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LEDER

Af Helle Hansen

Parallelsamfund og servicecentre

Velkommen til 2018. Året, der startede med fuld national 
fokus på Brabrand Boligforening og ikke mindst Gellerup og 
Helhedsplanen, oven på statsministerens nytårstale, der med 
brask og bram lovede nedrivninger af ghettoer og varslede 
et større udspil mod parallelsamfund. Et udspil, der oprin-
delig var annonceret til at komme i efteråret - men der havde 
regeringens vist rigeligt at gøre med at finde ud af, om den 
overhovedet var en regering.

Dagen før Skræppebladet gik i trykken, blev regeringens 
foreløbige plan for parallelsamfund så lækket til pressen. Kri-
steligt Dagblad kunne afsløre en 10 punkts-plan i form af et 
diskussionsoplæg til et ministermøde samme weekend. 
De 10 punkter spænder fra at handle om fysiske forandringer 
og mere tryghed over et godt børneliv og forældreansvar til 
at handle om at få flere i job og give belønning til kommuner, 
der nedbryder parallelsamfund. Ifølge avisen er regeringen 
stødt ind i vanskelige juridiske problemer, fordi den arbejder 
med særregler, som kun skal gælde for folk, der bor i et bolig-
område, der defineres som Parallelsamfund.

Regeringsplanen er kun overskrifter, og politikerne skal forment-
lig først nu i gang med at diskutere. Men der er allerede mange 
andre, der har ønsket at bidrage input til den diskussion.
Midt i januar udkom Socialdemokratiet og SF i fællesskab med 
otte forslag til tiltag, som også skal gøre op med parallelsam-
fund i Danmark. Og som om det ikke var nok, sendte Århus 
borgmester Jacob Bundsgaard, efterfølgende Lars Løkke hele 
24 konkrete forslag til en national handlingsplan mod udsatte 
boligområder. Og sørme om ikke de fire borgerlige partier i 
Aarhus Byråd, V, K, DF og LA, umiddelbart derefter sendte et 
brev med endnu flere forslag til statsministeren. Blandt andet 
foreslår de, at der skal laves et opgør med tryghedsgarantien, 
som ellers garanterer beboerne, at de altid kan få en anden 
lejlighed i samme område, hvis deres blok skal rives ned for at 
forandre området.
Hvordan regeringens endelig forslag kommer til at se ud, skal 
vi nok hen til udgangen af februar, før vi får at se, lyder et bud 
fra folk, som har forstand på det.

Hjemmeopgave med servicecentre
Hjemme i boligforeningen, vores egen lille andedam, bliver 
der for tiden arbejdet med en ny organisering af driften, hvor 
der arbejdes hen må at etablere lokale servicecentre. 
I starten af marts er hele boligforeningens repræsentantskab 
inviteret til en konference, hvis formål er, at alle beboerdemo-
krater skal klædes på til at være med til at løfte opgaven ude 
i deres egne servicecentre.  Det kræver engagement, viden og 
vilje at tage sådan en opgave på sig. Det bliver en stor udfor-
dring til beboerdemokratiet, som forventes at skulle prioritere 
den tid, der skal til for at få sådanne planer op at flyve. 

Det bliver spændende at følge, om beboernes politisk valgte 
repræsentanter tager handsken op og går helhjertet ind i at 
løse opgaven. Første skridt er konferencen til marts.
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Første spadestik for Generationernes Hus
Stort arrangement markerede, at byggeriet på Aarhus Ø nu kan gå i gang

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

På Aarhus Ø var der sat et stort telt op, der var musik, 
og børn fra Midtbyens Dagtilbud kiggede også forbi for 
at synge børnesange og hjælpe med at tage det første 
spadestik. Generationernes Hus er et samarbejde mellem 
Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune, og derfor 
var både politikere og repræsentanter fra Brabrand Bolig-
forening inviteret til at holde tale. 

Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF) fortalte 
om husets mangfoldighed, og hvor meget hun glædede sig 
til at følge opførelsen af huset. Formanden for Brabrand 
Boligforening, Keld Albrechtsen, var inde på lidt af det 
samme, men fortalte også om, hvor interessant denne be-
byggelse er. Det er nemlig den første i Danmark, hvor der 
er plads til alle generationer.  Huset skal nemlig indeholde 
ungdoms-, familie-, handicap-, ældre- og plejeboliger.
”Huset vil skabe rammen om det gode liv, når unge, 
ældre og familier er samlet under samme tag. Huset 
udfordrer den traditionelle tankegang og indretning, 
når det skaber synergi mellem mennesker,” sagde Keld 
Albrechtsen”. 
Efter de officielle taler gik alle udenfor, hvor det første 
spadestik foregik. Her var det Keld Albrechtsen, Jette 
Skive,  Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, 
og Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse, der sammen fik stukket en kæmpe spade 
i jorden, og derefter var bygningen skudt i gang.  Der 
vil selvfølgelig komme mere om Generationernes Hus i 
fremtidige Skræppeblade.

Du kan snart komme på venteliste
Brabrand Boligforening står for opførelsen af 40 familie-
boliger og 40 ungdomsboliger i Generationernes Hus. 
Ventelisten til boligerne åbner først hen mod slutningen 
af byggefasen. Ventelistens åbning annonceres på vores 
Facebookside, på hjemmesiden bbbo.dk samt på aarhus-
bolig.dk.

Børnene syntes, det var ret sjovt med den store skovl.
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Selvom hemmeligheden allerede er 
røbet i overskriften, kan man godt 
lave en slags gætteleg med sine 
venner, som var de beboere fra 
Mars: Hvad hedder et spil, hvor 
der trækkes numre fra et til ”Gamle 

Ole”? Hvad hedder et spil, hvor et 
nummer indenfor det enkelte spil 
nævnes, og hvorefter nummeret i 
det enkelte spil aldrig gentages?  
En opråber udtaler et nummer højt, 
hvorefter det nævnte tal  lydigt 

dækkes på pladen med en brik. 
Sidste ledetråd: Spillet går ud på at 
udfylde en række, to rækker eller 
hele pladen for at vinde, hvorefter 
spilleren med de krævede dækkede 
tal råber ”Banko”. Personen er efter 
kontrollen glad, hvorimod alle andre 
er i stadier fra ”pokkers også” til 
triste eller tvære.

Bankoklubben i Skovgårdspar-
ken
Rigtigt gættet, Skræppens skribent 
og fotograf er til bankospil i Skov-
gårsparkens Selskabslokaler. Her 
træffer vi Conny Jepsen, som er en 
del af et femmandsudvalg i Banko-
klubben. Bankoklubben er stiftet 
tilbage i 1988, og efter at have haft 
forskellige opholdssteder, har den 
nu fundet plads i selskabslokalerne, 
hvor klubben afholder sit ugentlige 
arrangement. Bankoklubben har som 
formål at løbe rundt økonomisk, 
mens et eventuelt overskud skal gå til 
børn og unge.

Bankospil er et gammelt og elsket fænomen 
– men er det spil eller vane?

Skræppens udsendte har været til sit første bankospil hos Bankoklubben i Skovgårdsparken

Tekst Peter Stampe, fotos Elsebeth Frederiksen

Elmer og Inga Bech bor i Toveshøj, men fulgte med i Skovgårdsparken, da de ikke kunne 
bruge Laden mere.
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Banko er mere end banko
Skribenten har ikke før hørt om alle 
de typer spil, som Conny Jepsen 
fortæller, der findes indenfor banko: 
Pausebanko, som afvikles inden de 
øvrige spil, kvarters-spil, jackpot, 
superspil og puljespil. Alle disse 
foregår udover de 30 ordinære ban-
kospil, hvor der spilles om én række, 
to rækker og hele pladen fuld med 
graduerede gevinster til de heldige.

Hvorfor banko og spil?
De væsentlige spørgsmål er: Hvorfor 
kommer spillerne? - og er spil et spil 
eller en vane?  Spørgsmålene kan kun 
besvares ved at tale med spillerne. 
De to primære kilder til svarene på 
skribentens spørgsmål er to beha-
gelige og åbne mennesker. Conny 
Jepsen, som betjener kunderne ved 
at sælge de nævnte typer spil, og 
som selv spiller med og indimellem 
også er kontrollant. Og Svend Aage 
Pedersen, som er opråber, medlem af 
femmandsudvalget i Bankoklubben, 
og som ikke selv spiller med. For 
dem begge er det det sociale samvær, 
der er i centrum. De kan simpelthen 
lide at komme, og med tiden er det 
blevet en tilbagevendende glæde, 
noget udover en masse andet at se 
frem til - og en vane. Sidstnævnte 
ord, ”vane”, var der ingen, som sjovt 
nok nævnte, men hvorfor i alverden 
skulle de ellers trofast dukke op til 
hvert eneste arrangement? De kan 
simpelthen lide at komme.

Banko-kunderne
Stampkunderne er som bekendt del-
tagerne ved bankospillet. Skræppen 

talte med personer, som gerne ville 
nævnes: Inga og Elmer Bech, Allan 
Nielsen og enkelte andre, som ikke 
ville nævnes ved navn.
For skribenten er det svært individu-
elt at vælge nogen ud, fordi de sagde 
basalt set det samme: De kan lide at 
komme, har spillet længe, 15-20 år 
eller mere, sidder altid sammen med 
de samme personer, nyder det sociale 
samvær, hvor en væsentlig bestand-
del er lidt venskabeligt drilleri, spiser 
og drikker kaffe sammen - og kan 
naturligvis også lide at vinde.
Overraskende nok kunne vi ikke 
finde en eneste, som ville indrømme, 
at de havde overskud, eller hvor stort 
overskud der var ved bankospil. 
”Det løber nogenlunde rundt,” var 
det gængse svar. 
Men måske mangler skribenten situa-
tionsfornemmelse, er måske en kende 
naiv. Hvem ved?

Vanedannende spil med held
Andet spørgsmål: Er spil bare et spil 
eller en vane? Det kan besvares nemt 
ved at spørge: Hvilke slags spil er du 
vokset op med, og hvilke spil nyder 
du stadig at spille? Hvis man er be-
gyndt med at spille banko og kan lide 
de tekniske typer af banko, kan lide 
de mennesker, man træffer, så spiller 
man banko – og bliver nok ved med 
det, indtil man ikke længere kan 
tygge brød. 
Skribenten selv er backgammon-
spiller og har spillet siden 1992 – en 
vane gennem rigtigt mange år – og 
bliver ved, så længe evnerne rækker. 
Mine præferencer er spil, som jeg 
selv har stor indflydelse på, og det 

er bankospil mildt sagt ikke. Et spil, 
hvor der kræves evner for at gøre sig 
gældende, det er banko heller ikke. 
Det mest irriterende ved banko er, at 
heldet er den udslagsgivende faktor 
hver gang.

Glad i låget
Som I, kære bankospillere, kan læse, 
er dette en lidt anden reportage, hvor 
jeg tager bankospillere seriøst og 
alvorligt, fordi jeg selv tager spil i al 
almindelighed alvorligt. Som en mu-
siker engang udtalte: ”Denne musik 
gør mig glad i låget.”
Så hvis I bliver glade i låget af 
at spille banko, og det giver 
mening for den enkelte ban-
kospiller, så bliv endelig ved!  
Så vær ophøjet ligeglade med folk, 
som mener noget virkeligt nedsæt-
tende om banko, ligesom folk, der 
mener noget virkeligt nedsættende 
om backgammon. Koncentrer jeres 
kræfter om det, som I bliver glade af, 
som giver mening for jer. 
Tak for besøget, jeg håber, I kan bruge 
mit essay til noget – måske et bredt 
smil, en stille latter og lidt eftertanke.

Bankoklubben holder bankospil i 
Skovgårdsparkens Selskabsloka-
ler, Ingasvej 66 hver onsdag. 
Der spilles 30 ordinære spil fra 
klokken 18.30-21.30. Dørene 
åbnes klokken 17, hvorefter der 
spilles kvarters-spil.

Svend Aage Pedersen er erfaren talopråber.

Lotte Johannesen råbte “banko” ret 
mange gange i løbet af aftenen.
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Morten har ordet - og han har noget at sige
Brabrand Boligforening har fået nye kommunikationschef, men hvem er han?

Tekst Daniel Mantel og Helle Hansen, foto Yvonne Buer

At Brabrand Boligforening har fået 
ny kommunikationschef, er ikke 
ligefrem en nyhed. I efteråret 2017 
blev Lotte Pape erstattet af Morten 
Korsgaard. Men hvem er han; hvad 
vil han? 
Med sine 50 år, hvoraf de sidste ni år 
har været hos Rambøll, er det ikke er-
faring, han mangler. Ej heller mod til 
at kaste sig ud i den nye opgave, og 
med sig har han masser af visioner til 
en opgave, der for andre kunne virke 
nærmest uoverkommelig. Blandt 
andet at skulle kommunikere, forkla-
re, tegne og fortælle en Helhedsplan, 
der for mange forekommer mere som 
en række planløse irritationsmomen-
ter. Selvom Helhedsplanen fylder 
meget, er der selvfølgelig også fokus 
på resten af kommunikationen i bo-
ligforeningen.  

Klar til udfordring
Nogle måneder inde i sit nye job er 
Morten begejstret for udfordringen:
”På det tidspunkt savnede jeg nok at 
komme lidt mere ind i orkanens øje; 
at få mere direkte føling, hands-on 
med begivenhederne. Det gik op 
for mig, da dette job kom forbi mig. 
Jeg så det som en spændende faglig 
og personlig mulighed. Jeg havde jo 
fulgt med på sidelinjen og set, hvad 
der skete og skulle ske, ikke mindst 
omkring Gellerup. Og efter lidt per-
sonlig overvejelse omkring karriere 
og alder kunne jeg ikke holde mig 
tilbage. Jeg kunne have valgt det be-
kvemme som 50-årig, nemlig at blive, 
hvor jeg var.”

Endt på rette hylde
”Men jeg kan allerede nu, efter kun 
tre måneder, mærke, at dette job er 
så spændende og fedt. Tiden flyver 
simpelthen. Og dét plejer at være et 
meget godt tegn på, at man er det 
helt rigtige sted. At det, for en stor 
del, er et såkaldt belastet område, 
passer mig fint. Jeg har en del både 
praktisk og uddannelsesmæssig 
erfaring i den kontekst. Og konkret 
i forhold til Helhedsplanen har jeg  
nok altid evnet at se sammenhænge 

og helheder i stedet for afgrænsede 
detaljer. Altså at fastholde et overblik 
og ikke mindst forklare det videre.”

En helhed er en helhed
Morten fortsætter:
”Det handler også om tålmodighed. 
Og lige at sætte sig selv ind i, hvad 
der ligger bag det hele. At bevare 
tålmodigheden for at forstå. For at 
holde fast i netop det hele billede: 
Vi er tvunget til at se tingene i en 
sammenhæng. Ellers risikerer man at 
miste forståelsen for, hvad der egent-
lig foregår. Og det, mener jeg, er en 
af mine spidskompetencer; at kunne 
dét. Det er utroligt komplekst. Fordi 
det også er politik, både på nationalt 
og lokalt plan. Samtidig med sociale 
udfordringer på flere områder, store 
som små. Der er rigtig mange para-
metre at arbejde med.”

Gellerups positive fortælling
”Dét er den udfordring, jeg sidder 
med. Og jeg ser det som spændende. 
Fortællingen om Brabrand og ikke 
mindst Gellerup og Toveshøj er mit 
afsæt, vel at mærke som en positiv 
fortælling. En udvikling hen imod 
noget rigtigt og bedre. Nok så mar-
kant efter statsministerens nytårstale, 
der i dén grad rettede negativ op-
mærksomhed, igen-igen, mod dette 
område, der efterhånden føles som 
en del af mig selv. Jeg synes, området 

er fantastisk, og kan se det potentiale, 
der er. Og det gælder, jo mere jeg er 
i det, og i kraft af det stærke team af 
engagerede kolleger, som jeg har fået 
i boligforeningen. Især er jeg impone-
ret over E&P Huset, hvor medarbej-
derne med stort fagligt og personligt 
drive løfter vigtige aktiviteter som 
bydelsvandringer, udstillinger og 
informationsformidling. Det virker, 
og det kommer der mere af.”

Tal området op
”Helhedsplanen kræver megen 
kommunikation. Også fordi den 
måde, vi bliver beskrevet i medierne, 
er så fjernt fra den virkelighed, jeg 
oplever. Det er jo en bydel fyldt med 
spændende mennesker, og der er så 
meget godt, at vi skal tale indsatsen 
op. Der er selvfølgelig udfordringer; 
tallene taler for sig selv. Men det er 
netop derfor, vi skal besvare medier-
nes skepsis på en konstruktiv måde. 
Hvilket jeg egentlig synes, er lykke-
des meget godt på det sidste. Jeg ser 
det at være kommunikationsmand 
i blandt andet Gellerup og Toveshøj 
som en spændende faglig opgave. 
En fantastisk spændende opgave, 
simpelthen.” 

En udsat post
Korsgaards tilgang og indstilling til 
sit nye job kan kun bifaldes. Det er 
spændende, hvad fremtiden bringer. 
Både for Brabrand Boligforening 
generelt og især for Helhedsplanen 
lyder det til, at Korsgaard er mand 
for opgaven. At få de mange frem-
tidige dele af helheden til at stå i et 
klart lys. Det er en udsat post, han 
har påtaget sig. Det aftvinger respekt. 
At være det kommunikerende led 
mellem Brabrand Boligforening og 
beboere er ikke noget, der lige klares 
som venstrehåndsarbejde. Korsgaard 
virker, som om han er parat til at tage 
fat med begge hænder og give det, 
der skal til, give sig selv hundrede 
procent.  Velkommen til en erfaren 
og fagligt fokuseret ny kommuni-
kationschef. Det synes at blive et 
bekendtskab, alle vil få glæde af.

Morten Korsgaard er ny kommunikations-
chef i boligforeningen.
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Beboerdemokrater skal trænes i at styre et driftscenter
Først i marts tager boligforeningens repræsentantskab på konference i Grenå

Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

Driften, og hvordan fremtidens 
driftscentre i Brabrand Boligforening 
skal fungere, bliver et af hovedtema-
erne på dette års repræsentantskabs-
seminar, som finder sted 3.- 4. marts 
på Kystvejens Konferencecenter i 
Grenå.
Her er alle medlemmer af bolig-
foreningens afdelingsbestyrelser 
inviteret til at deltage i et døgn, hvor 
der bliver fokus på at klæde beboer-
demokratiet på, så det kan løse de 
opgaver og udfordringer, der findes 
hjemme i afdelingerne.

Hvad er min rolle?
Om lørdagen bliver der lagt ud 
med en introduktion til arbejdet i 
afdelingsbestyrelsen og afdelings-
bestyrelsens rolle, kompetence og 
opgaver. Her skal beboerrepræsen-
tanterne snakke, lytte, udveksle ideer 
og lære, hvordan de kan holde fokus 
på arbejdet med de vigtige opgaver i 
afdelingsbestyrelsen.

Visionsudvalg med bred delta-
gelse
Repræsentantskabskonferencen er 
i år planlagt af en visionsgruppe, 
bestående af 10 repræsentantskabs-
medlemmer fra lige så mange af 
boligforeningens afdelinger. 
Visionsgruppen blev nedsat på sidste 
års repræsentantskabsmøde, og det 
er i samarbejde med foreningsbe-
styrelsens kontaktudvalg aftalt, at 
konferencen i år skal finde sted i det 
tidlige forår i stedet for i november, 
som hidtil har været kutyme. I stedet 

blev der i november 2017 holdt en 
halv arbejdsdag, hvor alle repræsen-
tantskabets medlemmer var inviteret, 
som en slags opvarmning til konfe-
rencen i marts.

Inspirerende oplæg
Lørdagen byder blandt andet på et 
par inspirerende oplæg. Først med 
iværksætter og innovationsrådgiver 

Jonathan Løw, der taler om in-
novation og nytænkning og ser på 
udfordringer ved etablering af afde-
lingsstyrede driftscentre i relation til 
afdelingsbestyrelserne.
Senere er det Torben Wiese, der giver 
værdierne et vanetjek. Torben er 
foredragsholder og specialist i foran-
dringer og hjælper organisationer til 
at bryde vaner og nå deres mål. 
Søndag formiddag kommer Ulrik 
Brock Hoffmeyer, der er direktør i 

Bo-Vest, en almen boligorganisation 
med godt 10.000 boliger, og holder 
oplæg om drift og beboerdemokrati.

Drift og beboerdemokrati
Inden repræsentantskabet drager 
retur til Århus søndag eftermiddag, 
skal afdelingsbestyrelserne begynde 
at arbejde med ideerne til deres egne 
afdelingsstyrede driftscentre.

”Konferencen skal bruges som inspi-
ration til at fylde den mentale værk-
tøjskasse, så vi ser muligheder og 
ikke begrænsninger, og så visionen 
for afdelingen og beboerne kan blive 
til virkelighed,” står der i invitatio-
nen fra visionsudvalget, der håber, at 
afdelingsbestyrelsernes medlemmer 
prioriterer at deltage i konferencen, 
som vil give et godt grundlag for det 
videre arbejde med at udvikle de nye 
afdelingsstyrede driftscentre. 

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

Repræsentantskabet holdt i november arbejdsdag på Koldkærgård.
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Skræp, skarpere, Skræppeblad – eller hva’?
Alle beboere i Brabrand Boligforening inviteres til komme med ideer og ønsker 

til fremtidens Skræppeblad

Af redaktionen

I snart 50 år har Brabrand Bolig-
forenings beboere i Skræppebladet 
kunne følge med i stort og småt og 
læse om, hvad der rører sig hjemme 
i afdelingen, på boligforeningens 
administration eller ude i den store 
verden. 
Gennem alle årene er det en redak-
tion bestående af beboere fra afde-
lingerne, der har skrevet artiklerne 
og været med til at bestemme, hvilke 
historier der skal i bladet. 
Skræppens redaktion inviterer nu 
alle beboere til at komme med ideer 
og ønsker til, hvordan fremtidens 
beboerblad skal se ud, og hvad det 
skal indeholde.

Det foregår lørdag den 17. marts i 
E&P Huset midt i Gellerup fra kl. 10 
til 15. 

Trykt blad, hjemmeside og Face-
book
I dag udkommer Skræppebladet otte 
gange om året. Og vi har en hjem-
meside, hvor du kan læse bladet 
elektronisk. Her er også et arkiv 
med elektroniske udgaver tilbage til 
2003. Derudover har Skræppebladet 
en Facebook-side, der pt. ikke er så 
aktiv.
Vi ved, at nogle beboere gerne vil 
læse Skræppebladet elektronisk, 
mens andre godt kan lide at have et 
trykt magasin mellem hænderne. 

Vi vil gerne opfylde flest muliges 
ønsker, og samtidig giver hjemmesi-
den også mulighed for at lave mange 
flere opdateringer på aktuelle bolig-
foreningsting, som foregår mellem 
udgivelserne af det trykte blad. 
Så der er lagt op til, at Skræppens 
brainstorm-dag kommer vidt om-
kring med diskussioner af både ind-
hold, formidling og udgivelsesforma-
ter. Hvis du har lyst til at blande dig, 
så hold dig ikke tilbage. 
Tilmelding senest torsdag den 14. 
marts til redaktionssekretær Elsebeth 
Frederiksen på 41428792 eller mail på 
redaktion@skraeppebladet.dk.

Gellerup hyldede frivilligheden
Gellerup var til stede i Ridehuset, da frivillighovedstaden blev åbnet

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Elin Kyhl Svendsen

Aarhus er Europæisk Frivilligho-
vedstad 2018, og det blev fejret den 
21. januar med en stor åbningsfest 
i Ridehuset. Her var spækket med 
frivillige. Verdenshaverne, som 
hører hjemme i Gellerup og Toves-

høj, havde også en bod.  Her kunne 
besøgende høre om arbejdet med 
Verdenshaverne. De kunne også 
lære at lave deres egne urtepotter af 
avispapir og høre om foreningens ar-
rangementer.

Musik og mad
Der var også andre fra Gel-
lerup til stede. Falafel Madklub 
i Gellerup var der også. Malek 
El-Batran havde travlt. Der kom 
mange mennesker forbi, der ville 
høre om madklubben og lære, 
hvordan de laver en rigtig falafel.   
Der var også fint besøg fra Gellerup 
på den musikalske front, da Rap 
Akademiet underholdt på den store 
scene.  Alt i alt en god dag for frivil-
ligheden i Aarhus - og i Gellerup i 
særdeleshed.

Nysgerrige besøgende, som også fik nogle pjecer med.

Hvis du vil vide mere om Verdens-
haverne, så tjek www.verdensha-
verne.dk eller kontakt Elin Kyhl 
Svendsen på Mobil 22 94 88 96 
eller post@verdenshaverne.dk 
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Vores Brabrand er en ny lokal avis på internettet
Peter From Jacobsen er manden bag den lokale nyhedsfront i postnummeret 8220 

Tekst Peter Stampe, foto privat arkiv

Skræppebladet har sat sig for at 
mødes med journalisten og initiativ-
tageren til hjemmesiden Voresbra-
brand.dk, Peter From Jacobsen, for at 
høre om hans tanker, bevæggrunde 
og mere langsigtede perspektiver 
for Vores Brabrand.  Interviewet 
fandt sted på en café på en almin-
delig trist og kold januardag, men i 
modsætning til vejret udenfor blev 
stemningen indenfor hurtigt meget 
sympatisk, levende og inspirerende.

Journalist og underviser
Peter From fortalte lidt om sin bag-
grund som uddannet journalist. I 
løbet af sin erhvervskarriere har han 
arbejdet mange år på Århus Stifts-
tidende og sluttede som erhvervs-
redaktør, da han stoppede i 1998. 
Herefter blev han ansat som fagmed-
arbejder ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, hvor han har haft 
en varieret og meget interessant hver-
dag, indtil han for få måneder siden 
ophørte med sit lønnede arbejde for 
at hellige sig Vores Brabrand.

Nyt mediebillede
Peter From Jacobsen beskriver ka-
rakteristisk mediebilledet, som det 
tegner sig i skrivende stund, hvor de 
klassiske medier som aviser, blade 
og tv er for nedadgående, hvis man 
betragter mediebilledet ud fra et klas-
sisk nyhedsperspektiv. De yngre ge-
nerationer får primært deres nyheder 
fra internettet og læser ikke ret meget 
aviser og blade og ser ikke tv. 

Som eksempel fortæller Peter From 
om Århus Stiftstidende, som havde 
ca. 60.000 abonnenter og ca. 70-80 
journalister tilbage i 1998. I dag 
er avisen nede på ca. 20.000 abon-
nenter og ca. 30-40 journalister.  Så 
når der endelig kommer nyheder fra 
Brabrand i Stiftstidende, så sker det 
med ugentlige mellemrum, som er 
temmelig sjældent, hvis man selv bor 
i lokalområdet. 

Målet er at give information til alle
Peter Froms mål med Vores Brabrand 
er hele 8220-postnummeret. Ikke bare 
som nu, hvor der er informerede 
enklaver, små øer, hvor mennesker 
er godt informerede, og andre, hvor 
mennesker er dårligt eller slet ikke 
informerede. 

Vores Brabrands mål kan egentlig 
opsplittes i tre delmål: At gå fra små 
fællesskaber til store fællesskaber, 
som er bæredygtige og kan leve 
selvstændigt. At få et bæredygtigt 
lokalmedie til at leve og blomstre. 
Og endelig at få den professionelle 
journalistik til at gennemsyre lokal-
mediet, således at folk har lyst til at 
læse mediet igen og igen. 

Udfordring til journalistikken
Det sidste skal ses meget ud fra Peter 
Froms baggrund som professionel 
journalist, hvor man helt naturligt 
stiller sig tre følgende spørgsmål: 
Hvad sker der med journalistikken? 
Journalister og deres formidlings-
rolle? Den skrevne fortælling? Alle 
tre dele er under forandring i disse år, 
hvorfor det er en ekstra udfordring at 
få læsernes hele opmærksomhed og 
få dem til at vende tilbage – igen og 
igen!

Godt fra start
Som en egentlig iværksætter er Peter 
From kommet godt fra start og har 
allerede et ret stort antal læsere, som 
til stadighed læser nyhedsbrevene, 
og som også lader til at være godt 
tilfredse. 
Vendingen ”lader til” skal ikke tages 
for bogstaveligt, idet rutinerede bru-
gere af internettet ved, at opmærk-
somheden er kortvarig på internettet, 
og at man derfor skal anstrenge sig til 
stadighed for at opretholde opmærk-
somheden om sine nyhedsbreve og 
sit site på internettet. 
Peter From har taget den udfordring 
op, og selvom mediet endnu har kort 
tid på bagen, har det allerede vist sig 
som en mediespiller ”med fremtiden 
foran sig”, som Peter From begejstret 
og med en vis ydmyghed og beret-
tiget stolthed udtrykker sig.
Skræppebladets skribent vil inderligt 
håbe, at Peter Froms sympatiske 
optimisme er velbegrundet og vil 
blive udbygget i den kommende tid, 
således at Vores Brabrand bliver bæ-
redygtigt og får sit eget liv. 

Voresbrabrand.dk er en hjemmeside på nettet, som hver dag bringer 
en ny lokal historie fra postnummeret 8220. Vores Brabrand kan også 
følges på Facebook. Ligesom at du kan tilmelde dig et elektronisk ny-
hedsbrev, som sendes ud hver fredag.

Du kan kontakte Peter From Jacobsen for yderligere information på mobil 23 
23 58 34 – mail fromjacobsen@gmail.com

Journalist  Peter From Jacobsen bor i Bra-
brand.
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PKA investerer 350 millioner kroner i Gellerup
Pensionskasse vil bygge midt i Gellerup. Blok 7 på Gudrunsvej skal renoveres af JCN Bolig

Af Morten Korsgaard, foto Helle Hansen

En af landets største pensionskasser, 
PKA, investerer nu 350 millioner 
kroner i at bygge boliger i Gellerup, 
og samtidig skal JCN Bolig moderni-
sere boligerne i blok B7, Gudrunsvej 
68-76. Det blev offentliggjort midt i 
januar. 
Nyheden medførte en stor landsdæk-
kende mediebevågenhed, fordi PKA, 
som første institutionelle investor, 
køber jord inde midt i Gellerup for at 
bygge ca. 190 blandede boliger. 
”Vi ser store muligheder i visionerne 
for Gellerup, der allerede er i gang 
med at blive en dynamisk bydel. 
Det er en robust investering, der 
både giver vores medlemmer et godt 
afkast, og vi er med til at understøtte 
udviklingen af området til en levende 
bydel med en større mangfoldighed 
af beboere og boligtyper af god kva-
litet,” fortæller Michael Nellemann 
Pedersen, investeringsdirektør i PKA, 
og tilføjer:
”Området har en attraktiv beliggen-
hed tæt på Aarhus centrum, og vi tror 
på, at flere investorer også får øjnene 
op for perspektiverne for Gellerup.”

Moderne byhuse
Entreprenørfirmaet JCN Bolig har 
sammen med PKA udviklet det 
samlede projekt, hvor JCN Bolig 
skal modernisere blok B7 for ca. 105 
millioner kroner. Her bliver den ne-
derste etage ombygget sammen med 
stueetagen til moderne byhuse, mens 
de resterende etager totalrenoveres. 
I opgangen Gudrunsvej 76 bliver 
venstre- og midterlejligheder lagt 
sammen og delt på tværs og bygget 
om til tilgængelighedsboliger med 
nye vinduer og karnapper i sydgav-
len af blokken.

På vej mod attraktiv bydel 
”Det er glædeligt, at en af landets 
største pensionskasser køber ind 
på den stærke vision om at gøre 
Gellerup til en attraktiv bydel med 
spændende boliger i forskellige kvar-
terer, hvor familierne kan leve et godt 
liv i en variation af boligtyper,” siger 
Brabrand Boligforenings direktør, 

Keld Laursen. Han fortæller, at de ca. 
190 nye familieboliger kommer til at 
ligge i hjertet af området med direkte 
adgang til den store bypark, som står 
færdig i 2018, og tæt på den kom-
mende Sports- og Kulturcampus. 
”Det er vigtigt, at investorer tror på 
visionen for bydelens udvikling, og 
det gør PKA, der med investeringen 
bekræfter, at udviklingen mod en 
attraktiv bydel er på rette vej. Inve-
steringen er også med til at udvikle 
bydelen med forskellige kvarterer 
med hver deres særegenhed,” fastslår 
Keld Laursen.

Gellerup vokser med Aarhus
Befolkningstallet i Aarhus forventes 
at stige fra 340.000 borgere i dag 
til 450.000 i 2050, og udviklingen i 

Gellerup er ifølge borgmester Jacob 
Bundsgaard en vigtig prioritering for 
Aarhus i de kommende år. 
Gellerups indbyggertal forventes 
over de næste ti år at stige fra 6.000 til 
op imod 14.000.
”Gellerup er en vigtig del af Aarhus, 
og derfor er udviklingen af bydelen 
afgørende for hele byen. Skal vi 
lykkes med udviklingen af Gellerup, 
er det afgørende, at både private og 
offentlige spillere tager et ansvar 
og byder ind. Derfor betyder det 
meget for os som by, at en stor privat 
investor ser potentialet i bydelsud-
viklingen i Gellerup og byder ind 
med et projekt, der vil give borgerne 
i Aarhus endnu flere boliger at vælge 
imellem,” siger Jacob Bundsgaard. 

   NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HE

Der er nu kommet banner op på gavlen af B7, som viser, hvordan renoveringen 
kommer til at se ud.
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Gellerup får Danmarks første Sports- og Kulturcampus
Arkitektteamet Schmidt Hammer Lassen Architects skal tegne det nye byggeri, hvor brugerne er i centrum

Af Morten Korsgaard

Lige før juleferien blev det offent-
liggjort, at det er Arkitektteamet 
Schmidt Hammer Lassen Architects, 
MASU PLANNING, COWI og LOOP 
architects, der skal stå bag det nye 
byggeri på Verdenspladsen midt i 
Gellerup.
”Sports- og Kulturcampus er et vig-
tigt skridt mod at realisere visionen 
om at gøre Gellerup til en attraktiv 
bydel. Jeg glæder mig til de mange 
faciliteter, som vil blive en attraktion 
for alle århusianere og ikke mindst 
for de mange unge i bydelen, der vil 
gribe mulighederne i Bevægelses-
huset,” sagde formand for Brabrand 
Boligforening Keld Albrechtsen ved 
afsløringen af vinderprojektet, som 
fandt sted ved siden af E&P Huset, 
hvor den nye campus skal ligge.
”Når campus åbner i 2020, får vi et 
socialt samlingspunkt med dans, 
gøgl, klatring, sang og musik i 
moderne idrætsfaciliteter og i et nyt 
beboerhus. Sports- og Kulturcampus 
kommer til at glæde og understøtte 
det rige foreningsliv og aktivitetsni-
veau, vi allerede har i området. At 

placere Sports- og Kulturcampus i 
hjertet af Gellerup er til gavn for hele 
Aarhus,” fortsatte Keld Albrechtsen.

Et nyt samlingssted
Et banner, som kan ses fra Karen Blix-
ens Boulevard, vil i den kommende 
tid give forbipasserende mulighed 
for at kigge nærmere på den fremti-
dige Sports- og Kulturcampus.
Stedet byder blandt andet på et 
nyt beboerhus, et moderne bevæ-
gelseshus, et nytænkt bibliotek, en 
kunstgræsbane, som allerede er 
taget i brug, en stor bypark og en 
sammenbindende Verdensplads 
i midten. Herudover arbejdes 
der på at udvikle et Verdensbad.  
 
For hele verden
Vinderprojektets vision er, at 
Sports- og Kulturcampus skal være 
et samlingspunkt for bydelen og 
samtidig ska kunne tiltrække gæster 
fra Aarhus og hele verden. Stedet 
skal være folkeligt og spektakulært. 
Det skal indbyde til aktivitet, inter-
aktion og fællesskab og samtidig 

være et aktivt sted i Gellerup, hvor 
alle føler sig trygge, hvor de lokale 
tager ejerskab, og hvor besøgende 
føler sig velkomne og inspirerede. 

Levende fællesskaber
Bedømmelseskomiteen har i sin af-
gørelse blandt andet lagt vægt på, at 
vinderprojektets overordnede udtryk 
tilbyder en sammenhængende arki-
tektonisk helhed, hvor Gelleruppar-
kens vinkelrette struktur udfordres af 
en levende og bevæget struktur med 
mange forskellige rumligheder og 
et spændende hierarki af forbundne 
rum.
Desuden væves Sports- og Kul-
turcampus’ mange funktioner tæt 
sammen og skaber én samlet campus, 
hvor der er god plads til levende fæl-
lesskaber. Sidst, men ikke mindst, har 
arkitekterne bag projektet rakt ud til 
partnere for at sikre ansvarlig brug af 
ressourcer med omtanke for miljøet. 
Byggeriet går i gang i løbet af 2019.

   NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HELHEDSPLANEN • NYT FRA HE
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EUTOPIAs to veje
Teatret i Gellerup fortsætter ind i 2018

Tekst Daniel Mantel

EUTOPIA har gennem 2017 lavet en 
lang stribe forestillinger på EUTOPIA 
Stage i Gellerup. Som et slags lokalt 
flagskib for Kulturhovedstad Aarhus 
i Brabrand, og ikke mindst netop Gel-
lerup. Det hele kulminerede med den 
store Internationale Festival, der med 
over 5000 besøgende var en succes. 
Og nu er der lykkeligvis fundet 
midler til at drive EUTOPIA videre. 
2018’s første forestillinger er allerede 
præsenteret. Og de understreger det, 
der kan kaldes EUTOPIAs to veje. 
Eller måder, metoder, udgangspunk-
ter. Med en velbegrundet mening 
bag.

2018 allerede godt programsat
Den første forestilling, borgerspillet 
‘Somaliske Erindringer’, er skabt i 
samarbejde med Gobaad Kulturfor-
ening og er stærkt lokalt forankret. 
Det er ganske almindelige mennesker 
med somalisk herkomst, der fortæller 
deres historier. Instrueret af Brigitte 
Christensen, den kunstneriske leder 
af EUTOPIA, og premiere allerede nu 
i februar. 
Den næste forestilling, “Den 
Nydanske Kvindekamp”, skabt i 
samarbejde med Forlaget Lindhardt 
& Ringhof, er noget af et scoop for 
EUTOPIA og dermed hele området. 
En forestilling, der lige så vel kunne 
være præsenteret, stort slået op, på 
en af de etablerede scener i midtbyen. 
Eller København for den sags skyld. 
Men bragt til Brabrand og Gellerup 
af EUTOPIA, hvor den vises den 
12.marts. Det er to ret forskellige 
forestillinger, og det er et bevidst valg 
fra EUTOPIAs og Brigittes side. 

De der to ‘veje’?…
EUTOPIA har præsenteret en lang 
række forestillinger, workshops og 
borgerspil, der næsten uden und-
tagelse kan deles op i to typer: De 
“store” med internationale navne, 
der ellers er at finde på for eksempel 
Aarhus Teater. Så har der været den 
anden slags: De lokalt funderede 
med brug af lokale kræfter. Selvføl-
gelig med Brigitte som garant for 

kvaliteten. Det illustrerer de ‘to veje’. 
Eller hvad der kunne kaldes to måder 
med samme mål. 
Baseret på den erfaring, som Brigitte 
gennem mange år har fået i et lig-
nende område, vil hun på den ene 
side inddrage lokalbefolkningen, 
men også trække resten af Aarhus til 
Gellerup. For at vise, at området kan 
præsentere kunst på et niveau, de 
fleste ikke forbinder med Gellerup. 
Og det må siges at være lykkedes. 
Mange forestillinger har været ud-
solgt, og det gælder begge ‘typer’. 
Folk er kommet langvejs fra... eller 
lige ned ad stien fra blokken. Eller i 
nogle tilfælde i en kærkommen og 
tiltrængt blanding.

Det lange seje træk
De mange års erfaring som både 
skuespiller og instruktør, men altså 
også medvirkende til at gøre et 

område kulturelt interessant, er noget 
Brigitte trækker på i sit arbejde med 
EUTOPIA og dets placering i Gel-
lerup. 
Det tager mere end et Kulturhoved-
stadsår og ét års forlængelse at gøre 
en by eller en bydel bevidst om sin 
egen kulturelle værdi. Det er et ar-
bejde, der ikke blot medfører mange 
forestillinger, men også tager mange 
år. 
Derfor er det et held, baseret på 
EUTOPIAs succes, at forlængelsen 
ind i 2018 er kommet. Og så er det 
blot at håbe, at dét kan medføre 
endnu en forlængelse. Så EUTOPIA 
ender med at være en integreret del 
af Gellerup. Og omvendt.

Læs mere på: 
http://www.eutopia2017.dk. 
Her kan du også læse om gratis bil-
letter.

Bianco su Bianco - en visuel stor oplevelse i 2017. Foto af Viviana Cangialosi.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2018

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de 
beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

FORELØBIG DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2017
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 7, Hasselhøj,  Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00  i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling 22, Sonnesgården,  Onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00    i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, 
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.FL. OM FORÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2017
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  c. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken, Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00  i Foreningernes Hus, Tousgården, 
         Gudrunsvej 10 A
Afdeling 5, Toveshøj,  Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00  i Tousgårdsladen,  Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling 6, Holmstrup,  Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan indsendes forslag?
Pr. mail
Forslag sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal 
desuden fremgå navn,adresse og telefonnummer på forslagsstiller.
Pr. post
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,8210 Aarhus V - Att.: Afdelingssekretær. Kuverten 
mærkes med ”Forslag”.Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.
Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dagefør afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for afdelingsmøderne på hjemme-siden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne



Som de fleste sikkert ved, så står vores to ældste af-
delinger, Hans Broges Parken og Søvangen, overfor en 
omfattende renovering. Siden beboerne stemte ja til 
renoveringsplanen, er der arbejdet på, at få fundet den 
rigtige bygherrerådgiver, arkitekt og ingeniør. Alt dette 
kom på plads i løbet af 2017. 
Renoveringsprojektet er derfor så småt ved at gå ind i 
næste fase. Der er nu valgt en arkitekt og en ingeniør, 
som skal varetage projekteringen – herunder tegningsar-
bejdet, beskrivelsen af det endelige projekt samt byg-
gestyring af selve renoveringsprojektet. 
Orbicon A/S bistået af Bisgaard & Ejsing er valgt som 
bygherrerådgiver, og arkitektfirmaet C.F. Møller er valgt 
som arkitekt, og ingeniørfirmaet COWI er valgt som in-
geniør. Firmaerne har stor erfaring indenfor det almene 
byggeri og i særdeleshed med renoveringsprojekter af 
denne type og størrelse.  
Slutningen af 2017 blev primært brugt til at planlægge 
processen fremadrettet og få styr på det tegnetekniske, 
det digitale setup og det kontraktlige omkring renoverin-
gen. 
I januar begynder vi så selve projekteringsarbejdet, hvor 
projektet konkretiseres i form af tegninger, beskrivelser, 
beregninger og diagrammer i samarbejde med afdelings-
bestyrelsen og byggeudvalget.
Vi har startet ud med at arbejde udefra og ind, og det 
vil sige, at arbejdet med landskabsprojektet er i gang, 
herefter kigges der på selve etageblokkene og husene.  

Vi forventer fortsat at udbyde projektet efter som-
merferien 2018. Der foreligger krav om, at et renove-
ringsprojekt af denne størrelse skal i EU-udbud blandt 
entreprenørerne. Dette udbud er der sat en rum tid af 
til, men vi arbejder fortsat med en forventet byggestart 
i november/december 2018.

Digital opmåling
I så omfattende en renovering er det vigtigt, at de 
tegninger, der anvendes over bygningerne, svarer til 
virkeligheden. Det er altafgørende at skabe et ordentligt 
grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har 
vi i Hans Broges Parken og Søvangen skiftet den traditio-
nelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.
I både Søvangen og Hans Broges Parken er der i de for-
gangne uger foretaget digitale opmålinger af alle afde-
lingernes bygninger. Med en laserskanner optegnes alle 
ydermure, fundament og terræn. Den færdige 3D-model 
af Søvangen og Hans Broges Parken er meget præcis og 
giver derfor det optimale projekteringsgrundlag for den 
kommende renovering.  
Med en 3D-opmåling har Brabrand Boligforening dermed 
fået et mere robust grundlag for den videre projektering 
af facaderenoveringen, men også et godt udgangspunkt 
for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

I Søvangen og Hans Broges Parken 
skrider renoveringen fremad
Der er nu valgt ingeniør, arkitekt og bygherrerådgiver, og detaljerne 
i renoveringsprojekterne er ved at tage form.

• SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFOREN

Af Morten Meldgaard Christensen, projektleder
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I Søvangen og Hans Broges Parken 
skrider renoveringen fremad
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Med 25 afdelinger og over 5200 boliger er der en del at 
holde styr på i Brabrand Boligforening. Samtidig investe-
rer foreningen i nye byggerier og deltager aktivt i den 
offentlige debat om almene boliger. Alt sammen organi-
seres fra hovedkontoret på Rymarken i Hasle.  
I dette og kommende numre af Skræppebladet vil vi 
tage læserne med rundt på Rymarken og give et indblik 
i, hvad de enkelte afdelinger laver. 
Første tur går til økonomiafdelingen, som i det daglige 
holder 6 medarbejdere travlt beskæftiget.

En travl tid
Januar er en travl måned - særlig for alle de medarbej-
dere, som arbejder i boligforeningens økonomiafdeling. 
Starten på det nye år er nemlig også starten på et nyt 
regnskabsår og afslutningen af året, der gik. Årsregn-
skaber for afdelingerne og foreningen skal udarbejdes. 
Regnskaberne har til formål at redegøre for boligforenin-
gens økonomi, sammenholdt med budgetterne for året. 
Årsregnskaberne er lovpligtige. 
Økonomimedarbejderne har mange andre opgaver. Vi har 
talt med Simon Schiøtz Christensen, som er nyuddannet 
økonomimedarbejder, og spurgt ham, hvad han arbejder 
med. 

Simon tager telefonen
Simon begyndte som elev i økonomiafdelingen i 2015 og 
er for nylig blevet fastansat. 
”Jeg sidder i økonomiafdelingen, hvor vores opgave er 
at holde styr på den daglige økonomi i de forskellige 

afdelinger. Jeg sidder selv med 6 afdelinger af forskellig 
størrelse.”

”Derudover er jeg meget inde over vores kreditorer og 
betalinger, og så fører jeg kontrol med vores råderets-
køkkener og opretter lejerlån hertil,” fortæller Simon.
Ringer du til Brabrand Boligforening med økonomiske 
spørgsmål, kan det meget vel være Simon, du får i røret.
”I det daglige er min telefon ofte åben for beboerhen-
vendelse, og ellers har vi altid en masse afstemninger at 
holde ajour,” fortæller han.
”Afstemningerne kan være om alt fra driftens MobilePay-
konto, til køkkenlån, vand, el, tomgange og indskud. De 
mange forskellige opgaver og gode kollegaer gør hverda-
gen god,” fortæller Simon. 
”Jeg kan godt lide, at have mange forskellige opgaver, 
så jeg hele tiden udvikler mig. Desuden synes jeg, at 
dynamikken og samspillet med kollegaerne i økonomi-
afdelingen gør det interessant at møde på arbejde hver 
dag, for vi både hjælper og udfordrer hinanden.”

• SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFORENINGEN • SIDER AF HOVEDFOREN

Rundtur på Rymarken:
Kom indenfor i økonomiafdelingen 

Af Susanne Witting, administrationschef

Januar er en travl måned blandt medarbejderne i økonomiafdelingen, 
når årsregnskabet skal afleveres.

Økonomiafdelingen har følgende opgaver:
Husleje og rykkere
Løn
Forsikringer
Betaling til kreditorer
Udarbejdelse og færdiggørelse af forbrugsregn-
skaber
Budgettering
Udarbejdelse og færdiggørelse af regnskaber
Beboerhenvendelser
Kvartalsopgørelse og budgetkontrol
Indberetning af årsregnskaber til Landbyggefon-
den 
Varsling af husleje
Antenneregnskaber
Godkendelse af regninger fra leverandører
Bogføring af diverse bilag
Diverse afstemninger
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Projektet udføres som et samarbejde mellem 

Institut for Folkesundhed AU, Institut for 

Ingeniørvidenskab AU og Alexandra Instituttet. 

 

Projektet er støttet af Innovationsfonden 

  

Projektet samarbejder med Brabrand 

Boligforening, Helhedsplanen for Gellerup og 

Toveshøj, AART Architects A/S, Amplex, 

AirMaster A/S, DEAS A/S, Develco Products 

A/S, Enemærke & Petersen, Idealcombi, Racell 

og Wicotec Kirkebjerg 

  

 

 
W W W . P H . A U . D K     Projektansvarlig Grethe Elholm, adjunkt, phd.   Institut for Folkesundhed    Tlf. 60 20 26 34     E-mail: gelh@ph.au.dk 

 

Hvem? 
Team ReVALUE inviterer alle beboere i Søvangen til at 
deltage i undersøgelsen. Det er frivilligt at deltage.  
 

Hvornår? 
I februar - april samt august-september 2018.  
 
 

Hvordan? 
Vores studentermedhjælpere kommer og banker på hos 
dig fra midten af januar til slutningen af april 2018.  
 
Du kan også booke en tid her:  
revalue@ph.au.dk 
 
 

Hvad går det ud på? 
Et hjemmebesøg med udfyldelse af et spørgeskema om 
indeklima og helbred, opsætning af 3 målere i din 
lejlighed, som måler temperatur, luftfugtighed, CO2 og 
støv OG en lungefunktionstest. Målerne afhentes af os 
igen efter 14 dage. Målerne fylder ikke ret meget og 
bruger næsten ingen strøm! Vi har sat en time af til hvert 
besøg for at have god tid.  
 
 
 

Hvad får du ud af det? 
Du får mere at vide om dit indeklima og hvad det betyder 
for dit velbefindende.  
 
Med venlig hilsen 
Grethe Elholm 
projektansvarlig 

Invitation til projektet   
ReVALUE     
 

Samarbejdspartnere 

ReVALUE TEAMET 

Projektet ledes af Charlotte Gabel, PhD studerende sammen 

med projektansvarlig adjunkt Grethe Elholm, ingeniør Steffen 

Petersen, PhD studerende Stina Rask Jensen, antropolog 

Mia Kruse Rasmussen og Professor Torben Sigsgaard 

              
 

 

 

. 

 

Kære beboer i Søvangen,  
 
Vi har et særligt fokus på indeklima, fordi vi mennesker 
generelt bruger mellem 80-90% af vores tids indendørs og 
ca. 16 timer om dagen i vores egen bolig. Derfor har 
indeklima en stor betydning for vores indeklima og velvære.  
Vi vil derfor gerne have lov til at lave en undersøgelse af 
indeklimaet i din lejlighed både før og efter renoveringen. 
Undersøgelsen forventes at starte i starten af 2018.  
 

Til beboerne i 
Søvangen 

- vi kommer snart  
på besøg 

	’’ 
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Det sker i Beboerhuset Søvangen i februar og marts
Søndagscafé, fællesspisning og aktivitetsdage

Af beboerhusudvalget

Søndagscafé
4. februar kl. 14.00-16.30
Husk adressen er Louisevej 18
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne. 

Fællesspisning 
Onsdag den 14. februar kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 
helt fra bunden, og der er også des-
sert.
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 

varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

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

Fællesspisning
Onsdag den 21. marts kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 

helt fra bunden, og der er også des-
sert. 
Menuen kendes ikke endnu, men 
der vil komme opslag i vaskeriet og 
varmemesterkontoret, når vi kender 
den.  
Prisen er kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-

Aktivitetsdage
Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.00
Keramik, syning, vævning og træ-
sløjd, hvor alle er velkomne.

Sådan kender vi ikke Søvangen
Misligholdelse og hærværk mod fælles faciliteter

Tekst Kirsten Hermansen

Klub Søvangen har i en menneskeal-
der været en nøgleklub, en klub, hvor 
medlemmerne, beboere i Søvangen, 
havde adgang med egen nøgle. En 
klub med fællesfaciliteter til glæde 
for mange beboere. Adgangen har 
stort set været baseret på tillid, 
fælles ansvar og gensidig respekt for 
klubbens lokaler og et demokratisk 
vedtaget ordensreglement.

Indskrænkning af tilgængelig-
heden
Inden for de sidste par år er disse 
regler overtrådt på mange forskel-
lige måder. Bestyrelsen har forsøgt at 
finde ud af, og indhente beviser på, 
hvilke medlemmer der ikke kan følge 
klubbens ordensregler. Da klubben 
derved kan komme i fare for at blive 
lukket helt ned af boligforeningen på 
grund af larm og hærværk, har klub-
bens bestyrelse besluttet at ændre 
drastisk på tilgængeligheden. 
Klubbens bestyrelse har rundsendt 
skrivelser om, at man desværre har 

set sig nødsaget til at inddrage nøg-
lefriheden og i stedet oprette faste 
åbningstider for klubben.

Alternative løsninger efterlyses 
hos brugere og beboere
Det er meget beklageligt, at der 
ikke kan findes andre løsninger for 
at bevare klubbens eksistens som 
nøgleklub.  Man stoler dog stadig 
på et godt og socialt liv i klubben, 
men på trods heraf må bestyrelsen 
igen konstatere, at der på det sidste 
er øvet hærværk eller indbrud, hvor 
man har tiltvunget sig adgang uden 
nøgle udenfor åbningstid.
Løsningen på hærværk, tyveri og 
misligholdelse i en boligafdeling har 
vi ikke svaret på, men må beklage de 
mennesker, der føler glæde, eller får 
afløb for vrede ved at forvolde skade 
på fælles ejendom.
Vi håber, at svaret på hærværk i 
stedet for må være at styrke alle 
beboeres (vi mener alles) interesse 
for og engagement i at værne om og 

bevare  de fælles goder og faciliteter , 
vi har i Søvangen. Det er vigtigt at få 
knækket ”hærværkskoden” i Søvan-
gen. Hvis ikke det sker, vil det skabe 
utryghed i afdelingen. En utryghed, 
som afdelingen ikke før har kendt til.
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Søvangen har fået beboerrådgivning
Et nyt tilbud med socialrådgiver på forsøgsbasis i afdelingen

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Beboerrådgivning i Brabrand 
Boligforening startede i Gellerup i 
1977.  Flere afdelinger har gjort brug 
af ordningen og har betalt for det. 
Søvangen har indtil nu stået uden for 
ordningen.
Sammen med Skovgårdsparken, 
Holmstrup, Odinsgården og Thors-
bjerg har afdelingsbestyrelsen valgt, 
at vi fra i år er med i beboerrådgiver-
ordningen.

Rådgiveren hedder Jens Høgh
Han er uddannet socialrådgiver og 
har været ansat ved Beboerrådgiv-
ningen i Gellerup i mange år. Hans 
erfaringsområde er stort, og da han 
er ansat af beboerne,  er han deres 
rådgiver og ikke systemets eller bo-
ligforeningens.
En socialrådgiver tilknyttet en bolig-
forening har naturligvis tavsheds-
pligt.
Jens Høgh holder i øjeblikket til på 
Ingasvej 72, hvor han har kontor og 
træffetid. 

En socialrådgiver kan ikke trylle 
men…
Alligevel kan en beboerrådgiver 
være den person,  som måske kan se 
de problemer, man tumler med fra en 
anden vinkel, som man ikke selv kan 
få øje på.  Det kan være problemer 
med små eller større børn eller sam-
livsproblemer.
Det kan også være økonomiske pro-
blemer med manglende betalinger af 
husleje eller andre restancer, hvor der 
skal hjælp til overblik over økonomi. 

Rådgiveren står også til rådighed 
- med hjælp til alle typer ansøgninger 
med hjælp til at formulere skrivelser 
og klager
- med  hjælp til forklaring og uddyb-
ning  af de svære skrivelser, vi får fra 
myndigheder

- med hjælp til at rykke for klager og 
afgørelser, hvor der ikke sker noget
Rådgiveren  kan være medhør  og 
bisidder  ved vigtige møder, hvor 4 
ører hører mere end 2.
Rådgiveren kan være med på møder, 
hvor kommunikationen er gået 
skævt, og hvor misforståelser har 
gjort, at tingene er gået i hårdknude.

Afklare og motivere – få redska-
ber til at handle
Ved akutte og blivende økonomiske 
problemstillinger er der  mulighed 
for, i et vist omfang, at lede efter og 
evt. søge penge fra fonde, der opfyl-
der det konkrete formål.
Beboerrådgivningen står også for 
at oplyse beboerne om, hvor der 
kan søges julehjælp, og hvor der er 
mulighed for at holde ferie med sine 
børn, hvis man ikke  har råd til ferie.
Alt i alt er rådgiveren den, der måske 
kan afklare dine handlemuligheder i 
en svær situation. Det er så din egen 

beslutning, der afgør , hvad du kan/
skal gøre. En beslutning, der kan 
være nemmere, når man har fået af-
dækket og tydeliggjort de valg, man 
har mulighed for at  tage.
Når du har fået en snak, har du 
måske de redskaber, der skal bruges 
for at ”få hul” og komme videre.

Beboerrådgivningen har faste 
træffetider, hvor du kan møde op  
på Ingasvej 72, (der hvor service-
medarbejdere for afd. 1 og 3 bor)

Tirsdag  fra kl. 10.00 – 12.00
Torsdag fra kl. 15.00 – 17.30

Du kan også ringe og lave en 
aftale med Jens på mobil 61 28 
21 26.

Jens Høgh er kendt flere steder i boligforeningen, hvor han som rådgiver havde 25-års-
jubilæum i september sidste år.
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Det kribler og krabler i Grønærten
Foråret er snart på vej, og havefolket i Gellerup gør klar til en ny sæson

Tekst Helle Hansen

Medlemmerne af Haveforeningen 
Grønærten i Gellerupparken er ved 
at være klar til igen at få jord under 
neglene nede i de små nyttehaver, 
der ligger mellem blokken på Dorte-
svej og Gudrunsvej.
I alt har foreningen 80 små havelod-
der, som beboerne i Gellerupparken 
kan leje for 150 kroner om året og så 
dyrke alle de grøntsager og blomster, 
som de lyster. 

Få ledige haver
Der er hvert år enkelte ledige haver, 
som nye haveinteresserede lejere 
kan få stillet til rådighed, hvis 
de kontakter haveforeningens 
bestyrelse. Ledige haver fordeles 
efter først til mølle-princippet. 
Vil du skrives op til en have, så kon-
takt enten formand Caroline Grøn-
kjær, 61 66 27 97 eller kasserer Helle 
Hansen på 27 83 27 82.

Generalforsamling
Grønærten er en af Gellerupparkens 
allerældste foreninger. Den blev 
stiftet tilbage i 1970, så foreningen 
kan snart fejre 50-års jubilæum. 
Grønærten holder generalforsamling 
for sine medlemmer torsdag den 15. 
marts kl. 19 i E&P Huset.

4/5 - Gellerupparken/Toveshøj

Så kom bussen endelig til Toveshøj
Seks år og fire måneder gik der, inden bussen kom tilbage

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Anett S. Christiansen

Den 17. december stod beboerfor-
mand på Toveshøj Anett S. Christi-
ansen klar, da linje 22 for første gang 
kørte forbi Toveshøj. Den var længe 
ventet, for da linje 18 ikke længere 
kørte over Toveshøj, fandt mange 
beboere det besværligt at komme til 
City Vest og handle. En del beboere 
valgte derfor at tage 15’eren til Aa-
byhøj Torv og handle der. Så der var 
stor glæde, da 22’eren endelig kom.  
”Vi har ventet seks år og fire måneder 
på en bus, så det er dejligt for beboerne, 
at den er tilbage,” siger Anett S. Chri-
stiansen, der dog bemærkede, at den 
første bus var ni minutter forsinket.
Den kører en omvej ind til byen. Linje 
22 er en såkaldt ringrute, der starter 
og slutter ved rutebilstationen. Den 
rute tager en time og et kvarter, men 
den stopper ved City Vest på vejen, 
så det er en stor fordel for beboerne.  
Linje 22 kommer til at køre ca. en 
gang i timen i hver retning fra ca. 
6:49 ved stoppestedet på Janesvej 
ved Toveshøjskolen til kl. 21:49 om 
aftenen på hverdage, mens den kører 

i timedrift om lørdagen mellem 11 og 
16 og om søndagen mellem 12 og 16.

Nummer 4A kører ad Karen Blix-
ens Boulevard
Der er også andre omlægninger af 
busnettet i Gellerup-Toveshøj. Bussen 
4A er begyndt at køre ad Karen Blix-
ens Boulevard, til gene for de beboere 
i Skovgårdsparken, som normalt er 

afhængige af den offentlige transport. 
De er nødsaget til at gå længere for at 
fange den nærmeste bus. Men det ser 
ud til, at beboerne i området har taget 
godt imod den nye ruteomlægning, 
og ingen står forgæves og venter ved 
de gamle busstoppesteder.

Her er bussen! Dog ni minutter for sent.
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Thorsbjerg lever op til sit navn
Skulptur inspireret af nordisk mytologi

Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Mange kom forbi søndag før jul, da 
Thorsbjergs skulptur blev afsløret. 
Afdelingens formand, Linda Adam-
sen, fortalte at der var blevet lidt 
penge til overs fra afdelingens jubi-
læum, der blev suppleret med tilskud 
fra boligforeningens kunstfond. Af-
delingsbestyrelsen nåede frem til, at 
den gerne ville have en stenskulptur, 
og de var helt enige om, at den skulle 
have et motiv fra nordisk mytologi.  
De blev begejstrede for Filip Møller 
fra Filip’s Sten & Billedhuggeri i 
Horsens, der kun laver kunst og har 
udført mange skulpturer over nor-
disk mytologi. Han kom på Holm-
strup Mark som dreng.  Som motiv 
for skulpturen er valgt Thors kamp 
mod Midgårdsormen.

Afsløringen
Filip Møller kom sammen med flere 
af sine medarbejdere og forklarede i 
sin tale, at han elskede nordisk myto-
logi. Det havde været en udfordring 
at arbejde med en natursten og helt 
originalt. 
”Gamle symboler kan bruges i en 
nutidig form” sagde Filip og læste op 

fra en nyfortolkning af Eddaen, ”Den 
ny Edda”, hvor gamle tekster bliver 
brugt i ny form. 
Thor har stadig en hammer, men han 
kører på motorcykel og ikke længere 
i vogn. I et digt hed det bl.a.  omskre-
vet: ”Mangt meget ændret”. Ny form 

for kamp. Kun med i kamp kæmpet 
værdigt for at komme til Valhalla. 
Kampen må føre til fred.

Midgårdsormen
Derefter blev værket afsløret. Det 
viser Midgårdsormen, som snor sig 
og er ved at blive til jord igen. Thor er 
væk, men hans hammer er der stadig. 
”Jeg har taget hensyn til området,” 
sagde Filip, ”med gamle nordiske 
navne, indvandrere og kirken med 
den kristne kultur lige ved siden af. ”
Filip havde lavet en runeindskrift, 
som ingen runologer vil kendes ved, 
men heri siges: ”Vær mod næsten, 
som I ønsker næsten være - - -” 
Naturstenen stammer fra et stenbrud 
i nærheden af Tamdrup Kirke, hvor 
Harald Blåtands dåb er fremstillet. Bo 
Sigismund, der er geolog, kunne for-
tælle om stenens egentlige oprindelse 
i Skandinavien.
Bagefter blev religiøse spørgsmål 
drøftet, og Filip fortalte, at opgaven 
havde været lige til at gå til, og det 
var godt, den havde et budskab.

Formanden for afdelingen, Linda Adamsen, med kunsteren efter afsløringen.

De kolde deltagere betragter værket.
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26 - Østergårdsparken

Rettelse til artikel om afdelingsmøde i afdeling 26, Østergårdsparken 

I sidste nummer havde sætternissen vist været på spil. Det var jo også tæt på jul. Der havde i hvert fald sneget sig 
en fejl ind. Det gjorde en læser os heldigvis opmærksom på. 
Det rigtige resultat ved afstemningen om forslag A, indførelse af forbud mod at afbrænde bål på afdelingens 
område, var som følger: 8 stemmer for, 14 stemmer imod, og 2 undlod at stemme. Forslaget blev derfor forkastet. 

Juletræsfest for fjerde år i træk i Østergårdsparken
Traditionen tro holdt festudvalget juletræsfest for alle beboerne

Tekst festudvalget, fotos beboere i Østergårdsparken

Jul og glade dage 
Juletræsfesten har været en tilbage-
vendende tradition i de to afdelinger 
i Østergårdsparken, og i år havde 
festudvalget sørget for ekstra hygge 
– vejret viste sig tilmed fra sin mest 
julede side og bød på sne, der dalede, 
imens folk summede omkring. 

Julemand, juletræ og juleslik 
Festudvalget havde i år overrasket 
med julelys på alléerne i afd. 25 og 
et tre meter højt juletræ ved lege-
pladsen, med masser af lys og stor 
julestjerne, der prydede afdelingen 
hele december måned. Dette træ var 
således også samlingspunktet, da alle 
100 fremmødte beboere dansede om 
juletræ til guitarmusik og med sne, 
der dalede om ørerne. 

Efter de fem gange rundt om træet, 
gjorde julemanden sit indtog til stor 
fryd for alle børnene, som pænt stil-

lede sig op på række for at få en pose 
med godter. Julemanden tog derefter 
en tur rundt om træet med beboerne 
og børnene.

Noget at varme sig på og god 
stemning 
Til sidst var der varm kakao, gløgg 
og æbleskiver, imens julemusikken 
flød. Det var en smule koldt, men 
alle beboere hyggede og snakkede 
og grinede igennem kulden og fyldte 
hele legepladsen med hyggelig jule-
stemning.

Festudvalget takker for en utrolig 
hyggelig juletræsfest som altid, og 
vi er så utrolig taknemmelige for det 
flotte fremmøde, der altid er. 
Vi ses til fastelavn!

Lang kø for at få en pose med godter.

Julemanden kom selvfølgelig også forbi.
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Lokalcenter Brabrand i februar måned
Rejseberetning, filmklub, tøjudsalg og meget mere på lokalcenteret

Af Brugerrådet

Tøjudsalg
Torsdag d. 1. februar kl. 9.30 – 11.30 
Carina Dyhr holder tøjudsalg.
 
Filmklubben viser ”Diktatoren”
Tirsdag d. 6. februar kl. 14.00
Film, kaffe og brød 20 kr. 

Bankospil
Mandag d. 12. februar Kl. 13.15 
Kaffe og brød er inkl. ved køb af 
bankoplader.

Rejseberetning fra Myanmar 
(Burma) i 2014
Tirsdag d. 13. februar kl. 14.00
Tyge Steffensen fortæller om 
en tur i et område af Myanmar 
og viser et diasshow fra turen. 
Pris inkl. kaffe/te og fastelavnsbolle 
med flødeskum 40 kr.
 
Fællesskabsaften
Onsdag d. 21. februar kl. 17.00 – 19.00
Tarteletter med høns i asparges: pr. 
stk. 10 kr. 

Tarteletter med høns i asparges og 
salat: pr. stk. 15 kr.
For alle – børn, unge, ældre.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Ingen tilmelding.

Kom og syng med v/Gertrud 
Pedersen  
Torsdag d. 22. februar kl. 14.00 
Inkl. kaffe/te og kage 20 kr.

FAS Nord tog på juleudflugt med oplevelser
UNESCO-arv og honningkager i Christiansfeld

Tekst og foto Dagny Mikkelsen

Vi havde arrangeret en juletur, som 
ikke var en indkøbstur, men en inspi-
rationstur. Vi startede kl. 9.00, og det 
første stop var en rasteplads i nærhe-
den af Kolding, her var der kaffe og 
rundstykker + en enkelt. 

Derefter gik turen til Flensborg, hvor 
vi blev sat af ved busterminalen. Så 
var der et par timer til vores rådig-
hed, hvor vi kunne se en juleudsmyk-
ket gågade gennem hele Flensborg 
og blive inspireret til gaveindkøb. 
Der var dejlige, lune sokker, huer og 
halstørklæder. Smykker af forskellige 
materialer, keramik og træskærear-
bejder.
Var man lidt lækkersulten, var der 
forskellige specialiteter i engelske 
karameller, julekonfekt, brændte 
mandler og forskellige kager. Frokost 
var nok for mange af os en god tysk 
pølse, det hører næsten med til at 
være i Tyskland.

Derefter gik turen tilbage til Dan-
mark, hvor vi skulle til Christiansfeld 
for at se den smukke julepyntede by 
og de mange fine bygninger, som nu 
er på UNESCO’s Verdensarvsliste. 
Christiansfeld er på listen indenfor to 
kriterier: Som et unikt vidnesbyrd for 
en kulturel tradition, som stadig eksi-
sterer og som et enestående eksempel 
på en arkitektur, som illustrerer et 
bestemt trin i menneskets historie. 
Jeg vil mene, at vi nok kunne have 
brugt meget mere tid i Christiansfeld 
og måske have fået en rundvisning, 
men det kunne være et emne senere. 
Men det var en appetitvækker. 
Vi købte honningkager, som Chri-
stiansfeld jo også er berømt for. Så 
var der kaffe i bussen, og så gik det 
hjemad, efter en god dag med mange 
gode indtryk.

Famlieudflugt i maj
Vi har bestemt, at familieudflugten 
i år skal være den 12. maj, så sæt et 
kryds i kalenderen. 

Følg os også på Facebook, hvor du 
kan se, hvilke arrangementer vi har i 
den kommende tid.

Christiansfeld var smuk med sine gamle 
gader og juleudsmykning.
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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, formand@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:
Anja Spalding 
anja.spalding@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:
Hans - Chr. Houborg
hchouborg@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Gert Møller Sørensen (kontaktperson) 

Afdeling 18, Lyngby:
Dennis Laursen (kontaktperson) 
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Barbara Mortansdottir tlf. 60534083
Barbara.mortansdottir@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:
Bernadette Gissel, bg@stofanet.dk

Afdeling 22, Sonnesgården:
Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17 
jensskov.kragsnaes@gmail.com

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63, 
jank1307@hotmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com

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

Afdeling 31, Havnehusene:
Ebbe Meldgaard, donebs@gmail.com

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand) 
Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Aarhus V, tlf. 86 24 51 50 
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Jesper Pedersen 
Udsigten 66, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 08 90
jp@iecdk.dk 

Abdinasir Jama Mohamed 
Gudrunsvej 8 1. th, 8220 Brabrand tlf. 42 95 52 29, 
nasir.jama@gmail.com 

Helle Hansen 
Gudrunsvej 76, 7. tv, 8220 Brabrand tlf. 27 83 27 82, 
hhmh65@hotmail.com 

Peter Iversen 
Jernaldervej 245, 3., 8210 Aarhus V, tlf. 25 39 87 28 
peter-iversen@live.dk 

Johannes Faghtmann 
Sonnesgade 14, 4, 5, 8000 Aarhus C tlf. 64 71 16 11, 
faghtmann@gmail.com 

Erik Bløcher 
Tlf. 86 95 03 69, erik.h.blocher@hotmail.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
Mads Siim, ms@ms-com.dk, tlf. 41 78 86 00

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 17.00
Fredag: 9.30 - 12.00

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING



Fokus på den 
nydanske kvindekamp
EUTOPIA Stage lægger scene til 
arrangement om kvinder mellem to verdner 

Af Helle Hansen

Mandag den 12. marts kl. 20 kommer det til at 
handle om nydanske kvinder og deres kamp, når 
forlaget Lindhardt & Ringhof gentager samar-
bejdet med Geeti Amiri, Natasha Al-Hariri, Khat-
erah Parwani og Halime Oguz og inviterer til ar-
rangementet Den Nydanske Kvindekamp.

Arrangementet, der tidligere har fået overvæl-
dende interesse og opmærksomhed, sætter fokus 
på kvinder mellem to verdner. Kvinder, der er 
danske, men som også har en minoritetsbag- 
grund, der ikke står i modsætning til den danske 
identitet, men som er en del af den. Dansk plus 
noget andet.

Den Nydanske Kvindekamp er et opråb, det 
er en fælles kamp uanset kulturel baggrund og 
politisk ståsted. Den Nydanske Kvindekamp er 
en universel kamp, der handler om enhver kvin-
des frihed til at leve sit liv, akkurat som hun vil.

”Ligesom vi står på skuldrene af fortidens mo-
dige kvinder, som har kæmpet bravt for kvin-
dekampen, vil vi, for fremtidens skyld, slå et 
fælles slag for den nydanske kvindekamp. For 
den nydanske kvindekamp er ikke kun Nata-
sha, Halime, Khaterah eller Geeti. Den nydan-
ske kvindekamp er os alle sammen,” siger Geeti 
Amiri, Khaterah Parwani, Natasha Al-Hariri og 
Halime Oguz, der er på scenen. Moderator er Ab-
del Aziz Mahmoud.

Find billetter på: www.billetten.dk

Gellerup Museum ikke helt lukket
Kludetæppe kan være med til at redde museet
 
Af Helle Hansen

Hen over nytåret kom det frem i pressen, at Gellerup 
Museum skulle lukke, fordi der ikke længere var 
økonomi til at betale husleje.
Men i starten af det nye år har der været holdt en 
række møder for at finde en løsning, så det otte år 
gamle museum på sjette sal på Gudrunsvej måske al-
ligevel kan fortsætte med at tage imod gæster fra nær 
og fjern og fortælle historien om Gellerupparken og 
Toveshøj og Danmarks største byomdannelsesprojekt.

Hvorvidt det ved fælles indsats bliver muligt at red-
de museet med bidrag fra afdelingerne og Helheds-
planen, forventes der at være fundet en løsning på i 
starten af februar. I så fald vil driften af museet for-
venteligt være sikret for en toårig periode i denne om-
gang. 
Følg med på gellerupmuseum.dk

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 varmtvandsbas-
sinet lukket pga. babysvømning.  

Åbningstider uge 7:
Mandag-fredag kl. 10-15 • Lørdag kl. 10-18 • Søndag kl. 10-15

Se priser på hjemmesiden. Læs mere på gellerupbadet.dk

Stafet for Livet Brabrand igen i 2018

Stafet for Livet Brabrand fortsætter. Det 24 timer 
lange løbs-event gennemføres i år i weekenden 
den 25.-26. august. Arrangementet finder sted 
i Gellerup-området, det præcise sted er endnu 
ikke besluttet. 
Læs mere på stafetforlivet.dk/brabrand


