen. Hun blev i stedet 
2.-suppleant.

Ikke mange havde set det komme – 
heller ikke Helle Hansen selv, som 
har siddet uafbrudt i afdelingsbesty-
relsen siden 2002 og været formand 
fra 2007 til 2016.

”Jeg havde selv overvejet, om jeg 
skulle stille op igen, men gjorde det, 
fordi jeg sidder i bedømmelsesko-
miteen for renoveringsprojektets 
pilotprojekt for Blok B4,” siger Helle 
Hansen. 
Her kan hun i øvrigt godt gøre sit 
arbejde færdigt, fortalte afdelingsfor-
mand Youssef Abdul Kader.
Mange kom efter stemmeoptællingen 
– som først var færdig kl. 23.30 – for 
at beklage, at hun ikke er i afdelings-
bestyrelsen længere.

Elsebeth Frederiksen er nu ene 
kvinde i den 13 ”mand” store afde-
lingsbestyrelse.

Helle Hansen er fortsat medlem 
af foreningsbestyrelsen i Brabrand 

Boligforening og blev genvalgt som 
repræsentant for Skræppebladet.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig 
og Youssef Abdul Kader og Abdinasir 
Jama Mohamed er fortsat henholds-
vis formand og næstformand.

De nyvalgte (fra venstre): Mohamad Ajjawi, Muse Ibrahim Elmi, Abdinasir Jama Mohamed, Elsebeth Frederiksen, Omar Shirwa 
og Malek El-Batran. Den sidste nyvalgte, Khaled Khan, var forhindret på grund af bryllupsfest i England.

De syv, der blev valgt til afde-
lingsbestyrelsen, var (i række-
følge efter stemmetal):
Abdinasir Jama Mohamed
Muse Ibrahim Elmi
Omar Ahmed Shirwa
Khaled Khan 
Malek El-Batran
Elsebeth Frederiksen
Mohamad Ajjawi

Suppleanter:
Ahmed Mohamed Yousuf
Helle Hansen
Amed Sabra
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5 - Toveshøj

Roligt møde i afdeling 5, Toveshøj
Beretning, regnskab, valg og udlejning af Laden var på dagsordenen

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Ca. 50 beboere var mødt op til afde-
lingsmøde i Toveshøj. Formand Anett 
S. Christiansen og næstformand 
Ilham Mohamed aflagde beretning.
Og der er godt nok sket meget i Toves- 
høj siden sidste møde!
 ”Jeg vil gøre det så kort som muligt,” 
sagde Anett i begyndelsen, men det 
tog alligevel 45 minutter inklusive 
spørgsmål.
En del handlede om helhedsplan og 
vejanlæg. Der er store problemer med 
mudder ved Lenesvej og Janesvej på 
grund af vejarbejde. Men efter som-
merferien skulle det hele være klar, 
og bilerne kan køre igen.
Anett kunne dog glæde beboerne 
med, at bus nummer 24 kommer til 
Toveshøj med vinterkøreplanen. Det 
udløste klapsalver.

Nyt beboerhus?
Beboerne har tidligere stemt for, at 
der skal være et beboerhus i afdelin-
gen, men de vil undersøge om ikke 
Laden ikke kan renoveres, så den kan 
bruges i stedet og udvides.
Laden blev overtaget af afdelingen 
i 2016, og der blev investeret penge 
i den. Der er  blandt andet kommet 
nyt komfur og vaskemaskine, og de 
har ansat Shamso til at gøre rent fem 
timer om ugen og Lars Skydsgaard 
som husmand 15 timer om ugen.
”Der bliver stjålet ting, vi har nok 
været for godtroende og ladet ting 
stå, men nu låser vi af, så der ikke 
bliver stjålet mere,” forklarede Anett. 
Der blev på mødet stemt om, hvor-
vidt de skulle tillade udlejning af 
kaffestuen for beboere og foreninger. 
Grunden til, at man ikke kan leje den 
store sal endnu, er, at Lars ikke har 
timer nok til at administrere det.  Der 
var klart flertal for forslaget.

Regnskab med plusser
Administrationschef Susanne Wit-
ting redegjorde for regnskabet. Der 
skulle ikke stemmes om det, da det 

allerede var foregået, men beboerne 
skal ifølge reglerne orienteres.
Der har været store udgifter ved 
hærværk og reparation på i alt 1,4 
millioner kr. Her er den største post 
skraldesuget.
Der er dog også indtægter, som gør, 
at der samlet kommer et overskud. 
Det er blandt andet 2,1 millioner fra 
Landsbyggefonden, som sørger for, 
at huslejen ikke sættes op, og det er 
højere renteindtægter.
Hermed er der et samlet overskud på 
2 millioner, som lægges på de næste 
tre års budgetter.
Det blev som en formssag godkendt.

Sejr til de kendte i bestyrelsen 
Så kom det, som for mange var 
aftenens store højdepunkt: Valget 
til bestyrelsen. Fem stillede op til tre 
pladser.
Valget endte med, at de kendte ansig-
ter scorede flest stemmer. 

Ros til serviceleder
Nu var mødet næsten slut, men der 
var spørgsmål og også lidt ros fra 
salen. Rosen gik til serviceleder Ab-
dulkarim Seyam, som hurtigt havde 
sørget for et skilt til handicapbil til en 
beboer.

Spørgsmålene gik på manglende 
parkeringspladser pga. vejarbejde, 
og om boligforeningen kunne spon-
sorere en bilvask til de berørte. Det 
sidste blev der ikke lige svaret på.
Som altid sluttede man af med smør-
rebrød.

VALGET

Anett S. Christiansen, Farhiyo 
Abukar og Finn Herskind blev 
genvalgt. 
Christian Andersen blev 
1.-suppleant. På Toveshøj kon-
stituerer bestyrelsen sig altid 
lige efter mødet, og her blev 
Anett igen valgt som formand 
og Ilham Mohamed som næst-
formand.

Bestyrelsen fra venstre: 
Christian Andersen (1.-suppleant) 
Abdulmalik Farah, Maryan Hayir, 
Nawal Haji Mohamoud. Anett S. 
Christiansen,  Finn Herskind, Ilham 
Mohamed og Farhiyo Abukar Mohamed
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6 - Holmstrup

Kort beboermøde i Holmstrup
Mødet var præget af løbende sager

Tekst Jens Skriver, foto Bo Sigismund

En 35-40 beboere var dukket op 
til mødet. Det var noget færre end 
sædvanligt, men en stor del af mødet 
handlede om verserende sager, der 
ikke er afsluttet.
Edvin Juhl fra afdelingsbestyrelsen, 
der fremlagde beretning, indledte da 
også med at sige, at den skriftlige be-
retning, der var sendt ud før mødet, 
meget lignede den forrige.

Renovering og gammel gæld
En af de større opgaver, der er i gang, 
er udskiftninger af vinduer og venti-
lation. 
”Det bliver hulens dyrt,” sagde 
Edvin. 
”Alle, vi har talt med, siger, det er for 
dyrt, og at de dør, inden der opnås 
resultater.” 
Afdelingsbestyrelsen afventer en 
opgørelse over omkostningerne. 
Forsøgene med nye vinduer er for-
løbet tilfredsstillende, men ventila-
tionsløsningerne har været meget 
besværlige. Nu foreligger vinduer 
med indbygget ventilation, og de 
skal forsøges. I en lejlighed, der er 
brændt, skal udskiftes et vindue, 
så den kan bruges til forsøg. 
Projektet forudsætter Landsbyg-
gefondens medvirken, men den har 
besvær med at justere driftssikring 

og rentesikring. Beretningen må hele 
tiden ændres, da lånesagen ændres. 
Nu har de fundet på, at afdelingen 
skylder dem 22 millioner kr. Der er to 
andre långivere i spil: Kommunen og 
kreditforeningen.

Andre projekter
Projektet med nedgravede affalds-
beholdere bliver måske færdigt i år, 
så afdelingen også får nedgravede 
beholdere til papir og glas.
Forbrugsmålingerne er svære at finde 
ud af. Fællesforbruget af el er faldet 
meget, uden at det kan forklares. Det 
er nu rentabelt at gå over til LED-lys.
Den fælles varme måles ikke særskilt, 
men det arbejdes der på. Et system, 
hvor afdelingen selv fremstiller og 
opbevarer data, vil være en stor 
fordel, for så er man ikke afhængig af 
en bestemt leverandør.
En gammel sag er strafafgift, fordi 
returvand fra fjernvarme ikke nedkø-
les til 30 grader. De første forsøg på 
forbedringer virkede ikke, men i 2016 
blev opsat nye blandingssløjfer til 
varmt forbrugsvand, og returvandet 
afkøles. I år udskiftes blandingssløj-
ferne til radiatorvarme. Men sagen 
har medført et mellemværende med 
foreningsbestyrelsen, der ikke har 
orienteret afdelingen ordentligt.

Afdelingen har bundet sig til Stofa i 2 
år. Fra og med 2018 kan ikke indgås 
fælles aftaler om TV. Til gengæld kan 
der laves fælles bredbåndsaftaler. Der 
kommer et beboermøde om bred-
bånd til efteråret.
Edvin sluttede af med at fortælle, at 
reparation af altaner var meget dyrt.
Peter Iversen redegjorde for den 
fortsatte anvendelse af Værestedets 
lokaler.
Efter en debat om blomsterkummer, 
fællesvaskeriet, parkeringsbåse, 
sjusk med affald, displayet, gener fra 
fælleslokalet og lamper foran hoved-
dørene blev beretningen enstemmigt 
godkendt.

Regnskabet og reglementer
Edvin Juhl forklarede, hvorfor regn-
skabet viste et overskud på 809.000 
kr. Det skyldtes besparelser, og at bo-
ligforeningens fælles formueforvalt-
ning igen var begyndt at give renter.
Edvin Juhl påtalte, at revisionspro-
tokollen først var blevet fremlagt få 
timer før mødet. Derefter blev regn-
skabet enstemmigt godkendt.
Ordensreglementet fik den ændring, 
at katte også kunne mærkes med 
chips.
Et forslag om ændringer af vedlige-
holdelsesreglementet blev trukket, så 
nye ændringsforslag kunne indarbej-
des.
Derefter takkede Edvin Juhl for god 
ro og orden og ikke mindst aftenens 
dirigent, Bo Sigismund, for god mø-
deledelse.  

De valgte til bestyrelsen er 
stillet op efter stemmetal:
Rudolf Bay          
Mogens Nielsen
Anette Knight
Gudmund  Karl Arnassen(Kalli)   
1.-suppleant

Den samlede bestyrelse forrest fra venstre Helle Hansen og Edvin Juhl. Bagerst fra venstre 
Rudolf Bay, Mogens Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.
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Spørgelystne deltagere til afdelingsmødet
Rotter, legepladser og nabohjælp var nogle af temaerne

Tekst Elsebeth Frederiksen

I afdeling 7, Hasselhøj, blev der 
denne gang uddelt 22 stemmesedler.
Beretning fra afdelingsbestyrelsen 
siden sidste afdelingsmøde blev 
fremlagt af Dorthe Nicolaia Gott-
lieb, som fortalte, at siden mødet i 
efteråret har den nye bestyrelse sat 
gang i en række sager. Der er afholdt 
møde med BS Monitorering, hvor 
de præsenterede deres tilbud på 
kombineret alarm og nabohjælp. Af-
delingsbestyrelsen tror, at den meget 
lille interesse for mødet skyldtes, at 
deres løsning er temmelig dyr for 
den enkelte beboer, og afdelingsbe-
styrelsen arbejder derfor videre med 
de gratis løsninger, der findes. Af-
delingsbestyrelsen vil snart invitere 
til et summe-/orienteringsmøde om 
mulighederne.  

Videoovervågning og revner 
i boliger
Der er stadig nogle udfordringer i 
forbindelse med afdelingens video-
overvågning, som forsøges løst, og et 
fremsendt tilbud bliver for øjeblikket 
vurderet i administrationen. Afde-
lingsbestyrelsen presser på for at få 
igangsat eftersyn af de lejligheder, 
hvor der er foretaget udbedring af 
revner. Der er kommet flere meldin-
ger om, at der igen er revner nogle 
af stederne – og det er vigtigt, at det 
bliver dokumenteret, så vi kan finde 
ud af, hvad der videre skal ske. Re-
sultaterne vil også være afgørende, 
hvis afdelingen på et tidspunkt skal 
kunne søge om erstatning eller andre 
midler udefra.  
Et af de fremtidige projekter for 
afdelingsbestyrelsen er at gennemgå 
ordensreglementet og råderetskata-
loget, da de er blevet opmærksomme 
på, at noget skal præciseres. Til efter-
året vil der ligge nogle forslag.

Rotter og legepladser
I forhold til legepladser er gård 1 
gået i gang med at se på nye løsnin-
ger, fordi prisoverslaget fra sidste 
sommer ikke gælder længere. Det er 
stadig planen, at der bliver opstillet 
ny legeplads i gården i år. Et stort 
punkt i år har desværre været rotter. 
Flere lejligheder har været hårdt 
ramt – og der er ikke helt fundet en 
løsning endnu. Der er ikke overblik 
over, hvad det har kostet, men det har 
været dyrt, og pengene skal findes 
andre steder, hvis afdelingen ikke 
skal have underskud i 2017. Rotter er 
et stort problem i hele Aarhus Kom-
mune og altså ikke bare i Hasselager. 
Der opfordres til, at folk lader være 
med at stille skraldeposer på jorden, 
det tiltrækker rotter. Kirsten Larsen 
oplyser, at de, der gør det, får et brev 
fra administrationen.

Mere info til beboerne
Der er kommet nyhedsbreve ud til 
beboerne, og der ligger en mappe 
i vaskeriet med referater og en 
postkasse til forslag. Der har været 
summemøder om husdyrhold, vand, 
videovervågning og legepladser. 
Bestyrelsen arbejder også på et hæfte 
med gode råd om at spare på el, vand 
og varme.
Beretningen blev godkendt .

Årsregnskab til godkendelse  
Årsregnskabet blev fremlagt af 
Kirsten Larsen. Hun indledte med 
at fortælle, at afdelingen kommer 
ud med et overskud på kr. 127.914 
kroner. Overskuddet skyldes bl.a. en 
besparelse på renovationen, fælles 
el og varme, renholdelse og diverse 
udgifter. Der er brugt flere penge end 
budgetteret på konto 115, men den 
overskridelse skyldes penge til rot-
tebekæmpelse. Der blev stillet forslag 
om at undersøge, om forsikringen 
kan dække udgifter til rotteplagen, 

og stillet spørgsmål om, hvad der 
bliver af overskuddet. Her blev 
svaret, at evt. overskud bliver lagt på 
næste års budget og bliver brugt til at 
holde huslejen nede.
Regnskabet blev enstemmigt god-
kendt.

Forslag om tilføjelse til ordens-
reglementet 
Der forelå følgende ændringsforslag 
til ordensreglementet: ”Fodring af 
fugle må kun finde sted i godkendte, 
rottesikrede løsninger.”
Beskrivelse af løsninger blev udsendt 
sammen med indkaldelsen og kan 
efterfølgende også fås hos service-
lederen. Dorthe Nicolaia Gottlieb 
fremlagde og forklarede, at når det 
ikke står i ordensreglementet, kan vi 
kun ”prikke” folk på skulderen, når 
de fodrer fugle. Kommentarer fra 
salen gik ud på, at der ikke er mange 
til stede, men folk har vidst, at det 
skulle besluttes. En anden foreslog 
at snakke med afdeling 15, hvis for-
slaget blev vedtaget. På grund af de 
mange spørgsmål og usikkerheder 
faldt forslaget ved afstemningen. 

Husordenreglerne
Til sidst kunne Dorthe Nicolaia 
Gottlieb forklare beboerne, hvordan 
de skal håndtere overtrædelse af 
husreglerne. Her opfordrede hun 
til personlig henvendelse og gjorde 
opmærksom på, at problemerne ofte 
handlede om manglende omtanke. 
“Vi bor ikke alene og det kan nogle 
gange ikke undgås, at naboerne er 
lidt trælse: det er du sikkert også selv 
en gang imellem”. 
Hun forklarede til sidst om klage-
mulighederne, hvis den personlige 
henvendelse ikke bar frugt.
Så sluttede mødet med en opfordring 
til at komme til summemøder og 
komme med spørgsmål, ris og ros til 
bestyrelsen.



26 - Skræppebladet maj 2017

7 - 15 / Hasselager

Lunterne besøgte TV2 Østjylland
Deltagerne var de første gæster, der så det nye studie

Tekst Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf, fotos Ole Ryolf

Traveklubben Lunterne besøgte i 
marts TV2 Østjyllands domicil i 
Skejby. 28 medlemmer og gæster var 
tilmeldt og fik en spændende aften.
 
Aftenen startede med kaffe og 
kringle, mens vi så nyhedsudsendel-
sen klokken 19.30. Efter udsendelsen 
fik vi mulighed for at hilse på 
aftenens vært, Åse Andersson, samt 
stille spørgsmål til hende. Herefter 
blev vi vist rundt på hele stationen 
og så både studier og teknikrum. 
 
Vi rørte ved den
Deltagerne var de første gæster i Nick 
Horups nye studie, hvorfra der nu 
sendes ”Fodbold med Horup” – vi fik 
faktisk lov til at røre ved fodbolden. 
Vi fik også som de første gæster lov 
at se det nye studie, som fra engang 
i april skal danne rammen om de 
daglige nyhedsudsendelser. Det var 
her, Horup huserede, indtil han fik 
nyt studie.
 
I garagen så vi de små, men tætpak-
kede biler, som bruges til alle opta-
gelser i marken. En af deltagerne fik 
lov at holde et af de store kameraer, 
som vejer cirka 14 kilo. Det var med 
at holde godt ved, for sådan et koster 
altså i omegnen af 400.000 kroner. Til 
slut så vi et af de redigeringsrum, 
hvor journalist og fotograf i fælles-
skab klipper og redigerer dagens 
indslag. Et indslag på to minutter har 
typisk krævet mellem to og tre timers 
optagelser i marken.
 
Et besøg værd
Stationen er absolut et besøg værd. 
Klubber og foreninger kan komme 
på besøg på stationen. Prisen er 50 
kroner pr. deltager, inkl. kaffe og 
kage. Der kræves minimum 20 del-
tagere og maksimum er 40 deltagere. 
Nærmere kan ses på www.tv2oj.dk.

Vores værtinde fortæller om det nye studie.

John bærer en tung og kostbar vægt på 
sin skulder.

Inden vi kom herind, blev der kort og godt 
sagt- NIX PILLE!

I dette rum redigerer journalisten og 
fotografen sammen indslagene til aftenens 
udsendelser.
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Nu råbes der op i Hasselager igen
Efter nogle års pause er der nu igen banko i fælleshuset på Hasselhøj

Tekst Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf, fotos Ole Ryolf

Onsdag den 1. marts var en dato, 
som mange beboere i Hasselager 
havde set frem til. Traveklubben 
Lunterne har nemlig genopta-
get traditionen med et ugentligt 
bankospil, og indtil videre ser 
ideen ud til at være bæredygtig. 
 
Bortset fra en enkelt aften med 
influenza-frafald har interessen 
været stor. Hver onsdag møder et 
halvt hundrede beboere fra afdelin-
gerne i Hasselager op og håber på 
at få lidt med hjem. Der spilles om 
kontanter, de fleste præmier på 100 
eller 200 kroner med puljespil med 
større præmier. Derudover er der 
et pænt antal amerikanske lotterier, 
og også børn kan deltage i spillene. 
 
Sulten kan stilles i frikvarteret
Frivillige fra klubben er i køkkenet 
og laver noget lækkert til frikvarteret. 
Det er for eksempel franskbrød med 
leverpostej eller frikadeller og kartof-
felsalat.
Der spilles hver onsdag. Dørene 
åbnes klokken 17, og der er lotterier, 
indtil de ordinære spil starter klok-
ken 18.30. Omkring klokken 21.30 
siger man godnat og går hjem.

Alle koncentrerer sig.

Der er rigeligt at holde styr 
på for de garvede deltagere.

Formand Poul Erik råber op med høj 
og klar røst.

BANKO! – Tallene kontrolleres.

Udover formanden er der ingen, der 
siger en lyd.
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Endelig nyt vaskeri i Odinsgård
Vaskeriet har fået en ordentligt make-over

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Det glemte fællesrum - vaskeriet 
-  har fået en gevaldig make-over.

Når du træder ind i vaskeriet i 
Odinsgård, bliver du imponeret. Der 
er kunst malet på væggene, nyt gulv 
og endda et par boghylder.
Efter en længerevarende lukning på 
ca. seks uger er det endelig blevet 
indviet.
 
Thomas Olesen er ovre at vaske, da 
Skræppebladet er på besøg. Selvom 
han synes, det var træls, at vaskeriet 

var så længe lukket, var der fin infor-
mation fra bestyrelsen og servicekon-
toret, og han fik bare vasket tøj andre 
steder. 
Afdelingsformand Lene Olm forkla-
rer, at beboerne har taget lukningen 
fantastisk fint, de har været flinke til 
at hjælpe hinanden, og de, som var 
afhængige af vaskeriet, er blevet hjul-
pet af andre beboere, som har egen 
vaskemaskine. Afdelingsbestyrelsen 
havde også lavet aftale med Vaskeriet 
– en øvebane for udviklingshæmme-
de om at være til rådighed, hvis en 
beboer ønskede hjælp til vasketøjet.

”Vi har længe ønsket at få gjort noget 
ved vores fælles vaskeri, det frem-
stod trist og var svært at holde rent.” 
fortæller Lene. 

”Det er et rum, som altid bliver 
glemt, men det er jo rent faktisk det 
mest brugte fællesrum, afdelingerne 
har, og derfor oplagt at give langt 
mere opmærksomhed. Så bestyrelsen 
besluttede at gøre det indbydende og 
spurgte i december beboerne, hvad 
de tænkte om det. Vi fik beboernes 
ja til at få indrettet og udsmykket 
vaskeriet for det restbeløb, som der 
var tilbage efter indkøb af maskiner.”

Der er gjort en række tiltag, de har 
fået skjult installationerne, malet 

og lagt helt nyt gulv, ændret lys-
sætning fra blåt til varmt lys og fået 
kunstneren Lydia Wienberg til at 
dekorere væggene. Så nu hænger der 
permanent vasketøj på tørresnoren, 
blomster og andre motiver for at gøre 
vaskekælderen lys og venlig.

Smarte løsninger og genbrugs-
bøger
Samtidig med at Odinsgård har 
fået det hyggeligste vaskeri i bolig-
foreningen, så har de også fået nye 
maskiner, der er energibesparende, 
nyt blødvandsanlæg og sæbesystem, 
der sparer det sidste hold skyllevand 
m.m. Bestyrelsen regner med, at 
der er en rigtig pæn besparelse på 
forbrugsudgifterne i årene fremover. 
”Det kan betale sig at se på fælles 

vaskerierne i forhold til forbrug, og 
måden, beboerne bruger vaskeriet på 
efterfølgende efter istandsættelsen, er 
et plus,” siger Lene.
Odinsgård har i flere år haft et 
vaskeribibliotek, hvor beboerne 
kunne sætte og låne bøger. Med den 
nye indretning er det nu en oplagt 
mulighed at holde en stille stund for 
sig selv med en bog eller tage en lille 
sludder med naboerne over en kop te 
eller kaffe, for det kan man nemlig nu 
også lave sig i vaskeriet. 
Lige nu står der en del bøger på reo-

lerne, endda nogle, som skræppens 
udsendte havde lyst til at tage med 
hjem.

Lene Olm viser bagsiden af vaskemaski-
nerne, som gør det nemmere at gøre dem 
rene.

En del af kunsten på væggene, som gør 
vaskeriet ret hyggeligt.

Thomas Olesen mener, at der har været fin 
information om lukningen af vaskeriet.

Kom og hent en gratis bog!
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Day of Happiness i Odinsgård
Dagen druknede i regn

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Lene Olm

Den 20. marts var det ”International 
Day of Happiness”. Det blev igen 
fejret i Odinsgård, ligesom det blev i 
2016. Da var vejret dog lidt mere med 
deltagerne, som kunne bruge en del 
tid udenfor.
I år regnede det stort set hele tiden, 
så deltagerne blev indendørs. Når 
nu mange folk var samlet, havde de 
slået to fluer med et smæk og holdt 
også reception og officiel åbning af 
det nye vaskeri.
Receptionen var først på eftermidda-
gen, og hen ad aften var der fælles-

spisning i beboerhuset Valhalla, hvor 
der var et relativt stort fremmøde. 

Afdeling 15 sagde NEJ til A-ordning
Det var ikke et Nej Tak

Tekst Poul Erik Nielsen og Ole Ryolf, foto Ole Ryolf

På et ekstraordinært afdelingsmøde 
den 23. marts havde beboerne i afde-
ling 15, Hasselengen, mulighed for at 
skifte fra B-ordning til A-ordning. På 
afdelingsmødet i efteråret 2015 var 
beboerne blevet orienteret om de to 
ordninger, og det hele blev genopfri-
sket på et summemøde i januar i år.
 
Administrationschef Susanne Witting 
og teamkoordinator Rikke Seiersen 
fra Brabrand Boligforening rede-
gjorde for både fordele og ulemper 
ved de to ordninger, men afgørelsen 
var meget klar: 30 stemmer mod et 
skifte, 12 stemmer for og to blanke 
stemmesedler.
 
Især det faktum, at et skifte ikke vil 
medføre en nedsat husleje, når der 
ikke længere skal betales til indven-
digt vedligehold, var afgørende for 
udfaldet.

Der var stort fremmøde i Valhalla. Kokken Rune Max Rasmussen syntes 
også, at hunden Folmer skulle fejre dagen.

15 - Hasselengen

Der blev stillet mange kritiske spørgsmål fra salen, og udfaldet 
af afstemningen var meget klar.
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Nisser og skeletter florerer i Hasselager
Ghita maler og kreerer, og ideerne er mange

Tekst og fotos Ole Ryolf

I Hasselengen bor Ghita, som udover 
at passe hund og kat bruger en del 
tid på kreativitet med maling og 
dekupage.
 
Ghita blev allerede som barn fasci-
neret af de flotte billeder, som hun så 
rundt omkring, og tidligt opstod in-
teressen for også selv at udfolde sig. 
Indenfor de seneste år er det blevet til 
mange flotte kreationer. 
”Jeg blev hurtigt klar over, hvor svært 
jeg syntes, det var – for selvom ideer-
ne inde i hovedet er nemme at få over 
på papir, så er det meget sværere at få 
dem over på et lærred. Jeg beundrer 
virkelig de malere, som jeg indimel-
lem er sammen med,” siger Ghita. 

 

Dekupage fascinerer
Ghita har på det seneste kastet sig 
over dekupagen, hvor gamle fotos 
og for eksempel servietter sættes 
sammen og danner et helt nyt billede. 
”Netop når jeg arbejder med decou-
page, dukker der uventede motiver 
op, såsom dansende par eller sågar 
nisser og skeletter. Det synes jeg er 

rigtig morsomt. Så er det med at 
gribe inspirationen og ”forfølge” mo-
tivet og male det op. Jeg synes, det er 
op til beskueren at finde figurer og 
former i billedet, og ofte ser andre 
noget spændende, som jeg ikke lige 
selv havde fået øje på.”
 
Selvom Ghita anser sig selv som be-
gynder indenfor dekupagen, har hun 
allerede deltaget i tre udstillinger 
med sine værker. Hun har udstillet 
i Den Danske Bank i Viby, på Folke-
stedet i Carl Blochs Gade i Aarhus, og 
lige nu kan nogle af hendes værker 
ses i en udstilling på Balkongalleriet i 
Odder (over Kvickly).
 
Vågner foran Vesterhavets 
bølger
På øverste etage i den lille lejlighed i 
Hasselengen fylder det store lærred 
godt op. Lærreder med delvist 
færdige billeder står langs væggene, 
og på alle hylder ligger skitser og 
udkast til nye motiver. Stuen præges 
af et stort maleri med dejlige, varme 
farver – og når Ghita slår øjnene op 
om morgenen, er det første, hun ser 
sit eget maleri med Vesterhavet som 
motiv.

Ghita lægger sidste penselstrøg på et af 
de store motiver.

En råskitse med H. C. Andersen – han 
skal nok blive god.

Et dekupage-motiv, lavet af servietter. 
Netop på dette billede fandt Deres ud-
sendte en af de omtalte nisser.

Vesterhavet som morgenvækning.

Hvis du efter at have set billederne til 
denne artikel skulle være interesseret i 
at købe et af Ghitas billeder, kan hun 
kontaktes på telefon 50666484 eller 
mail dejly@live.dk
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Afdelingsmøde i afdeling 22, Sonnesgården
Mødet var lidt af et tilløbsstykke

Tekst Elsebet Nørgaard

Der er stor tilfredshed blandt beboer-
ne i Sonnesgården, fordi der foregår 
så mange ting, og at vi bor et så dej-
ligt sted med gode og hjælpsomme 
naboer.  Og det afspejles i antallet af 
fremmødte på det halvårlige afde-
lingsmøde med repræsentanter  fra 
Brabrand Boligforening.

Keld Albrechtsen var – også sædva-
nen tro – en oplagt dirigent, mens 
Keld Laursen sørgede for, at, at mi-
krofonen blev bragt frem og tilbage 
under diskussionerne. En rolle, som 
han med rette pointerede, at han var 
god til!

Beretningen vedtaget
Afdelingsformand Ib Frandsen ind- 
ledte med afdelingsbestyrelsens 
beretning vedrørende de problemstil-
linger, der har været taget hånd om 
det seneste halve år – samt fremtidige 
tiltag - som eksempelvis tag, parke-
ring, lys, vand og varme.  

Alles tanker blev rettet mod servi-
celeder Jan Hansen, der er savnet i 
afdelingen, med håb om en snarlig 
bedring. Desuden rettede Ib en tak 
til René Ballegaard, der er afløser 
for Jan, og til de mange beboere, der 
giver en hånd i hverdagen. Rigtig 
mange har hjulpet og laver et kæm-
pearbejde. 

Regnskab godkendt
Administrationschef Susanne Witting 
gennemgik regnskabet. Afdelingen 
har et pænt overskud. Det store frivil-
lige arbejde, der laves i afdelingen, er 
i høj grad med til at holde udgifterne 
nede. I vores afdeling er der ikke 
store tab ved fraflytninger, men disse 
tab dækkes mellem alle afdelinger – 
og der arbejdes med forskellige ideer 
for at forebygge og nedbringe disse 
udgifter, der opstår pga. mislighol-
delse af det lejede.  

Ny hjemmeside
Brabrand Boligforening har oprettet 
en ny hjemmeside, der er lettilgæn-
gelig. Dette er omtalt i februarnum-
meret af Skræppebladet. Og der 
kommer information til den enkelte 
om muligheden for log in til ’Min 
side’.  Brabrand Boligforening har 
desuden fået en Facebookside.

Besøg i afdelingen af RealDania
Under eventuelt blev nævnt, at 
RealDania har haft kontakt med afde-
lingen og beset den for at få ideer til 
fremtidigt seniorbyggeri i Danmark. 
RealDania var meget begejstrede (se 
i øvrigt artiklen herom andetsteds i 
dette nummer). Som en afledt effekt 
har Danmarks Radio besøgt Sonnes-
gården og bragt ni minutters indslag 
i TV og radio. 

Kort nyt:
• Ved sidste fællesspisning blev der 
trukket lod om pladserne. Og suc-
cesen bliver gentaget!
• Nogle misteltene har selvsået sig i 
lindetræerne ved gæstehuset. De må 
naturligvis ikke berøres eller fjernes – 
men man må gerne stille sig under og 
vente på at blive kysset!
• Vi har fået nye haveborde – og de 
holdes ikke sammen af gaffatape!
• Vær opmærksom på, at vi har 
gratis udlån af børnesenge, stole, 

foldemadrasser og gæstesenge (se 
opslagstavlen ved servicelederen).
• Fliserne vil blive rettet op, så de 
kan forceres uden problemer - også 
med kørestole og rollatorer.
• Der er bestilt rensning af  tagrender 
– men det efterlyses, at der gøres et 
forsøg på at stoppe de små floder, 
der driver ned ad betonvæggene på 
altangangene.

Affald:
• Tyggegummi og cigaretskodder 
skal smides i de krukker, der er stillet 
op. Nogle morer sig med forsøg på at 
ødelægge elevatoren. Det koster alt 
sammen penge og tid at rette op på.
• Husholdningsaffaldet skal i de sorte 
affaldsposer, og de skal ikke fyldes 
mere, end de er lette at smide i skak-
ten! Husholdningsaffaldet må ikke 
smides i containeren til ’restaffald’. 
• Bent Lund fortæller om bl.a. en 
kedel med tilhørende kogedel, der 
er smidt i skakten, solidt indpakket 
i avispapir – og som har sat affalds-
sugeren ud af funktion. Igen mange, 
mange  timers – ulækkert - arbejde 
med ødelagte poser - og unødige 
omkostninger…
• Der er netop opsat spionkameraer, 
så Kjeld Green kan følge med i af-
faldssorteringen fra sin seng, hvis 
nogen forbryder sig mod reglerne. 
De penge er givet GODT ud, så vi 
kan få løst problemet. Så tak til Kjeld! 
Moralen er den, at det koster rigtig 
megen tid og rigtig, rigtig mange 
penge, når vi ikke følger reglerne! Vi 
skal være opmærksomme på, at får vi 
hjælp fra andre, så skal de instrueres 
i reglerne. 

Der er 15-års jubilæum i Sonnesgår-
den den 2.6.2018. Der er nedsat et 
jubilæumsudvalg  – og vi håber på et 
brag af en fest!

PS: OK Det var en forsinket aprilsnar 
det med overvågningskameraerne!

Forslag
Der forelå tre forslag, der alle 
blev vedtaget med stort flertal: 
• fra 1.1.2018 stiger leje af fæl-
leshuset fra 300 kr. til 400 kr. pr. 
døgn. 
• fra 1.1.2018 stiger udleje af 
gæsteværelserne fra 100 kr. til 
150 kr. pr. døgn.
• en præcisering af oplysningerne 
vedrørende besøgende hunde og 
rygeregler i Beboerhåndbogen.
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22 - Sonnesgården

Alle burde flytte i seniorbofællesskab
Byens seniorer fik inspiration til bofællesskaber

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Der var helt proppet i Remisen på 
Godsbanen, da RealDania havde 
indbudt til en informationsaften om 
at bo i seniorfællesskaber.  Senior-
kollektiver er meget moderne for 
øjeblikket. DR har lige kørt historien 
en hel dag, og der er andre historier i 
medier om netop dette tema.

På denne aften var der besøg af en 
antropolog, der også kunne bekræfte, 
at det står glimrende til i bofællesska-
berne i dag.  
”Men det skal jo ikke være eksperter 
det hele, og de virkelige eksperter er 
dem, der faktisk bor i afdelingerne,” 
sagde antropolog Max Petersen.  

Så efter pausen kom eksperterne på.  
Der var indlæg fra beboerne i senior-
bofællesskabet Tjørnen, som ligger i 
Skødstrup. Her ejer beboerne deres 
egen bolig, men der foregår mange 
fælles aktiviteter, som f.eks. fælles-
spisning, strikkeklub, bridgeaftener, 
udflugter og pilates. Bebyggelsen har 
også et fælleshus med blandt andet 
gæsteværelser og en svømmehal. 

Sonnesgården var også med
Brabrand Boligforening var også re-
præsenteret med Sonnesgården. Det 
er en 55+ afdeling i Aarhus centrum. 
Grete Pedersen og Birthe Pedersen 
fra afdelingen holdt et oplæg om, 
hvor dejligt det er at bo i Sonnesgår-
den, blandt andet på grund af fælles-
skabet. 

Beboerne har tidligere boet i hus
I Sonnesgården bor mange menne-
sker, som tidligere har boet i hus, så 
det der med at flytte i noget, der er 
halvt så småt kan godt være noget af 
en udfordring. Især når nogle af kva-
dratmeterne dækker over en andel af 
fælleslokalet. 
En af grundene til, at Grete og Birthe 
er så glade for at bo i Sonnesgården, 
er pga. alle de forskellige foreninger, 
der er. Der er noget for enhver smag. 
Kunst, film, musik, kaffe, mad og 
gymnastik.
”De fleste, der bor her, elsker at bo 
her og vil ende deres dage i Sonnes-
gården,” forklarer Grete. 
Det betyder også, at de fleste undgår 
at ende på plejehjem. Der er selv-

følgelig enkelte undtagelser, men i 
afdelingen passer de godt på hinan-
den, og hvis nogen er syg eller dårligt 
gående, får de hjælp fra beboerne.  
Man kan næsten ikke undgå at være 
aktiv og social. Det skyldes blandt 
andet svalegangene, hvor man kan se 
ud, men også se ind i lejlighederne. 
Beboerne kan også sidde udenfor 
lejligheden og drikke kaffe og endda 
snakke med naboen. 
”Man kan være så social, man har 
lyst til, men det hjælper, hvis du er 
socialt anlagt, da der er så mange 
fælles aktiviteter,”  fortæller Birthe. 

Både Grete og Birthe fortæller, at 
mange, der flytter til Sonnesgården, 
har solgt deres hus og vil finde noget 
mindre. De havde selv fået anbefalet 
Sonnesgården, og efter de så den, var 
de solgt. 
” Sikke en pragtful have, der vil jeg 
bo,” sagde Birthe dengang. 
At afdelingen ligger inde i byen 
og tæt på alle seværdighederne og 
indkøb, gør bare det hele bedre. 

De har møvet sig ind
Grete og Birthe har gang i mange 
arrangementer i afdelingen. De har 
vist også møvet sig lidt ind og gjort 
op med nogle normer. ” Det plejer vi 
ikke,” er der blevet sagt, men det er 
der  blevet lavet om på. Nu sker der 
virkelig noget i Sonnesgården, og 
langt de fleste nyder det sociale. 

Efter en inspirerende aften med flere 
gode indlæg kunne mange af tilhø-
rerne konkludere, at de faktisk gerne 
ville flytte i seniorkollektiv. Flere ville 
med det samme gå hjem og skrive sig 
op på Aarhusbolig.dk

Grethe Pedersen fortæller, hvor meget hun holder af at bo i Sonnesgården.
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Tag på tur med FAS Nord
Tag til Legeland eller oplev CLIMATE PLANET

Tekst Niels Jensen på vegne af FAS Nord

FAS Nord gør det i år muligt for børn 
og voksne at have fællesoplevelser 
med andre beboere i Legeland og 
CLIMATE PLANET på udvalgte dage 
i sommerferien til fordelagtige priser.
Der sælges billetter på Fritidsforenin-
gens generalforsamling i Foreninger-
nes Hus Gudrunsvej 10A fra klokken 
17.00 til 18.30.
Husk, vi tager kun mod kontanter.
Husk at medbringe sundhedskort 
for alle deltagere, der sælges kun til 
personer over 18 år.

Legeland på Holmstupgårdsvej
Se mere på www.legelandet.dk
I uge 29 (den 18-19-20/7) og i uge 30 
(25-26-27/7) tilbyder vi billetter til 
kun 50 kr. per barn. Husk børn kun 
i følge med voksne, og voksne er 
gratis.

CLIMATE PLANET
Nu kan du med FAS Nord opleve 
CLIMATE PLANET, som er en helt 

unik event, som aldrig tidligere er set 
i Aarhus.
CLIMATE PLANET er udviklet i 
samarbejde med NASA, og du kan 
læse mere på www.climateplanet.org
Som et ekstra tilbud til børnene af-
holder vi hver formiddag to LEGO® 
Build the Change sessioner, som 
består af en kortere og yderst 
børnevenlig forestilling, samt en 
efterfølgende byggeaktivitet. Bør-
nene inspireres til at bruge deres 
fantasi og gennem kreativ leg at 
bygge den fremtid, de drømmer om. 
De vil modtage et diplom for deres 
bidrag, og børnenes forslag og idéer 
vil efterfølgende blive udstillet i 
forbindelse med CLIMATE PLANET. 

Vi sælger billetter til to slags ople-
velser: Almindelig forestilling og en 
specielt beregnet for børn hos Lego 
Build the Change.
Lego Build tilbydes på åbningsdagen 
den 24/6 kl. 10.00 (på denne dag vil 

der være speciel underholdning) 
og på to hverdage: fredag d 7/7 og 
lørdag d 8/7 kl. 10. 
Prisen er 50 kr. per person (normal-
pris 110 kroner.)
Husk børn kun i følge voksne.
Desuden har vi udvalgt nogle dage 
til almindelige forestillinger, heraf to 
beregnet for voksne kl. 19.00.
Pris 40 kroner (normalpris 75 kr.).
Der er en voksenforestilling onsdag 
d. 12/7 og fredag d 28/7 kl. 19.00
og alm. forestillinger onsdag 12/7 og 
torsdag 13/7 kl. 11.00
samt fredag d. 14/7 og tor d 27/7 kl. 
14.00.
 
PS. For at kunne informere bebo-
erne i FAS Nord hurtigere og udover 
i skræppebladet eller ved husstands-
omdeling er der blevet oprettet profil 
på Facebook med navn FAS Nord.

 Kender du FAS Nord?
  5 hurtige spørgsmål

Af bestyrelsen for FAS Nord

Hvad er FAS Nord?
1. En sektion under Brabrand Bolig-
forenings Fritidsforening.
2. Frivillige Akvarie-Svømmere. En 
forening, der renser dit akvarier fra 
indersiden.
3. Folkebevægelsen for Alfabetisk 
Skønskrift. 
4. En gruppe, der vil forskønne de 
offentlige biblioteker med kalligrafi.

Hvem har gavn af FAS Nord?
1. Akvarieejere, der ønsker større 
glæde af at kigge på deres fisk.
2. Beboere i Brabrand Boligforenings 
afdelinger 1,2,3,5,6,8,11,12,14,16,17,18 
og 19.
3. Skiløbere, der er kommet på afveje.

Hvad giver FAS Nord, når pen-
sionistforeningerne søger om 
det?
1. En kærlig opsang.
2. Driftstilskud.
3. Vitamintilskud.

Hvad kan afdelingerne søge om 
til beboerne?
1. Ernæringstilskud til sugemaller og 
guppyer.
2. Juletræsfest, fastelavnsfest og som-
merfest.
3. Medvind på cykelstierne.

Hvad vil FAS Nord gerne arran-
gere for beboerne, hvis nogle af 
beboerne hjælper til?
1. Udflugt og sommeraktiviteter.
2. Storvask i Brabrandsøen.
3. Opsendelse af satellitter i kredsløb.
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FAS Syd inviterer til udflugt
Busturen går i år til Jesperhus Blomsterpark

Af bestyrelsen i FAS Syd

FAS Syd har besluttet, at voksenturen 
skal gå til Jesperhus Blomsterpark. Vi 
kører fra Hasselhøj 203, tirsdag den 
13. juni kl. 8.00.

Der vil være morgenkaffe i Fælleshu-
set, Hasselhøj 203, fra 7.00 til 7.45.
Prisen for turen er 175 kr.
Billetterne kan købes den 1. juni kl. 
18- 19 i Fælleshuset, Hasselhøj 203. 

Inkluderet i prisen er entré, frokost-
buffet med øl/sodavand under mid-
dagen, kaffe og kringle.

Aktiviteter i Gellerup Kirke
Bare mød op

Tekst Torben Kirkegaard, kirkekoordinator, Gellerup Kirke

4. maj 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.

 

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00 
International café
Kom ind og nyd kaffe, te, kage, 
hygge, spil, samvær m.m. Det er for 
alle nationaliteter, religioner og for 
unge og gamle, mænd og kvinder.
Det foregår i Sleep-in’s lokaler, Gud-
runsvej 82.

Frivillige på Næshøj søges
Du kan hjælpe til i køkkenet

Tekst og foto Inger Graversen

Der er på Næshøj mange frivillige. 
Der er f.eks. nogle, som kommer i 
caféen. Vi vil fortælle lidt om en af de 
aktiviteter, vi deltager i. Vi er i caféen 
hver mandag formiddag. Vi er der 
ca. kl. 9.30 til 13.00. I løbet af formid-
dagen kommer nogle og køber deres 
kaffe, der er et billardhold og et hold 
damer, som knipler. Der er måske lidt 
opfyldning eller alm oprydning. Vi 
når også selv at drikke en kop kaffe, 
gerne sammen med den frivillige 
fra køkkenet. Så dækker vi bord til 
beboerne, og der kommer et hold 
spisevenner, hvor der også er tid til at 
tage en lille sludder med dem. Efter 

middagen er der tid til lidt opvask 
(alle de store ting vaskes op i det 
store køkken). Vi går som regel hjem 
ca. kl. 13.15.
Vi har haft en hyggelig formiddag 
med snak og tid til kaffe, vi har været 
i cafeen i flere år.
Der er en ledig dag i cafeen, om fre-
dagen, så har du lyst til at være med 
som frivillig, er der muligheder nu. 
Måske kender du en, så I er to, som 
starter samtidig. Det kan være en 
ven, en nabo eller din ægtefælle.
Hilsen mandagspigerne Else og 
Inger.

Der kan rettes henvendelse til Lene 
Collin på tlf.  21 99 70 03 eller
Mariane Bech Nedergaard  på tlf. 
51 57 62 54.
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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

UTOPIER I BETON 
CAFx GELLERUP MUSEUM 

Gellerup Museum og CAFx byder velkommen 
til flere dages program, der udforsker forholdet 
mellem plan og liv i lyset af modernismens og 
brutalismens arv. 
Du kan fra den 27. april til den 31. maj opleve ud-
stillingen Never Demolish, der skildrer omdan-
nelsen af boligbyggeri i forhold til fremtidssikre-
de boliger. Derudover kan du opleve spændende 
foredrag og paneldebatter, som for eksempel:

Helhedsplanen til debat 
Den 4. maj kl. 17. Der er fri entré.
Vi sætter fokus på danmarkshistoriens største 
transformationsproces. 
Kom til debat om Gellerups storstilede Helheds-
plan, der skal binde det udsatte og noget isolere-
de boligområde tættere sammen med resten af 
Aarhus. Det ambitiøse sociale og arkitektoniske 
transformationsprojekt er det hidtil største i dan-
markshistorien. 
Hvilke idealer, håb og værdier ligger bag den 
dramatiske make-over? Hvordan passer trans-
formationen ind i områdets historie og de lokales 
hverdagsliv? Og hvad kan Gellerup bidrage med 
til resten af Aarhus? 

Debatpanel: 
Per Frølund, programleder i Helhedsplan Gellerup 
ved Aarhus Kommune, 
Zuha Alasadi, arkitekt, Karsten Thorlund, projektled-
er i SLA og 
Kristian Bjerring Lauritsen, programleder i Brabrand 
Boligforening. 

Moderator: 
Alexander Muchenberger, Instant City. 
Adresse: Gudrunsvej 16, 6 th, 8220 Brabrand

Foto Amalie Vind

Kom og oplev spændende spændende 
debat og filmfremvisninger 

på Gellerup Museum.

3. maj  kl. 17 : Fremvisning af den franske film La Haine.  
Se eller gense Mathieu Kassovitz’s klassiske ghetto-
drama.
5. maj kl. 17: Fremvisning af fire film: Neighbours:  
Siza ser tilbage. Et tilbageblik på sociale boligbyggeri-
er af den portugisiske arkitekt Álvaro Siza. 
6. maj kl. 17: Gellerup mellem kulturer. Få indblik i 
det multikulturelle Gellerup. Paneldebat med Ahmet 
Øcalan, bazarchef fra Bazar Vest, Hüseyin Arac (S) 
medlem af Aarhus Byråd, Mikkel Høghøj, ph.d.-sti-
pendiat ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet og Silke Holmqvist, ph.d.-stipendiat ved 
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 
Fri entré til alle arrangementer.

For at se det fulde program tjek Gellerup Museums 
Facebookside

TEMA  MELLEM PLAN OG LIV

Gellerup Museum og CAFx byder velkommen til flere dages 
program, der udforsker forholdet mellem plan og liv i lyset af 
modernismens og brutalismens arv. 

I rammerne af en udstilling, der formidler den franske tegnestue 
Lacaton & Vassal og arkitekterne Fréderic Druot og Christophe 
Hutins arbejde med transformation, sætter vi fokus på socialt 
boligbyggeri og modernistisk arkitektur i Danmark og i andre 
europæiske lande. Hvordan var disse byggerier oprindelig tænkt 
og hvad er der sket med dem siden? Hvilke værdier lå til grund 
for 1960’ernes mange modernistiske boligbyer og hvordan kan de 
fornyes og forbedres i dag? Hvordan præger beboernes hverdag 
stederne?

Rammerne for diskussionen kunne ikke være mere passende end 
Gellerupparken: En brutalistisk plan i stor skala med en mangfol-
dig beboersammensætning, der netop nu undergår danmarkshi-
storiens største gennemgribende transformationsproces, som vil 
ændre kvarteret og beboernes hverdagsliv radikalt. 

Særlig tak til Goethe-Institut Dänemark, Gellerup Museum og Gel-
lerups Her & Nu-pulje for støtte til udstillingen og dens program. 

UTOPIER I BETON
CAFx GELLERUP MUSEUM

Hanne Højgaard Viemose læser op af 
Helhedsplanen. Reading by author Hanne 
Højgaard Viemose from her book Helhedsplanen

En udstilling, der skildrer omdannelsen af et 
boligbyggeri i forfald til fremtidssikrede boliger. 
The transformation of decaying social housing 
into a model for the future

Besøg Gellerup og smag på bydelen. A tour and 
a taste of Gellerup

Forfatteren Hanne Højgaard Viemose læser op fra 
sin morsomme og rørende bog Helhedsplanen om 
livet som enlig mor i Gellerup. Viemose sætter ord 
på hverdagserfaringer i boligområdet, hvor hun 
flyttede til efter sin afgang fra Forfatterskolen i 
2011. Bogen er del af serien Små Bjerge i Beton om 
Gellerupparken.

Recycling Architecture - The Alternative to De-
molition. Udstillingen præsenterer renoveringen af 
530 boliger i et socialt boligbyggeri fra 1960’ernes 
Bordeaux. Billeder fra lejlighederne er i skalaen 1:1 
så du kan mærke, hvordan det er at bo i et af de 
transformerede rum, og projektet danner i løbet 
af festivalen udgangspunkt for en diskussion af de 
muligheder, værdier og udfordringer, der knytter 
sig til sociale boligformer. 

Den 27. april åbnes udstillingen med en tale af ku-
rator Andreas Ruby, direktør, Swiss Architecture 
Museum.

Projektet er skabt af Lacaton & Vassal i samarbejde 
med Fréderic Druot og Christophe Hutin. Udstillin-
gen er kurateret af Ilka og Andreas Ruby og vises 
for første gang på festivalen. Fotografier af Philippe 
Ruault.

Vi mødes i Gellerup Museum, hvor du kan starte 
med at nyde den fantastiske udsigt over Aarhus 
Bugt og Gellerupparken samt besøge den midler-
tidige udstilling Never demolish! Transformation of 
530 dwellings in Bordeaux by Lacaton & Vassal, 
Druot, Hutin. Herfra vil en lokal guide tage dig med 
på en tur gennem Gellerupparken krydret med 
personlige fortællinger. Vi slutter af på museet, 
hvor det lokale madfællesskab Smag à la Gellerup 
disker op med en smagsprøve på områdets mang-
foldige madkultur.

Arrangementet varer i alt 2 timer. 

BETONLITTERATUR PÅ 
GELLERUPSK

NEVER DEMOLISH! 
TRANSFORMATION OF 530 
DWELLINGS IN BORDEAUX 
BY LACATON & VASSAL, 
DRUOT, HUTIN

LOKAL MED DE LOKALE

28.4

31.5 30.4

fredag

— onsdag søndag

GELLERUP MUSEUM
Åbning d. 27/4 kl. 17.00-18.00

I festivalperioden 27/4-7/5 vil museet 
være åbent dagligt fra kl. 11-16

Herefter: se www.gellerupmuseum.dk

GELLERUP MUSEUM
kl. 19.00
Fri entré

In Danish

MØDESTED: GELLERUP MUSEUM
kl. 11.00 og kl. 15.00

Billetter via billetto.dk
In Danish
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Foto: Hanne Højgaard Viemose

Foto: Philippe Ruault

Foto: Amalie Vind
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