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LEDER

Af Helle Hansen

Mens vi venter

I sidste nummer af Skræppebladet blev der skrevet meget 
om regeringens ghettoudspil ”Et Danmark uden parallelsam-
fund”. I dette nummer er der intet nyt at berette, ud over at 
udspillet har været sendt i høring. Og at Brabrand Boligfor-
ening har indgivet høringssvar ligesom så mange andre, BL, 
Kreds 5, Aarhus Kommune mv.

Underskriftsindsamlingen ”Fingrene væk fra lejernes penge” 
kører stadig på nettet – få nu endelig skrevet under, hvis du 
ikke har nået det. Snart går lovbehandlingen af forslaget i 
gang i Folketinget. Hvordan det endelige udspil kommer til at 
se ud, må vi vente endnu et par måneder på at se. Forhåbent-
lig bliver alle de allersorteste knaster i forslaget ikke vedtaget.

I Gellerupparken venter beboerne også på, at der indkaldes 
til et nyt beboermøde, hvor behandlingen af bestyrelsens 
beretning kan genoptages, efter det ordinære møde desværre 
kørte af sporet og måtte suspenderes. Med en stor renovering, 
masser af genhusningssager, usikkerhed om, hvorvidt man 
overhovedet kan få lov at blive boende i sit hjem efter at 
have hørt på den aktuelle debat om parallelsamfund, så kan 
det måske forklare, at der ikke skal så meget til for at bringe 
sindene i kog. 

Men afviklingen af beboermødet i Gellerupparken kan 
desværre ende med at blive vand på hele parallelsamfunds-
møllen. Afdelingens beboere får dog endnu en chance for at 
bevise, at de godt kan tage vare på beboerdemokratiet ved at 
gennemføre det genoptagne møde uden yderligere ballade.

Foråret er ankommet, og alt spirer frem – og sørme om der 
ikke også er små spirer på vej frem i beboerdemokratiet i bo-
ligforeningens ungdomsboliger på Bronzealdervænget. Det er 
glædeligt, at den nye afdelingsbestyrelse gerne vil være med 
til at bringe unge kræfter ind i beboerdemokratiet og ligefrem 
efterlyser uddannelse og redskaber til at blive gode beboerde-
mokrater. 

Det er da en gave, som både foreningsbestyrelsen og resten af 
boligforeningens repræsentantskab bør tage til sig med stor 
imødekommenhed, for ungdommens engagement er vel det 
bedste svar på fremtidens udfordringer i den almene boligbe-
vægelse.
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Vinder udpeget til renovering og 
kvartersdannelse i Toveshøj

Vinderprojektet er blevet afsløret for beboerne

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Christian Andersen

Fredag den 20. april var Laden åben 
for beboerne, så de kunne se, hvilket 
projekt der havde vundet konkurren-
cen om at renovere blokkene og danne 
et nyt kvarter i Toveshøj. Vinderen 
er MT Højgaard A/S, sammen med 
underrådgiverne Kjaer & Richter A/S 
som arkitekter og MTH Design og 
Engineering som ingeniører. 
Den første opgang, der skal reno-
veres, er Edwin Rahrs Vej 18, hvor 
der skal være tilgængelighedsboliger. 
Her går de i gang omkring august.  
Afdelingsformand Anett S. Christian-
sen fortæller, at hun er rigtig glad for 
vinderprojektet. Hun er især glad for 
facaderne.  
”De har lyttet til vores ønsker, og vi 
er rigtigt glade for resultatet,” siger 
hun. 
Efter renoveringen kommer der flere 
forskellige boligtyper, som også 
gerne skal tiltrække beboere udefra.
”Det har været vigtigt for os, at alta-
nerne er brugbare, og den måde, de 
nu skal laves på, betyder, at vi kan 
bruge dem hele året rundt,” siger 
Anett. 
Lige nu er altanerne for kolde til 
ophold om vinteren. 
Næstformand Ilham Mohamed, som 
sammen med Anett S. Christiansen 
har siddet i dommerkomiteen, er 
også tilfreds med resultatet. 
”Jeg kan virkelig se mig selv bo i en 
nyrenoveret lejlighed,” siger hun.
Hun er også meget tilfreds med 
altanerne, som er blevet moderne og 
funktionelle.
Hvis du som beboer er interesseret i at se 
plancherne, så kan det ske i Laden. 

Anett og Ilham viser plancherne frem i Laden solrige have.

Suna Cenholt fra Plus Arkitekter (nr. to fra venstre) var forbi med blomster til bestyrelsen.
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Fra JAKA svinebov til 296 nye boliger 
og forsamlingshus med tyrkisk bad og springsal

Tulip-grunden i Brabrand giver mulighed for at skabe nye fællesskaber 
med masser af kultur oven i hatten

Tekst Peter Holm Stampe, fotos Bo Sigismund

Kort før jul sidste år blev grund-
stenen til et helt nyt boligkvarter i 
Brabrand lagt, i forbindelse med at 
der blev taget hul på arbejdet med 
at udvikle arealet på den tidligere 
Tulip-grund på Højriisgårdsvej.
Siden 2008 har grunden ligget ube-
nyttet hen, efter at Tulip nedlagde 
produktionen af blandt andet den 
karakteristiske JAKA-bov, som rigtig 
mange mennesker i såvel ind- og 
udland har haft så stor fornøjelse af 
at fortære.
Det er entreprenørfirmaet A. Eng-
gaard, der i partnerskab med pensi-
onsselskabet PKA vil bygge omkring 
230 boliger, mens Lejerbo Århus skal 

opføre 30 almene familieboliger og 36 
almene ungdomsboliger.
Efter planen bliver det et interessant 
miks af boliger, som henvender sig til 
såvel familier, unge og seniorer. Alt 
fra enfamilieshuse til ungdomsboli-
ger til 4-etagers boligbyggerier. 

To bygninger skal bevares
Der bliver både noget for øjet, ørene 
og den kreative sans, så beboere kan 
blive glade for at bo der. Efter planen 
bevares den karakteristiske skrænt 
og masser af træer i bunden af Tulip-
grunden som baggrund for de mange 
nyopførte boliger.

På grunden ligger to bygninger, som i 
dag er meget medtagne og forfaldne, 
og som skal føres op til ny skikkelse.
Direktørboligen, der ligger bag 
fabrikken på en bakkeskråning med 
udsigt til Brabrandsøen, blev opført 
i 1959. Huset er meget medtaget 
af tidens tand og skal renoveres. 
Arkitekturen af boligen bragte beret-
tiget opsigt i datiden, hvilket er den 
primære grund til renoveringen for at 
bevare den stringente arkitektur.
Bevarelsen gælder også det 7.000 
kvadratmeter store fabrikskompleks 
fra 1954, som i løbet af de seneste 
ti års stilstand er blevet hærget af 
hærværksmænd, graffitimalere og 

flere brande. Derudover har der også 
være en del hjemløse, som har beboet 
komplekset i perioder. 
Samlet løber prisen for omdannelsen 
af Tulip-grunden op i 700 millioner 
kroner.

Genbrug og bæredygtig
Arkitekt Peter Skjalm er en af 
arkitekterne bag det nye fabriks-
kompleks. Han er stifter og medejer 
af arkitektkontoret Rum 3 Studio. 
Skræppebladet har talt med Peter 
Skjalm, der fortæller, at de tre søjler, 
som arkitektkontoret er baseret 
på, genspejles i planerne for Tulip-
grunden. Transformationen af den 

gamle bygning som det første, der-
næst genbrug, herunder genbrug af 
gamle, nyttige materialer. og endelig 
for det tredje, at der skal være tale om 
et bæredygtigt byggeri.
Arkitekt Peter Skjalm skal i samar-
bejde med arkitekt Anders Lyhne fra 
Årstiderne Arkitekter, Thea Green 
fra Labland Architects og Camilla 
Juul Sørensen som bylivskoordinator, 
A. Enggaard A/S, udarbejde det 
endelige projekt for hele fabrikskom-
plekset. 
Men før de kommer så langt, skal 
der først indsamles ideer alle mulige 
steder fra. I den henseende er der i 
bylivskontoret, som ligger på hjør-

net af Truevej og Højriisgårdsvej, 
holdt flere møder med interesserede 
borgere for at høre deres visioner for 
bygningen.

Råd til husbehov
Senest har der været holdt et møde 
for interesserede den 28. februar i år. 
På mødet, der blev refereret af den 
lokale netavis Vores Brabrand.dk, 
blev der rejst tre væsentlige advar-
selslamper for indretningen af huset, 
og desuden fremkom en stor mænge 
ideer.
Advarslerne gik på, at stedet først og 
fremmest ikke skal være til aktivite-
ter kun for en bestemt aldersgruppe. 

Mange kubikmeter beton knuses og køres væk, inden der opstår 
et nyt og spændende byggeri.

JAKAs karakteristiske 50’er-arkitektur var altid det første, man så 
af byen, når man kom med toget nordfra.
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I stedet skal det gøres til et sted, hvor 
brugeres køn, alder og baggrund 
flyder sammen til en helhed til gavn 
for alle brugere af bygningen. I den 
henseende må aktiviteterne gerne 
forgå både indeni og udenfor byg-
ningerne, på alle tider af året og i de 
fleste af døgnets timer. 
For det andet blev der nævnt, hvad 
der ikke kan være i bygningen. 

Arkitekt Peter Skjalm oplyste, at der 
ikke satses på detailvirksomheder og 
andre rent kommercielle virksom-
heder.  Årsagen til denne holdning 
blev forklaret af byrumskoordinator 
Camilla Juul Sørensen, der understre-
gede, at der ikke er noget galt med 
kommercielle virksomheder som 
sådan. 
”Men vi tror bare ikke, at det er det 
rigtige for at skabe fællesskaber i 
huset her,” sagde hun. 
En holdning, som der synes at være 
bred enighed om blandt de tilstede-
værende ved mødet i bylivskontoret.

Behov for tunnel
Det tredje opmærksomhedspunkt er 
infrastrukturen, der hvor Silkeborg-
vej og jernbanen deler byen. Her 
er der i dag for få muligheder for 
at krydse de to barrierer. Det er en 
udfordring, der skal løses, hvis man 
ønsker at gøre den transformerede 
bygning til samlingssted for hele om-
rådet.
Lokalplan 1029 fra august 2017 styrer 
hele problematikken om veje, tunne-
ler og anden infrastruktur i området. 
Skræppebladet har i lokalplanen 
set, at der udover de to nuværende 
principielle vejadgange, som det 

kaldes i lokalplanen, ikke er planlagt 
nogen tunnel, der skal krydse under 
jernbanen.
Uden tunnel synes det svært at 
komme fra og til de nye bebyggelser 
og det transformerede fabrikskom-
pleks, så det må forudses, at der i de 
kommende måneder og under byg-
geriet kan komme en langvarig debat 
om ordentlige tilgangsforhold til 

området, hvor en smidig infrastruk-
tur til praktisk gavn for alle bør være 
på plads, når byggeriet i sin helhed er 
færdigt.
Udover advarselslamperne fremkom 
der på mødet heldigvis også en 
vrimmel af gode ideer til idekata-
loget. Aarhus Kommune har lavet 
en indstilling til trafikstyrelsen om 
en ny togstation eller et trinbræt 
i tilknytning til den renoverede 
fabriksbygning for at give Brabrand-
borgere og andre muligheden for 
at kunne stige af og på regional-
togene. Om det nogensinde bliver 
en realitet, må fremtiden vise.  

Forsamlingshus med mere
Der er også planer om en scene 
til større koncerter, et center for 
naturvejledning, forsamlingshus-
funktioner, cafe, restaurant og meget 
mere. Flere væsentlige aktører har 
allerede meldt sig på banen med 
spændende projekter. Her kan 
nævnes Badeanstalten Spanien, som 
ønsker at etablere tyrkiske bade i 
fabriksbygningen. Brabrand IF’s 
gymnastikafdeling med planer om 
at indrette en spring- og motoriksal 
i bygningen, og endeligt har Aarhus 

Kommune vist interesse for at etab-
lere en børneinstitution. 
Hvilke projekter som vil blive gen-
nemført, vil fremgå af det idekata-
log, som forventes at ligge klar til 
beslutning i efteråret 2018. Dernæst 
kommer udfordringen med infra-
strukturen. Men når renoveringen 
af fabriksbygningen og direktørbo-
ligens hovedbygning er færdig, så 

kommer Brabrands indbyggere helt 
sikkert til at opleve langt flere aktivi-
teter og et stærkt fællesskab med en 
masse kultur oven i hatten. Skræp-
pebladets skribent glæder sig til, at 
udfordringerne bliver overkommet 
en efter en, indtil Brabrand får sit nye 
mangefarvede samlingssted.

Her er brug for millioner. Men udsigten over begge engsøer er 
ubetalelig.

Det er tiltalende, at man prøver at integrere gammel og ny arki-
tektur, industri og boliger. Bare det ikke kommer til at ligne Ceres!

Et sørgeligt syn. Hvordan kan man over-
lade sådan et hus til vandalerne?
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Byparken springer ud med foråret 

Knap 300 træer er nu plantet, og gartnerne arbejder hver dag hårdt på at fuldende ambitionen om 
at skabe et attraktivt uderum, som er trygt, smukt og grønt

Tekst og foto Morten Korsgaard

”Byparken er lige nu det mest 
ambitiøse planteprojekt i landet,” 
siger Søren Rostved, Skov- og Land-
skabsingeniør ved SLA og fortsætter: 
”Parken vokser med 150 træer om 
ugen, så fra nu af vil forandringen af 
den grønne kile på størrelse med 27 
fodboldbaner storme foråret i møde.” 
Allerede nu blomstrer kirsebærtræ-
erne, og i løbet af den næste måned 
kommer mange andre træer efter, 
bl.a. æbletræer i blomst. 
Efter det vådeste år siden 1984, efter-
fulgt af frost, har gartnerne haft deres 
hyr med at få fart i beplantningen. 
Men nu kommer der dagligt vognlæs 
fra planteskoler i Holland og Tysk-
land til de 12 mand, der står for at 
klargøre træerne, transportere dem 
ud til deres nøje planlagte placering 
og få dem plantet. Og selvom træerne 
plantes nu, vil de følge årstiden og gå 
i blomst i et fantastisk skue omkring 
maj. 
For at sikre mangfoldigheden plantes 
der flere varianter af hver art. Øverst 
oppe i parken ligger bakker plantet 

til med forskellige fyrretræer, lærke-
træer og nordafrikanske cedertræer. 
Og nedenfor står der syv forskellige 
blomstrende kirsebærtræer.

Godt dyreliv
I parken er der desuden 10 æbletræer 
i forskellige sorter. Variationen vil 
give dyrelivet gode betingelser. 
”Det bliver fedt, hvad enten man er 
humlebi, snog eller hare. Vi kommer 
snart til at se andre fugle end måger 
og skader. Dyrelivet skal nok finde 
hertil, for byparken er tænkt som et 
spisekammer for både dyr og men-
nesker,” fortæller Søren Rostved. 
I parken møder man mange træer. 
Blot for at nævne nogle: cedertræer, 
tjørn, ask, cypres, lærk, røn. Hold i 
de næste uger øje med hæg, eller maj-
træet, som blomstrer med små hvide 
blomster i starten af maj. Når det 
sker, er foråret for alvor indtruffet, og 
træet vil sprede sin marcipanagtige 
duft.

Stærke rodvenlige stier 
Byparken er fuld af innova-
tive påfund. Blandt andet er de hvide 
stier inspireret af  skotten McAdam, 
der ved hjælp af et mix af knust 
granit og muld har fundet formlen på 
et fundament, der både er så stærkt, 
at stierne kan bære en fejemaskine, 
og så fleksibelt, at træernes rødder 
kan vokse op af stisystemet. Det er 

i øvrigt særdeles næringsrig jord, 
og det vil begrænse træernes behov 
for at udvikle store rodnet. Pga. det 
høje næringsniveau har fyrretræerne 
på den øverste bakke fået fortyndet 
jorden med sand, så træerne bedre 
kan trække vand ned og fortynde 
den livsvigtige cocktail.  

Gamle træer kommer tilbage
Gamle væltede træer ligger lige nu i 
bunker. De er fra starten af 70’erne. 
De rummer vigtige svampe, mosser 
og larver, der er vigtige for at hjælpe 
den biologiske mangfoldighed på vej. 
Derfor fordeles stammerne rundt i 
parken. 

Grillpladser og bålhytter
Grillpladserne, bålhytter og pavillio-
ner er tæt på at være færdigbyggede. 
Bl.a. kan man glæde sig til at prøve 
det nye grilldesign af under åben 
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Mogens Rank fik et anderledes job
Mogens Rank blev ansat til at få struktur i driften – men laver meget mere

Tekst og foto Bo Sigismund

Mogens har nu været ansat i et halvt 
år, og det har været både nyt, travlt 
og med et indhold, der blev et andet, 
end han troede, da han søgte. I mel-
lemtiden rejste to af vores overordne-
de driftsfolk, og der er indtil nu ikke 
ansat nye. Men opgaverne består jo!
Hvad tanker har du om din funktion?
”Meningen var, at jeg skulle stå for at 
indføre en ny struktur i driften. Men 
der er kommet andet og mere til, og 
jeg har fået brug for den bredde og 
viden, jeg har til rådighed,” kom-
menterer Mogens. 

”Jeg har til opgave at fremme effekti-
viteten og samtidig fastholde kvalitet 
og arbejdsmiljø. Utryghed er upro-
duktivt, så det vil i høj grad betyde 
forenkling af opgaverne og undgå, 
hvad jeg kalder ”døden i PowerPoint 
og Excel”. Resultater og gevinster 
skal nås i det daglige arbejde. Det er 
her, at udfordringen findes,” mener 
Mogens.

Målet er billigere og mere effektiv 
service, og servicelederne vil dermed 
få andre og større opgaver, så den 
administrative del kan mindskes, og 
det kan gøres billigere, uden tab af 
kvalitet.
Mogens er særdeles velkendt med 
den almene boligsektor. 
”Jeg har haft alle driftsfunktioner ud 
fra en grunduddannelse som elektri-
ker og videreuddannelse som instal-
latør. Så er jeg tidligere brandmand. 
Sidst var jeg driftschef i en større 
boligorganisation i Aalborg,” beretter 
Mogens”og jeg bliver boende i Aal-
borg, selvom jeg får 120 kilometer til 
arbejdspladsen”.

Mogens havde lyst til at komme til 
Århus og fortæller, at han brugte 
Skræppebladet som kilde, da han 
søgte stillingen. 
Mogens er desuden entusiastisk 
cyklist. Han har arrangeret flere 
cyklende velgørenhedsture til Berlin 
og Bruxelles, der bl.a. er kommet 

Hjerteforeningen til gode – og ifølge 
Mogens er det ikke udelukket, at suc-
cesen kunne gentages her i Århus. 

Mogens Rank brugte Skræppebladet som 
inspiration, da han søgte jobbet.

himmel. Søren fik ideen til de to be-
tonmure, hvor der kommer en rist på.  
Ny rist på vej i modernistisk stil.

Andre fakta 
I parken bliver stisystemer oplyst. 
Bl.a. opstilles en ni meter høj lysmast, 
der lyser et trælogo ned på stien. 
Alle træer er mærkede, så gartneren 
kan følge med i det enkelte træs ud-
vikling. 
4 kilometer drænrør styrer vandet 
til de anlagte å-forløb ned til søen. 
Søen er egentlig et regnvandsbassin, 
men bliver defineret som en sø under 
naturbeskyttelsesloven. Sø-bassinet 
er designet til en 100-års-hændelse, 
hvor vandspejlet kan stige 1,5 meter. 
Søen har to indløb og et udløb. 

To multibaner (Kunstgræs og gum-
mibelægning) står snart færdige som 
en del af byparkens nordlige område. 
Ved klubhuset og den hvide pavillion 
er etableret vandlegeplads (13 dyser).
Byparken indvies officielt efter som-
merferien.  

• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 

Søren Rostved fører tilsyn med både be-
plantningen og den sideløbende etablering 
af grill-faciliteter, legefaciliteter, pavillioner, 
bålhytter, broer, stier og trappe til søen.
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8.220 ideer skal få Brabrand og Gellerup 
til at mødes på kryds og tværs

Fællesrådene i begge ender af postnummeret i 8220 inviterer til event-dag søndag den 6. maj

Tekst Helle Hansen, foto Peter From

DR sendte for to år siden tv-serien 
”En vej - To Verdener”, om livet 
på begge sider af Hejredalsvej, der 
strækker sig fra Edwin Rahrs Vej 
ved Bazar Vest ned til rundkørslen 
ved Rema 1000. Hejredalsvej blev 
symbolet på adskillelsen mellem de 
to bydele Gellerup og Brabrand, som 
begge ligger i postnummeret 8220. 
Nu har de to lokale fællesråd, Gel-
lerup og Brabrand-Årslev, taget et 
initiativ til, at beboerne på de to sider 
af vejen skal mødes og snakke og 
lære hinanden at kende.

Fem middagsselskaber 
Initiativet, der bliver kaldt ”8.220 
ideer, der samler Brabrand – Årslev – 
Gellerup”,  blev allerede skudt i gang 
i april, hvor de to fællesråd har haft 
inviteret en række lokale borgere til 
middagsselskaber med det formål, at 

de skal lære hinanden at kende. Mid-
dagsgæsterne har været udpeget af 
de to fællesråd. Fælles for de invite-
rede har været, at de på den ene eller 
anden måde, er en god repræsentant 
for 8220.

Event-dag for alle i 8220
Søndag den 6. maj foregår anden 
etape af initiativet, når der holdes 
en stor 8.200 Ideer-Eventdag. Her er 
alle deltagerne i middagsselskaberne 
inviteret, og derudover er alle andre 
gode borgere i 8220, som har lyst til 
at være med, meget velkomne til at 
være med.  
Afhængigt af vejret holdes eventen 
enten i en stor have i Årslev i solskin 
eller i Beboerhuset Laden, hvis for-
året svigter.
På event-dagen er det planen, at alle, 
der har ideer til, hvordan der kan 

skabes aktivitet på tværs af 8220, kan 
komme frem – det gælder også ideer, 
som måske er opstået i forbindelse 
med april måneds middagsselskaber. 
Håbet er, at det kommer til at pible 
frem med ideer, og måske ender det 
med at nå helt op på 8.220 gode ting, 
som kommer til at ske på kryds og 
tværs

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

8.220 Ideer Event-dag

Søndag den 6. maj kl. 13-16
Sted; enten en have i Årslev eller i 
Laden
Følg med på www.Voresbrabrand.dk  
eller www.gellerup.nu

Gellerup Fællesråd 
generalforsamling

Vær med til at arbejde for godt nabo-
skab i Gellerup og 8220.
Kom til generalforsamling i Gel-
lerup Fællesråd,
tirsdag den 22. maj kl. 19:30 .
I E&P Huset, Karen Blixens Boule-
vard.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?
Skræppebladet har spurgt, om nuværende medlemmer genopstiller

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Helle Hansen

Den 28. maj afholdes der repræsen-
tantskabsmøde for Brabrand Bolig-
forening. Her skal medlemmerne 
af repræsentantskabet blandt andet 
vælge medlemmer til foreningsbe-
styrelsen. Derfor har Skræppebladet 
kontaktet medlemmerne af bestyrel-
sen, som er på valg, for at høre om, 
de stiller op igen og hvorfor.

Johannes tager gerne en tørn til
Foreningsbestyrelsens alderspræsident er 
frisk på mere.

Johannes Faghtmann, som bor i Son-
nesgården, blev sidste år valgt ind i 
foreningsbestyrelsen. Nu stiller han 
op igen. Da Skræppebladet kontak-
tede ham om, hvorvidt han stillede 
op igen, skulle han lige tale med sit 
bagland, men han fik et ok fra dem, 
og derfor er han klar igen.  Da han 
blev valgt til foreningsbestyrelsen for 
et år siden, lovede han i vores artikel, 
at han ville fornemme kulturen i 
bestyrelsesarbejdet. Der var meget, 

han skulle sætte sig ind i.  Han 
lovede også at være loyal holdspiller, 
der ikke stillede ultimative forslag. 
”Disse forhold mener jeg at have 
levet op til. Jeg lovede også at være 
flittig. Det synes jeg, andre skal be-
dømme, men kan dog supplere med, 
at jeg i det forløbne år i BBBO-regi 
har deltaget i 55-60 møder, hvoraf 
mange er med betydelig forberedelse.  
Dermed har jeg også indrømmet, 
at arbejdet i foreningsbestyrelsen er 
langt mere omfattende end forudset, 

men absolut spændende og udfor-
drende,” fortæller Johannes.
Fremadrettet vil han fortsætte med 
at udbygge de udmeldte dyder, og 
arbejde målrettet for beboerdemo-
kratiet i den travle og spændende 
fremtid, som ikke mindst er aktuali-
seret efter statsministerens nytårstale.  

”Jeg vil, i forhold til Brabrand Bolig-
forenings mange samarbejdspartnere, 
arbejde for dialogens konstruktive 
vej,” slutter Johannes Faghtmann.

Tidligere formand stiller op igen
Jesper Pedersen er klar til valg igen 
 
Siden Jesper Pedersen, som bor i 
Hans Broges Parken, trak sig som for-
mand for tre år siden, har han siddet 
som menigt medlem af foreningsbe-
styrelsen. Det er han klar til igen. 
”Det er svært for en gammel cir-
kushest at slippe manegen, især når 
der er nyt savsmuld”. 
For Jesper Pedersen er der tre temaer, 
som er vigtige. 

Det første er hele processen omkring 
beboerdemokratiet og den måde, 
hvorpå nogle beboerdemokrater er 
gået sammen for at forny beboerde-
mokratiet via f.eks. visionsgruppen, 
som jævnligt mødes og også har 
arrangeret arbejdsweekend på Djurs-
land for repræsentantskabet.
”Det er dejligt at se beboerdemokra-
tiet blomstre op igen,” siger Jesper 
Pedersen.
Nummer to er hele processen om-
kring renoveringen af de to ældste 
afdelinger, Hans Broges Parken og 
Søvangen, hvor Jesper Pedersen 
mener, at beboerne har fået alt for 
lidt information. Renoveringerne i de 
afdelinger mangler opmærksomhed i 
boligforeningen.

”Vi skal sætte det op i gear, så be-
boerne føler, at de har ejerskab over 
projektet.  Hvis du ikke har beboerne 
med fra starten, får du ikke det resul-
tatet, du gerne vil have. Beboerne ved 

ikke helt, hvad der skal foregå, der 
mangler information omkring det, og 
de hører bare rygter og reagerer på 
dem. ”

Det tredje punkt, som interesserer 
Jesper Pedersen specielt meget, er 
den generelle udvikling i boligfor-
eningen, men især med hensyn til 
regeringens ghettopakke, hvor situa-
tionen er meget seriøs.  
”Jeg føler, at vi bliver straffet, 
selvom vi faktisk er godt i gang 
med at forbedre området, men nogle 
boligforeninger har sovet i timen 
og det går så også ud over os”.   
Det vigtigste lige nu, er at kæmpe for 
at bevare beboerdemokratiet og for at 
vi ikke ryger under administration. 
Det kan nemlig være en af konse-
kvenserne med ghettopakken.  
Vi kan også risikere, at vi ikke kan 
gennemføre de planer, vi allerede 
har lavet med kommunen, fordi hele 
området skal revurderes. Det er ret 
alvorligt.”
”Det er virkelig ærgerligt, at der 
nu kommer nye forhindringer, når 
vi selv har fundet vejen. Men nu 
kommer der nogen og smider sten 
på den vej. Vi bliver ikke fredet af de 
nye tiltag, selvom vi er godt i gang, vi 
bliver straffet, vores plan får vi ikke 
lov til at køre på den måde, vi har 
lagt,” slutter Jesper Pedersen.

Skræppebladet har været i kontakt med 
Abdinasir Jama Mohamed, som også 
ønsker at genopstille. Det har desværre 
ikke været muligt at få en kommentar fra 
ham.



Råderetten er et centralt begreb for beboere i almene 
boliger. Den giver ret til at udføre forbedringer i boligen, 
og på den måde får beboerne mulighed for at indrette 
deres bolig efter egne ønsker og behov. 
Det lyder måske simpelt, men det kan være svært at 
gennemskue, hvordan man som beboer kan forbedre og 
forandre sin bolig, og mange afdelinger mangler ganske 
enkelt et råderetskatalog, der præsenterer beboerne for 
de muligheder, der foreligger. 
Brabrand Boligforening vil gerne gøre råderetten mere 
gennemskuelig og lettere tilgængelig. Derfor var afde-
lingsbestyrelserne inviteret til kursus i råderet den 21. 
marts.

Stort engagement
Kurset blev afholdt i samarbejde med BL, og interessen 
var stor. Samtlige 33 pladser var taget, og de deltagende 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer viste stor interesse for 
emnet.
De fik en grundig gennemgang af mulighederne for 
forandringer og forbedringer i boligerne, og hvordan 
man ansøger og anmelder råderetsarbejder. Fordele og 
ulemper ved at vælge kollektive råderetsordninger i 
afdelingerne blev også drøftet, da afdelingsmødet kan 
beslutte at indføre en kollektiv råderetsordning, som 
kan være med til at sikre, at alle lejemål i afdelingen på 
sigt bliver renoveret. 

De forskellige former for finansiering blev præsenteret 
af BL’s udsendte medarbejder, og så blev der taget hul 
på det forestående arbejde med at lave råderetskata-
loger i de enkelte afdelinger, der sætter rammerne for, 
hvilken type forbedringer og forandringer beboerne kan 
vælge at få udført.
Efter godt tre timers intensivt kursus og en masse 
relevante spørgsmål fra de engagerede deltagere er 
afdelingsbestyrelserne nu klædt på med inspiration og 
værktøjer til det videre arbejde med råderetten i deres 
respektive afdelinger. 

Råderetten 
skal gøres mere gennemskuelig 

Af Susanne Witting, administrationschef
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Råderetten giver mulighed for forbedringer inde 
i boligen. Men råderetten kan også bruges til at 
gennemføre forbedringer og forandring uden for 
selve boligen. 
Der er to former for råderet:
Kollektiv råderet, hvor det er afdelingen, der i 
fællesskab bestemmer, hvilke typer arbejde der 
er mulighed for at vælge imellem.
Individuel råderet, hvor det er beboeren, der – 
indenfor en given ramme – bestemmer, hvilke 
forbedringer og forandringer vedkommende 
ønsker at lave i og omkring sin bolig. 
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I foråret 2016 blev vinderne af konkurrencen om at 
bygge det nye kollegie i Gellerup fundet, og nu er Dansk 
Boligbyg godt i gang med byggeriet, som bliver klar til at 
huse studerende i løbet af 2019.

Kollegiet kommer til at bestå af to karréer i fire til 
syv etager langs med Karen Blixens Boulevard over for 
Aarhus Kommunes nye kontordomicil.  Tidligere lå bo-
ligblokken Bentesvej 1-11 her. Kollegiet kommer til at 
rumme 352 boliger og kan tilbyde 1, 1½ og 2 værelses 
lejligheder. Alle lejligheder får egen altan, og på 3. og 5. 
etage bliver der en fælles tagterrasse. 

Mellem karréerne skaber vi attraktive, grønne og rekrea-
tive fællesområder. Her opstår trygge og hjemlige møde-
steder med blandt andet mulighed for at spise sammen 
omkring grillen på lune aftener. Dette gårdrum er et 
åbent og halvoffentligt område om dagen og er lukket og 
privat om aftenen og natten.  

Bygningernes og udeområdernes arkitektur understøt-
ter fælleskaber på mange planer og skaber rammer for 
forskellige sociale aktiviteter. Alle boliger kommer til at 
tilhøre en klynge med fælles køkken og opholdsareal. 
Kollegiet adskiller sig fra andre kollegier i Aarhus ved 
at give studerende med iværksætterdrømme rum og 
muligheder for at arbejde med forskellige iværksætter-
aktiviteter. 

På byggepladsen
Der er sket meget på byggegrunden siden opstarten: 
Jorden er blevet renset for gamle ledninger og rør, kloak- 
ker er etableret, der er gravet ud til kollegiets kælder 
og støbt fundamenter. 
I foråret bliver rå-husene til kollegiet bygget. Det vil 
sige fx montering af store betonelementer og murværk. 
Dansk Boligbyg har entreret med beton- og elementmon-
tørfirmaet MAFByg, hvis ejer, Mohamad Al-Far, har boet i 
Toveshøj i mange år. MAFByg vil gerne gøre en forskel og 
tage et socialt ansvar for at hjælpe unge mennesker ind 
på arbejdsmarkedet. De har via en aftale med Byg Op, 
det århusianske boligsociale projekt, givet en ung lokal 

mand muligheden for i en periode at stifte bekendtskab 
med arbejdet i byggebranchen. 

I løbet af foråret kan du se en mock-up af en studiebo-
lig, som bliver placeret ud til Karen Blixens Boulevard i 
nærheden af det nye iværksætterhus.

Vil du vide mere om Gellerups nye kollegium, er du vel-
kommen til at besøge helhedsplanens informations- og 
aktivitetscenter, E&P Huset, på Karen Blixens Boulevard 
39 i Brabrand. 

Vinderteamet er Dansk Boligbyg med Sahl Arkitekter, 
Nord Architects Copenhagen, Arkplan Aps og DAI arkitek-
ter og ingeniører.

Kollegiebyggerier i gang i Gellerup

Tekst Vibeke Dam Hansen

Studerende med iværksætterdrømme kan i løbet af maj se en mock-up 
af de kommende studieboliger
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I de seneste tre numre af Skræppebladet har vi taget 
læserne med rundt på Rymarken for at give et indblik 
i, hvad de enkelte afdelinger laver. I dette nummer går 
turen forbi udlejningsafdelingen. 

I stueetagen på Rymarken ligger udlejningsafdelingen. 
I det daglige arbejder her seks medarbejdere. På alle 
hverdage åbner telefonerne og dørene for personlig 
betjening kl. 9.30, og indtil de lukkes igen, er alle 
medarbejdere travlt beskæftiget ved skranken og skri-
vebordene. I de kortvarige pauser fra betjeningen er der 
mange opgaver, der skal løses. 

Når en bolig bliver opsagt, sendes boligen i tilbud til 
de forreste på ventelisten. Nogle gange skal der sendes 
tilbud ud ad flere omgange, før en ny lejer er fundet. 
Når dette er sket, skal der laves en lejekontrakt, opkræ-
ves 1. måneds husleje og indskud og sendes information 
om afdelingen og lejemålet ud til den nye lejer.
Det er dog ikke kun i forbindelse med indflytning og 
fraflytning, at udlejningsmedarbejderne kommer på ar-

bejde. De rådgiver i stor udstrækning beboerne i forhold 
til regler, reglementer, vedtægter, restancer m.v. samt 
rådgiver personer, der står på ventelisten om, hvilke 
muligheder der findes på AarhusBolig. 

Der er meget lovgivning og mange regler, som udlejnings-
medarbejderne skal være ajourført i - for eksempel når 
det gælder fleksibel udlejning. Der er samtidig et tæt 
samarbejde med Aarhus Kommune, Kollegiekontoret, 
Aarhus Bolig og mange andre eksterne instanser for at 
sikre folk tag over hovedet. Derudover er udlejningsmed-
arbejderne kontaktpersoner for afdelingsbestyrelserne 
om alt vedrørende udlejning og ventelister. Udlejningen 
samarbejder også tæt med økonomiafdelingen, driften 
og servicelederne, og deres arbejde inkluderer også ud-
lejning af garager, kælderrum og erhvervslejemål.

Hver medarbejder har ansvar for en række afdelinger, 
hvor vedkommende tager sig af de opgaver, der løbende 
skal løses, hvad end det er den nævnte ind- og udflyt-
ning, klagesager, spørgsmål vedrørende afdelingens 
reglementer eller booking af selskabslokale. 
Har medarbejderen en afdeling, hvor der ikke er så lang 
venteliste til boligerne, spiller han eller hun samtidig en 
aktiv rolle i at få fyldt ventelisten op og tilsvarende for-
søge at nedbringe lange ventelister i andre afdelinger. 
Udlejningsmedarbejderne guider og vejleder også bebo-
ere i brugen af boligforeningens hjemmeside, og sørger 
for at få den opdateret med den nyeste information. Det 
meste af medarbejdernes tid går dog med telefonopkald 
og de mange henvendelser fra beboerne i Brabrand 
Boligforening, der hver dag finder sted på kontoret på 
Rymarken. 

Rundtur i Rymarken:
Kom indenfor i udlejningen 

Af Susanne Witting, administrationschef
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HVAD DU KAN FORVENTE, 
NÅR DU VENTER DIG

Det er spændende at blive ung-
domsafdelingsforælder, men med 
forælderskabet kommer også et stort 
ansvar, som Brabrand Boligforening 
mangler at få øjnene op for.

Brabrand Boligforening er gravid 
med to nye ungdomsafdelinger. Snart 
kommer foreningen til at vrimle med 
små nye beboere, og hvor bliver det 
skønt. 
Men som enebarnet i foreningen, 
synes vi i afdeling 19, at vi ville give 
foreningsbestyrelsen og andre, der 
er interesserede, et godt råd med på 
vejen.

For at få ungdomsafdelinger er jo 
ikke noget, der kun er for sjov og god 
pr. Det er også et stort ansvar. 
Sådan en ny afdeling, og særligt 
en ungdomsafdeling, er jo ganske 
uerfaren i denne verden af beboer-
demokrati, repræsentantskaber og 
afdelingsbestyrelser, og det må man 
ikke glemme som nybagt forælder. 
Man kan ikke forvente samme 
selvstændighed og viden af de 
helt nye, som man kan af de gamle 
kendinge. Man må simpelthen sørge 
for at opdrage sin nye afdeling, 
så den også kan stå på egne ben!  
 
Det er vores indtryk, at foreningen 
ikke er opmærksom på, at ungdoms-
afdelinger har andre udfordringer 
end de gamle etablerede afdelinger. 
Der er i hvert fald ikke ret mange, 
der har understøttet vores indføring i 
beboerdemokratiet i afdeling 19.
Det er selvfølgelig ikke ondt ment, 
det er vi klar over. For selvfølgelig 
vil I alle gerne have os og de nye små 
med i fællesskabet, men vi har bare 
slet ikke samme forudsætninger som 
jer. 
Beboerne i en ungdomsafdeling 
vil oftest være nyflyttere og sågar 
førstegangsflyttere, og hvis man 
kommer lige hjemme fra familiens 
skød, er det altså ikke sikkert, at man 
forstår sig på, hvad det vil sige at bo 
i en boligforening med demokrati og 
medbestemmelse. Man ved måske 
slet ikke, hvorfor man overhovedet 
skulle engagere sig i sin afdelingsbe-

styrelse – eller i det hele taget, hvad 
sådan én laver – og så er der jo altså 
alt det med vennerne, lektierne og 
forelæsningerne, som tager ens tid, 
så det er ikke sikkert, man får læst de 
vedtægter, der ligger gemt i støvet på 
bbbo.dk.

Alt det kan man måske godt glemme 
som nybagt ungdomsafdelingsforæl-
der. Derfor vil vi, den lille teenager 
på Bronzealdervænget, minde 
foreningen om det og opfordre til, at 
der i samarbejde med de eksisterende 
repræsentanter for de studerende 
bliver lagt en strategi for, hvordan 
vi bedst indfører de nye afdelinger i 
den skønne og spændende verden, 
beboerdemokratiet kan være. 

Og bare rolig, vi har lært lidt om 
systemet siden vores bestyrelse rejste 
sig fra dvalen sidste år, så vi skal nok 
formelt stille forslag om det samme 
til repræsentantskabsmødet i år. Vi 
glæder os til at se jer alle sammen.

Af Mathias Ottesen, 
bestyrelsesmedlem afd. 19

LÆSERBREVE OG KOMMEN-
TARER TIL SKRÆPPEBLADET

Skræppebladet er beboernes blad, og det 
er derfor vigtigt både at modtage og brin-
ge 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 redak-
tionen, som eventuelt efterfølgende re-
digerer kommentaren i samarbejde med 
forfatteren. 

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

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

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

Havefællesskab i Søvangen
Et forår med mange grønne fingre

Tekst Kirsten Hermansen og Anna Thorning, fotos Anna Thorning og Niels Kjær

Der kom et brev med denne opfor-
dring til interesserede beboere:
”Drømmer du om at få jord under 
neglene, se ting spire og gro og være 
med til at få det gode naboskab til at 
blomstre. Så vær med til at starte et 
havefællesskab op her i Søvangen”.
Søvangens bestyrelse har godkendt 
ideen om, at beboere kan starte et 
havefællesskab, og har givet lov til 

at bruge arealet ved legepladsen ned 
mod skoven ved Annettevej.
12-13 aktive beboere ville gerne 
være med, og man er så heldige, 
at man efterfølgende har fået kr. 
10.000 fra ”Smag på Aarhus” 
til opstart. Det første  møde 
blev afholdt den 22. februar.  
Anna Thorning har skrevet referat 
og oprettet en Facebookgruppe for 

Søvangens Havefællesskab, hvor der 
ligger alle relevante dokumenter, og 
hvor man kan skrive til hinanden. 
Hvis du er interesseret, så meld dig 
ind her:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/158195401655945/
Her er lige et par punkter fra op-
startsmødet:
 
Havens placering og budget  
Søvangen kommer til at gennemgå 
en omfattende renovering, og der 
skal foretages en masse gravearbejde 
i den forbindelse. Derfor har afde-
lingsbestyrelsen udpeget området 
ved Annettevejs legeplads, der 
vender ud mod skoven, da det er et 
af de eneste områder, der ikke bliver 
gravet op. 
Udover renoveringen af selve byg-
ningerne, er der også planer om at 
lave et mere grønt og levende ude-
miljø med bærbuske og frugttræer, 
og derfor ser bestyrelsen gerne, at 
vores fælleshave bliver midlertidig, 
så den kan flyttes, hvis det bliver 
nødvendigt. Derfor kom vi frem 
til, at det ville være smartest at lave 
højbede, som kan stå på jorden, fordi 

Arife öztürk, Ebubekir öztürk, Lillian, Birgit Jørgensen, Katrine 
Holbæk, Bente, Freja (lille pige), Anna Thorning, Søren Bundga-
ard Holm, Lena Hansen, Valentina Cecchetto og Louise.

Det kræver koncentration at male kasser.

Freja, Katrine, Niels, Louise, Valentina og Lena maler kasserne i fællesskab.



Skræppebladet maj 2018 - 15

2 - Søvangen

højbede nemt kan pilles fra hinanden 
og flyttes. 
 
Økonomi
Smag på Aarhus (www.smagpaaaar-
hus.dk), vil gerne se et budget for 
fælleshaven. 
De støtter grønne aktiviteter i Aarhus 
og stiller ikke andre krav end at: 
1) Haven skal være åben for alle 
2) Der skal holdes to arrangementer 
om året (fx en høstfest)
3) Fælleshaven skal have et skilt, 
hvor der står, at vi er støttet af ”Smag 
på Aarhus”.
 
Første spadestik
Anna har beskrevet dagen sådan: 
”Vi mødtes her søndag den 18. marts 
til vores første have-arbejdsdag. En 
dejlig solskinsdag, hvor vi fik købt 
en masse materialer ind til billige 
penge, så vi er nu næsten klar til at 
gå i luften med at bygge højbede. Vi 

mangler bare at hente en bunke 
pallerammer i Viby, så kan vi starte 
arbejdet med at få bygget højbedene, 
fyldt dem med jord og få dem plantet 
til. 
Den endelige placering af haven 
mangler vi stadig at få på plads, men 
når afdelingsbestyrelsen mødes den 
12. april,  tager de stilling til place-
ringen.  Søndag den 15. april var der 
en super hyggelig arbejdsdag i Sø-
haven. Selvom vejret var gråt og lidt 
småkoldt, så fik vi hurtigt varmen. 
Vi har afmærket det område, hvor 
haven skal placeres, fået sat højbede 
op ved at stable pallerammer oven 
på hinanden, og så har vi fået malet 
rammerne i en smuk sort farve.

Fremadrettet bliver tirsdag kl. 15.30 
og et par timer frem vores faste have-
dag, hvor vi mødes over en kop kaffe 
og snakker om, hvordan det går med 
haven. Alle er som sagt velkomne til 

at deltage, og vi sætter snart en dato 
for vores første åbne havearrange-
ment. 

BEBOERHUSET SØVANGEN

I maj, juni og juli er der ingen cafésøndage og ingen fællesspisninger. Vi starter op igen efter sommerferien.

Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.00 i maj er der stadig aktivitetsdage med keramik, syning, vævning og træsløjd, hvor 
alle er velkomne

God sommer 

Af Beboerhusudvalget

Søren Bundgaard Holm og Malthe Krogh Kirkeby er i gang med 
at lave kasserne.

Højbedene er arrangeret således at de ligner solens stråler, hvor 
solen er på det fine træ, som blomstrer lige om lidt.

Praktiske oplysninger

Havefællesskab i Søvangen 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/158195401655945/
Administrator: Anna Thorning: 
anna.thorning@gmail.com eller sms 
51240518

Flere har efterspurgt facebookgrup-
pen for beboere i Søvangen afd. 2, så 
den får I også lige et link til her: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/1984988928438117/
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Beboermødet i Gellerup afbrudt efter uro og tumult

Meget gik galt på beboermødet, som blev suspenderet og udsat, inden beretningen var vedtaget

Tekst Helle Hansen

Godt fire timer inde i Gelleruppar-
kens beboermøde mandag den 17. 
april valgte ordstyreren at afbryde 
mødet og sende beboerne hjem med 
besked om, at der vil blive indkaldt 
til et nyt møde inden 14 dage.
Afbrydelsen kom, efter at der efter en 
pause opstod tumult på en sidegang 
til mødelokalet, hvor afdelingsbe-
styrelsen var på vej ud for kort at 
snakke sammen, fordi mødet var 
meget uroligt og havde trukket ud. 
Pludselig slog en ung mand et slag 
ud mod afdelingsformand Youssef 
Abdul Kader. Det blev afgørende for, 
at mødet blev afbrudt og beboerne 
sendt hjem.

Skæv start
Beboermødet, der for første gang 
blev holdt i Star-festlokalet på 
Holmstrupgårdsvej, fik en skæv start. 
Beboerne var som noget nyt for Gel-
lerupparken allerede blevet inviteret 
til klokken 17. Her kom selve ind-
tjekningen sent i gang, og samtidig 
dukkede rigtig mange beboere først 
op til mødestart klokken 17. Det kom 
derfor til at trække ud med at få folk 
ind på plads. I ventetiden begyndte 
nogle muslimske mænd at bede 
bønner. 

Dårlig lyd og svær accent
Da mødet endelig blev sat i gang, 
viste det sig, at lydanlægget var så 
dårligt, at ingen rigtig kunne høre 
noget. Og da den arabiske tolk 
begyndte at oversætte, talte han et 
arabisk med en accent, som de fleste 
arabisktalende beboere ikke forstod 
ret godt, så der måtte hurtigt tilkaldes 
en ny tolk, og der blev også skaffet et 
nyt lydanlæg.

Kritisk beretning
Først klokken kvart i seks kunne 
afdelingsformand Youssef Abdul 
Kader endelig komme i gang med at 
aflægge bestyrelsens beretning. Og 

den blev oversat til både arabisk og 
somalisk af de professionelle tolke, 
hvilket var med til at trække tiden 
ud. Fra afdelingsbestyrelsens side 
lød der kritik på mange punkter, ikke 
mindst i forbindelse med renoverin-
gen af blok 4 på Gudrunsvej, hvor der 
især var utilfredshed med den kun 
delvise aflukning af stuealtanen. Og 
vedligeholdelsesreglementet havde 
der også været en del uenighed med 
administrationen om hen over året.

Mange kritiske spørgsmål
Efter beretningen, som også inde-
holdt et oplæg omkring den bo-
ligsociale helhedsplan ved næstfor-
mand Abdinasir Jama, var det tid til 
spørgsmål og kommentarer fra salen. 
Og her blev der fra mange beboeres 
side også udtrykt utilfredshed med 
den måde, vedligeholdelsesregle-
mentet nu bliver administreret af 
Brabrand Boligforening, og flere var 
også meget utilfredse med standar-
den på de nyrenoverede lejligheder. 

Uro og slag
Stemningen var til tider meget højrøs- 
tet, og tolkningen til de andre sprog 
skabte en del forsinkelser i fremdrif-
ten af mødet. På et tidspunkt ønskede 
en gæst udefra at få ordet, men det er 
ikke muligt på et beboermøde. Den 
afgørelse blev manden noget ophid-
set over, og flere beboere var med til 
at få ham til at forlade salen. Det var 
kort herefter, at bestyrelsen valgte at 
træde til side for at snakke om, hvad 
der skulle gøres. Men så var det, at 
den unge mand, der var kommet ind 
udefra, slog efter formanden. Det 
medførte, at mødet blev suspenderet 
af dirigenten.

Ingen politianmeldelse
Herefter blev mødet opløst i god ro 
og orden. Efterfølgende har afde-
lingsformand Youssef Abdul Kader 
modtaget en undskyldning fra den 

unge mand, der meget beklager, han 
ikke kunne styre sit temperament. 
Youssef har valgt af acceptere und-
skyldningen og ikke lave en yderli-
gere sag ud af det, selvom om det var 
et hårdt slag mod beboerdemokratiet 
i Gellerupparken.

Status på 
det genoptagne møde

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse 
holdt fredag den 20. april møde for at 
diskutere, hvor, hvordan og hvornår 
det afbrudte beboermøde kan genop-
tages.
Afdelingsbestyrelsen er indstillet 
på, at beboermødet genoptages 
med behandling og vedtagelse af 
beretningen.  Forud for det nye møde 
skal den afgivne beretning uddeles 
på skrift, oversat til arabisk, somalisk 
og engelsk, så alle kan forberede sig 
hjemmefra.
Forventningen er, at der kun vil 
komme enkelte spørgsmål, fordi 
mange formodes allerede at have fået 
deres svar på det ordinære møde.
Derefter ønsker afdelingsbestyrelsen, 
at de øvrige punkter bliver behandlet 
som oprindeligt planlagt: regnskabet, 
diverse forslag, valget til afdelingsbe-
styrelsen samt godkendelsen af den 
boligsociale helhedsplan.

Tid og sted ukendt
Præcis hvilken dato beboermødet 
holdes, var endnu ikke fastlagt ved 
Skræppebladets deadline, men det 
forventes at blive medio maj. Det var 
heller ikke klart, hvor beboermødet 
skal holdes.
Afdelingsbestyrelsen og foreningsbe-
styrelsen holder mandag den 23. april 
møde sammen, og umiddelbart der-
efter vil arbejdet med at få indkaldt 
til det genoptagne beboermøde blive 
sat i gang. Og så vil alle beboere i Af-
deling 4 modtage en ny indkaldelse 
med dagsordenen samt oplysninger 
om tid og sted.
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Breve taler for sig selv. Ikke altid pænt....

Renovering og tid. Udvalgte breve fra Brabrand Boligforening 2016-2018

Tekst Daniel Mantel

Disse breve taler for sig selv. Ikke 
mindst det første ’god jul’-pyntede. 
Og dog: Faktisk taler lige dét brev 
så dårligt for sig selv, at både tolk og 
krypteringsekspert skulle bruges, 
for at give det mening. Brevene 
tilsammen fortæller en historie om 
en renoveringsplan, der bare ikke 
VIL falde på plads. Nu, efter over 8 
uger, er der stadig ingen ’forventet 
tidsplan’. De ’forventede’ 4-6 uger’ 
i det seneste brev, er næppe blevet 
til yderligere uger: Snart et tocifret 
antal. 

Det må formodes, at Boligforenin-
gen ved, hvor vigtigt det er som 
beboer at blive orienteret. Ikke 
mindst efter så mange udskydelser 
og meddelelser om forhindringer. 
Renovering og genhusning ER 
for den enkelte et de væsentligste 
punkter i den store Helhedsplan. 
Ganske enkelt. Nu må der være en 
tidsplan ude hos beboerne. Eller i 
det mindste en forklaring på, hvor-
for der skulle gå over 8 uger, og 
ikke de 4-6. Den burde måske være 
kommet allerede, men Boligforenin-
gen har jo travlt. Så måske ligger 
der et brev i postkassen nu?

Vi er nok blevet en hel del klogere. 
På den ene eller anden måde. 

Svar fra projektafdelingen kan læses 
på næste side

Brev fra Brabrand Boligfor-
ening 21. december 2016.:

”Julehilsen til beboerne Gud-
runsvej 68-76
Vi vil her inden jul gerne 
ønske dig og din familie god 
jul og samtidig informere 
mere om, at planlægning af 
renovering af den blok, du bor 
i, går i gang i løbet af januar 
2017 og vil løbe frem til hen 
over sommeren.
Det betyder, at der kommer 
ikke til at ske byggeaktivitet i 
din blok før tidligst efter som-
merferien næste år.
Der kommer mere information 
om dette umiddelbart i det 
nye år.
Glædelig jul og godt nytår”

Brev fra Brabrand Boligfor-
ening 9. maj 2017:

”Vedr. vedligeholdelskonto til 
boligen beliggende på Gud-
runsvej XX, x.xx..
Idet dit lejemål, (...) skal gen-
nemgå en gennemgribende 
renovering, skal vi gøre dig 
opmærksom på, at det ikke 
længere er muligt at få adgang 
til vedligeholdelseskontoen.”

Brev fra Brabrand Boligfor-
ening 4. december 2017:

”Renovering - Hvor langt er 
vi?
Kære beboere på Gudrunsvej 
68-76
(...)
”Det betyder at vi forventer 
at begynde på renoveringen i 
løbet af foråret 2018.
I hører mere fra os i det nye 
år”

Brev fra Brabrand Boligfor-
ening 20. februar 2018:

”Kære beboer
(...) Vi beklager at måtte med-
dele dig, at tidsplanen for 
denne renovering er blevet 
forsinket.
Derfor har vi desværre ikke 
mulighed for at påbegynde 
renoveringen af din lejlighed 
den 1. april 2018 som tidligere 
oplyst.
Renoveringen (...) påbegyndes 
i sensommeren 2018 og vil 
vare til slutningen af 2019. (...)
Vi forventer, at der foreligger 
en tidsplan i løbet af 4-6 uger, 
hvorefter vi kan oplyse dig 
om, hvornår vi regner med at 
påbegynde renoveringen af 
din lejlighed.
(...)
Vi vil bestræbe os på løbende 
at informere så godt som 
muligt. (...)”
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Udsynet bliver ikke ringere ved renoveringen af blokkene

Badekar har længe været taget af inventarlisten i Gellerupparken

Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismnd

I sidste nummer af Skræppebladet 
var der en anmeldelse af de nye prø-
velejligheder i Gellerupparken, lavet 
af Skræppens udsendte, som havde 
været på besøg i forbindelse med 
åbent hus-arrangementet i opgang 
Gudrunsvej 46. Som tidligere man-
geårig beboer i Gellerupparken skrev 
Bo Sigismund, at besøget var skuf-
fende. Han mente, det så ud som en 
discountløsning, og han opfordrede 
til flere prøver og til at lytte til bebo-
ernes oplevelser.

Hvidt træ og ingen badekar
Projektleder Svend Erik Johansen 
har ønsket at svare på nogle af kri-
tikpunkterne i artiklen og forklarer 
blandt andet, at alt bliver malet hvidt, 
fordi det en beslutning, der er truffet, 
i forbindelse med at alle lejlighederne 
skal nymales. Og her er det valgt, at 
alt træværk skal males hvidt i stedet 
for sort.
”Med hensyn til det savnede badekar 
på badeværelset, så er badekar ikke 
længere en del af det faste inventar i 
Gellerupparkens lejligheder, som det 
var i gamle dage, da Bo Sigismund 
boede i afdelingen. Og langt hoved-
parten af beboerne i Gellerupparken 

har for længst skilt sig af med de 
gamle badekar.”

Lufttætte vinduer mod støv
”Bekymringen om, at de indvendige 
persienner skulle stjæle udsigten, 
er ganske ubegrundet, fordi de kan 
trækkes helt op i vinduesrammen, 
så der kan blive helt frit udsyn, hvis 

beboeren ønsker det. Og der bliver 
heller ikke tale om, at persiennerne 
bliver vanskelige at holde rene, for de 
befinder sig i et lufttom rum mellem 
to lag glas. Så der er ikke nogen fare 
for støv,” forsikrer Svend Johansen, 
der er ked af, hvis nogle beboere er 
gået fra besøget med sådan en be-
kymring.

De indvendige persienner(set i forgrunden) kan trækkes op i vinduesrammen, så de ikke 
generer udsynet.

Svar på indlæg side 17
 
Vi arbejder med pilotprojekter og er i 
fuld gang med at drage vores erfaringer 
bl.a. i forhold til genhusning, udfø-
relsestakt, konkrete løsninger og selv-
følgelig kommunikation til beboerne. 
Daniel Mantel gør opmærksom på, at 
informationen til beboerne har kunnet 
opleves som utilstrækkelig. En af vores 
erkendelser er netop, at beboerinforma-
tionen fremadrettet skal styrkes, hvilket 
vi i første omgang gør ved at lancere et 

månedligt nyhedsbrev til beboere i B7 
(og i øvrige berørte pilotprojekter), som 
skal være med til at sikre, at man som 
beboer føler sig ordentligt informeret.  
Ved denne lejlighed vil det være værd at 
nævne, hvad der sker i den næste tid: 
I B4 arbejdes der lige nu på opdatering 
af tidsplanen for udførelsen af de reste-
rende renoveringer i opgangene (44, 40 
og 38 samt vejgennembrud og Port). 
Tidsplanen præsenteres for bestyrelsen 
sidst i april/starten af maj. 

I fht. B7 er planlægning i gang sammen 
med entreprenør med henblik på at 
fastsætte tidsplan og byggetakt. Dette 
oplæg er klar til fremlæggelse for afde-
lingsbestyrelsen medio maj. 
I forhold til A17 offentliggøres vin-
derforslaget den 19/20. april. Derefter 
indledes kontraktforhandling, og vi 
forventer, at en tidsplan er klar i midten 
af maj. 

Projektleder Svend Erik Johansen, 
projektafdelingen.
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Ny boligsocial helhedsplan godkendt i Toveshøj
Langt møde med mange spørgsmål

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Christian Andersen og Elsebeth Frederiksen

Ca. 75 beboere var mødt op til det 
ordinære afdelingsmøde i Toveshøj. 
Der var mange ting på program-
met, og mødet blev også langt. Ikke 
mindst på grund af den lange og 
grundige beretning fra formand 
Anett S. Christiansen og næstfor-
mand Ilham Mohamed.
Der sker meget på Toveshøj, og 
ikke mindst renoveringen var 
et stort tema på aftenens møde. 
Der var gode nyheder til beboerne.
I juni begynder de nemlig med at 
renovere Edwin Rahrs Vej 18. Det 
bliver lavet om til tilgængeligheds-
boliger, så nogle af beboerne bliver 
selvfølgelig nødt til at blive genhuset.
Fordelen ved disse boliger er også, at 
der kommer elevator.
 
Jordsalg
De kan ikke renovere boligerne 
uden at sælge jord. Heldigvis ejer 

afdelingen halvdelen af bakken ved 
Lenesvej, hvor kommunen ejer den 
anden halvdel. På grund af det jord-
salg og penge fra landsbyggefonden, 
kommer der ingen huslejestigninger. 

Veje i Toveshøj
En af de store ting, der er sket siden 
sidste møde, er, at der er kommet en 
vej omkring Janesvej, og at der ende-
lig er kommet en bus til Toveshøj.” 
Vi har fået at vide, at vi skulle vente 
på letbanen, men nu har vi så fået 
den alligevel. Det er vi rigtig glade 
for.”
 
Nyt beboerhus
Der har været tale om at bygge et nyt 
beboerhus på Toveshøj, men det er på 
et tidligere tidspunkt blevet beslut-
tet at omdanne Laden til beboerhus. 
Bestyrelsen har arbejdet på det i lang 
tid. De har været på ekskursion til 

andre byer for at se, hvordan deres 
beboerhuse ser ud. Laden bliver 
lukket, mens der renoveres, så der 
skal de finde et andet sted at være. 

Vedligeholdelsesreglementet
”2016 kom BB med nyt tiltag, der hed 
et synsteam, vi blev i afdeling 5 ikke 
orienteret om det. Vi har haft lange 
samtaler om, hvad det er for noget. 
Det er ikke så nemt, ” forklarede 
Anett S. Christiansen.  
Det er ikke blevet klart for beboerne, 
hvad de må og ikke må. Der må f.eks 
ikke være skillevægge og gips i loftet. 
”Vi er trætte af, at de i boligforenin-
gen ikke har været klare nok med 
at sige, at det må man ikke, ” siger 
Anett. Nogle beboere har lavet spot i 
loftet, det må man ikke, det er farligt, 
fordi der kan gå ild i det. 

Den nye bestyrelse(fra venstre) Abdi Mohamed, Ilham Mohamed, Anett S. Christiansen, Nawal Haji Mohamoud og Farhiyo Abukar 
Mohamed. Abdulmalek var ikke til stede, da billedet blev taget. 
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Videoovervågning
Videoovervågningen skal fornys, 
fordi den har kørt i fem år. Det koster 
1,5 millioner, og  pengene er der til 
det. Hvis I opleveret noget, så er 
det vigtigt, at I melder det. Skriv til: 
video05@bbbo.dk

Skrald og hærværk
Der har stået containere på par-
keringspladserne, fordi skakten 
stoppede, men det var ikke be-
boernes skyld denne gang. Sidst 
kostede det 1.5 mio. kr. at få det 
lavet, og det er ærgerlige penge, 
der kunne bruges på andre ting. 

Hundehold
Sidste sommer var der mange hunde 
i området. Man må ikke have hund 
i lejligheden. Folk gemmer deres 
hunde i kælderrummene, så hvis I 
ser, at der er en hund i kælderrum-
met, så meld det til driften.

Årsregnskab
Administrationschef Susanne Witting 
fremlagde årsregnskabet for 2017.
Det viste et overskud på 1.569.585, så 
det blev selvfølgelig godkendt uden 
den store debat.

Boligsocial helhedsplan
Den boligsociale leder, Jesper Kur-
dahl Larsen, var kommet for at få 
beboernes tilladelse til at ansøge om 
den nye boligsociale helhedsplan hos 
Landsbyggefonden. 
”Hvis den bliver godkendt i aften, 
sender jeg ansøgningen af sted i 
morgen,” sagde han.
  
Da mødet i Gellerup blev udskudt 
dagen før, nåede de aldrig at tage 
stilling til den nye boligsociale 
helhedsplan der. Men Jesper Kur-
dahl forklarede, at han vil sende 

ansøgningen, som om den er 
godkendt begge steder, for ellers 
kan der komme for stor forsinkelse. 

Hovedtemaerne i den boligsociale 
helhedsplan er: tryghed og børns 
fremtid med undertemaer som 
naboskab, forældre og fami-
lier og uddannelse og beskæftigelse.  
 
Finansieringen af planen bliver 
fordelt mellem afdeling 4, 5, 
Aarhus Kommune og Landsbyg-
gefonden. Toveshøjs andel ligger 
på 430.000 kroner over fire år.  
 
Med regeringens nye ghettopakke, 
der snart bliver vedtaget, er det vig-
tigt, at helhedsplanen bliver vedtaget. 
”Så kommer vi dem i forkøbet,” 
sagde Jesper Kurdahl. 
 
Der var et enkelt spørgsmål, som gik 
ud på, om der både kommer tilbud 
til unge mellem 18 og 30 og voksne 
over 30. Her var svaret, at de vil sam-
arbejde med kommunen om tilbud 
til dem over 30. Uden yderligere 
diskussion blev planen godkendt, og 
ansøgningen kan gå i gang.

Forslag
Afdelingsbestyrelsen havde stillet 
fire forslag, som beboerne skulle 
godkende. Det handlede om vedlige-
holdelsesreglementet og ordensregle-
mentet.

Alle fire forslag blev stemt igennem 
og er således gældende fra den dato, 
de blev vedtaget. Det kan ses i referat 
på www.bbbo.dk, hvor du også kan 
finde de relevante papirer.

Valg til bestyrelsen
Valget skulle ifølge forretningsorde-
nen afholdes inden kl. 22, og kl. 21.58 
havde alle kandidaterne præsenteret 
sig. Der skulle vælges fire, og otte stil-
lede op, så det var spændende, hvem 
der kom ind.  Selve valghandlingen 
tog ikke lang tid, men optællingen 
tog over en time. Da resultatet kom, 
var mange af beboerne gået hjem.
 
Følgende blev valgt ind:
Ilham Mohamed 104
Nawal Mohamoud Haji 96
Abdi Mohamed 91
Abdulmalik Farah 78
1.-suppleant blev Mohammad Weis 
med 76 stemmer.

Inden mødet var helt færdigt, skulle 
der vælges en repræsentant til Skræp-
pebladet. Her meldte Saoussane El 
Abbas sig. Velkommen til hende, vi 
glæder os til samarbejdet.

Efter mødet var slut, holdt den nye 
bestyrelse et hurtigt konstituerende 
møde, hvor Anett S. Christiansen og 
Ilham Mohamed blev genvalgt som 
henholdsvis formand og næstfor-
mand.

Beboerne blev også inviteret på 
studiebesøg i skraldesuget lørdag 
den 28. april kl. 9 og  onsdag den 
2. maj kl. 9. Mød op på Drifts-
kontoret. 

Boligsocial leder Jesper Kurdahl fik godkendt den boligsociale helhedsplan på mødet.
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6 - Holmstrup

Livligt beboermøde i Holmstrup
Følsomme sager blev behandlet gnidningsfrit

Tekst Jens Skriver, foto Mogens Nielsen

Henved 60 beboere var mødt frem 
for at behandle en lang dagsorden. 
Der var til tider nogen uro, men 
takket være aftenens dirigent, Keld 
Albrechtsen, blev mødet gennemført 
gnidningsfrit.
Beretningen var sendt ud i 
forvejen, og Edvin Juhl fremhæ-
vede derfor kun nogle få punkter.  
Den almene sektor skal spare, vel 
sagtens for at det offentlige kan spare 
i boligsikring, og boligforeningerne 
skal indsende indberetninger, så 
alment byggeri bedre kan kontrol-
leres. Inspektørfunktionen er omlagt, 
så der er kommet synsteams, og 
servicelederen bestiller nyt hjem. 
Boligforeningen vil lave driftscentre 
på 12-1500 lejemål, så det overvejes, 
om Holmstrup skal tilknyttes afde-
lingerne i midtbyen. Lejetab er nu en 
foreningsudgift. Holmstrup ligger i 
toppen med udgifter til mislighold. 
Det skyldes bl.a., at indskuddene tid-
ligere var meget lave, og ”Holmstrup 
har rekord i dårlig lånefinansiering”. 
Afvikling af lån betyder mindre 
rentesikring. Problemet er først løst i 
2035. 
Afdelingen havde bestilt beholdere 
til nedgravet affald for tre millioner, 
men de var noget ”bras”. Nu er 
problemerne ved at være løst. Det er 
meget billigere at få skraldet hentet, 
og investeringen er tjent ind i løbet 
af 7 til 8 år. Solcellerne giver bespa-
relser. Vand- og elmålere udskiftes 
i år. Afdelingsbestyrelsen vil have 
fundet et nyt kontrolpanel. Der var 
indgået forlig med foreningen om 
tab forårsaget af dens VVS-afdeling. 
Kloakkerne skal undersøges i for-
bindelse med bekæmpelse af rotter.  
 
Sociale kriterier
Holmstrup får i fremtiden 100% flek-
sibel udlejning. Peter Iversen forkla-
rede, at baggrunden var, at efter de 
sociale kriterier, kommunen anlæg-
ger, er Holmstrup det sjette dårligste 

område i byen ud af 38. 48,5% af 
beboerne står uden for arbejdsmar-
kedet, og heri er ikke indregnet folke-
pensionister, efterlønnere, folk på SU 
og hjemmegående. 37,8% af beboerne 
er på førtidspension, i fleksjob eller 
lignende. Også statistikkerne over 
børn og unge viser sociale problemer.  
Peter opfordrede også til, at man 
bakkede op om protesterne mod 
indgrebene i Landsbyggefonden ved 
at skrive under på ”Fingrene væk 
fra Lejernes penge”.Beretningen blev 
derefter godkendt uden indsigelse.

Regnskabet
Overskuddet på godt to millioner 
især skyldtes især besparelser på 
renovationen, el, at dispositions-
fonden har nået den rette størrelse, 
besparelser på personaleudgifter 
og almindelig vedligehold, samt at 
boligforeningens fælles formuefor-
valtning havde givet ½ million mere 
end forventet.

Forslag
Et forslag om ændring af or-
densreglementet som følge af de 
nedgravede affaldsbeholdere blev 
vedtaget uden indsigelse. Driften 
bruger ca. en time dagligt til at 
fjerne affald, der ikke er kastet i 
containerne. Derfor vedtog mødet 
også, at misbrugerne kan få en bøde. 
Afdelingsbestyrelsen ville se på for-
slag om flere affaldsspande på stierne 
og klager over brummelyde.

Der var også stillet forslag om, at 
det atter skulle være tilladt at ryge 
i selskabslokalet ved private fester. 
Forslagsstillerne mente, at proceduren 
for vedtagelsen af forslaget på forrige 
beboermøde var forkert og gjorde op-
mærksom på, at lokalet i forvejen var 
”møgbeskidt”. Forslaget blev afvist, 
fordi personalet, ifølge arbejdsmiljø-
loven, ikke må arbejde i lokaler, hvor 
der bliver røget, men afdelingsbesty-
relsen ser på sagen. 

Valg
Fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
var på valg, og de blev alle genvalgt. 
Valget til afdelingsbestyrelsen gav 
dette resultat:
Peter Iversen, 87 stemmer, valgt
Edvin Juhl,  76       ”            ”
Helle Hansen,  55       ”            ”
Johnny W. Rasmussen,         
  51       ”            ”
Helle Månsson Bülow,
  44       ”   1.-suppleant

Jens Skriver blev med akklamation 
genvalgt til Skræppebladets redak-
tion. 
Niels Jensen høstede også bifald for 
sin redegørelse for omlægningen af 
Fritidsforeningen og FAS og for sit 
forslag om at fejre, at Holmstrup er 
et godt sted at bo, med en taktfast 
klapsalve.
Mødet sluttede af med bifald til Keld 
Albrechtsen for den gode mødele-
delse.
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6 - Holmstrup

Gammel klub får nyt liv
Pensionistklubben i Holmstrup får nyt navn og nyt indhold

Tekst og fotos Jens Skriver

Der manglede fornyelse i Pensionist-
klubben i Holmstrup. Derfor forsøger 
bestyrelsen, som består af Johnny W. 
Rasmussen, Ragnhild Jensen og Jette 
Kristiansen, at få noget nyt op at stå.
Klubben skifter navn til Klub 277 
(efter husnummeret) for at tilkende-
give, at alle og ikke kun pensionister 
er velkomne. 
”Lokalerne, der har køkken og det 
hele, skulle gerne bruges noget 
mere,”  siger Johnny. 
”Vi vil gerne samle så meget som 
muligt her. Vi har eget internet og 
vil gerne hjælpe folk, der ikke kan 
bruge internet med f.eks. at benytte 
E-boks.  IT opgraderes til maximum, 
og folk vil kunne bruge det, som det 
passer dem. Man kan også få hjælp 
til at installere computere. Jeg håber, 
medlemmerne får e-mail, men det 
bliver aldrig et krav.”

Brugerne
Klubben bibeholder de medlemmer, 
som har lyst til at blive, men der 
kommer et nyt medlemskort til Klub 
277. 
”Det bliver nemt at styre kartotek og 
regnskaber ved hjælp af computer, ” 
siger Johnny. ”I øvrigt fandt jeg inspi-
ration på boligforeningens seminar i 
Grenå.”
Alle kan melde sig ind hos en af 
kontaktpersonerne. Især håber man 
på, at også nogen fra Thorsbjerg og 
Odinsgården kommer.  Medlemskab 
koster 110 kr. om året
Foreløbigt er der kommet en ny 
sofagruppen, og Ragnhild var i færd 
med at sætte nye gardiner op, da jeg 
var der.
 
Hvad byder fremtiden på?
Planerne for fremtiden er ikke 
fastlagt endnu. Medlemmerne er vel-
komne til at komme med ideer. ”Jo 
flere skøre ideer desto bedre”, siger 
Johnny. 

Det ligger dog fast, at banko, fæl-
lesspisning, det fælles kaffebord 
på tirsdage, porcelænsmaling og 
sy-, strik- og maleklubber fortsæt-
ter.  Desuden er der planer om en 
metaldetektorklub og en trave- og 
fotoklub. 
”Alt muligt sjovt. Alt, vi kan finde 
på,” siger Jette.
2/6 er der stort loppemarked, for 
alle, der vil være med og kommer 
med ting. Det vil komme til at foregå 
udenfor, hvor der bliver sat borde op, 
og folk kan selv komme med borde. 

Aktiviteten modtager stadig gerne 
lopper. Julemarked bliver der også.
Noget nyt er en mandeklub, der 
i skrivende stund er startet med 
foreløbig fem deltagere. Bestyrelsen 
håber på, at der kommer en masse 
ideer til dens aktiviteter, og så vil det 
vise sig, hvad der duer.
Hvis der er ideer og lyst til initiativ, 
kan meget således startes op.

Johnny W. Rasmussen, Ragnhild Jensen og Jette Kristiansen arbejder i klubben.

To medlemmer Bent Jensen (tv.) og Poul 
Jørgensen tager en ny sofa i brug.
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22 - Sonnesgården

I Sonnesgården skinner solen altid
Stort fremmøde og god stemning til afdelingsmødet

Tekst Elsebet Nørgaard

I det flotte forårsvejr var der stor dis-
kussionslyst. Som administrationschef 
Susanne Witting også bemærkede, 
skinnede solen ’som sædvanlig’ i Son-
nesgården.

I Sonnesgården skinner solen virkelig 
altid – og hvis den ikke gør, har vi en 
kulisse, vi kan opstille – her er nemlig 
mange kreative sjæle. 

Økonomien ser fin ud,  og der er en 
misundelsesværdig god forrentning af 
formuen, hvilken jo er et særsyn i dag. 
Både på grund af de mange penge, der 
samlet set forrentes i Brabrand Bolig-
forening – og dygtighed.

Det betyder meget i forhold til at kunne 
holde huslejen nede, at der er så mange 
beboere, der laver et kæmpemæssigt 
arbejde, bl.a. i forhold til have og ren-
gøring af arealer, fortovet ikke mindst. 
Tak til dem. 
Der blev stillet en forespørgsel om 
forsikringsdækning, når vi udfører 
frivilligt, ulønnet arbejde. Der var lidt 
usikkerhed om, hvordan vi er stillede 
– og Susanne Witting lovede, at dette 
ville blive afklaret og formidlet videre.

Frivillige til havedag
Der er stadig plads til flere, der kan 
give en hånd med i det daglige, her-
udover er der havedag den 30. april kl. 
9.30, hvor der er forskellige opgaver, 
som man kan melde sig til. Der serve-
res frokost for den, der laver arbejdet 
(tilmelding kræves dog – og drikkelse 
medbringes af den enkelte).

Johannes Faghtmann fra afdelingsbe-
styrelsen holdt et interessant oplæg om, 
hvad det vil sige at bo i en almen bolig-
forening og reglerne omkring dette. 

Forslag
Der var indkommet tre forslag ved-
rørende a) lys på fællesarealerne, b) 

parkering på fællesarealerne og c) 
stemmeproceduren.
Der var mange argumenter for og imod 
de emner, der var bragt i forslag.

Lys på fællesarealerne
Afdelingsbestyrelsen havde foreslået, 
at lys på ’de sydlige’ fællesarealer blev 
genetableret med de nuværende 
lamper. Det vil være en dyr affære at få 
reetablet belysningen, hvad enten der 
laves nye lyskilder – eller de eksiste-
rende repareres. Og resultatet behøver 
ikke blive særligt fremragende. De 
fleste fandt derfor, at de eksisterende 
lyskilder – især lyset fra altangangene 
-  er tilstrækkelige, og forslaget blev 
nedstemt.

Parkering på fællesarealerne
Parkeringspladserne er forbeholdt be-
boerne og folk, der har et ærinde hertil.  
For at modvirke, at parkeringsplad-
serne bliver misbrugt, var forslaget, at 
biler, der er parkeret på arealet udover 
24 timer, skulle registreres med en 
seddel i forruden.  Det blev påpeget, at 
det ville blive for svært at administrere, 
og da vi foreløbig kun sjældent har pro-
blemer med at finde parkeringspladser, 
blev forslaget nedstemt.

Stemmeproceduren 
Der var et forslag om, at stemmepro-
ceduren blev ændret, så beboerne selv 
kan bestemme, om der stemmes på 
en, to eller tre personer til afdelings-
bestyrelsen. Argumentet imod dette 
forslag var især, at risikoen for et ’kup’ 
er større, hvis vi ikke stemmer på det 
antal, der var brug for at få ind i besty-
relsen. Forslaget blev nedstemt.

Orientering
Afdelingsbestyrelsen har nedsat en ar-
bejdsgruppe, der står for udsmykning 
af fælleshuset. Der bliver åbnet op for 
tilgang til denne gruppe.

Rigtigt mange beboere er aktive i at 
planlægge jubilæumsfesten den 2. 
juli, og der er plads til flere hjælpende 
hænder. Men det er lige så vigtigt at 
deltage i festen og bidrage til en gode 
stemning. 
Der hænger en fjernbetjening til fjern-
synet i en boks i det lille lokale i Fælles-
huset – for endevæggen i vinduespar-
tiet , hvor der er adgang til at tænde og 
slukke, søge kanaler og regulere lyd-
styrken. Nøglerne til vore lejligheder 
kan åbne boksen. Der hænger i øvrigt 
et opslag i foyeren om, hvem vi kan 
henvende os til, hvis der er problemer 
med fjernsynet – og der hænger også 
en vejledning ved fjernsynet.
I løbet af sommeren skal males plan-
keværk (rensning for alger og efterføl-
gende maling).

Nedsættelse af grupper
Der blev fremført en ros over indkal-
delsen til at deltage i planlægningen af 
jubilæet – og at det vil være dejligt, hvis 
der også fremover bliver åbnet op for 
deltagelse i forskellige arbejdsgrupper, 
som afdelingsbestyrelsen nedsætter, så 
vi alle -  nye som gamle beboere – har 
mulighed for at melde os. Det er via ar-
bejdsgrupperne, man lærer sine naboer 
at kende! 

Det blev nævnt, at der har været mange 
syge i vinter – og der blev stillet spørgs-
målstegn ved, om der var en sammen-
hæng mellem dette og varmeanlægget, 
der gør knuder.

Der gøres et stort arbejde for at holde 
duer og måger væk. En beboer fortalte, 
at hun satte en bambuspind i jorden og 
en tom sodavandsdåse ovenpå, som 
løste problemet hos hende.

Der lød som sædvanlig et nødråb i 
forhold til at overholde reglerne om-
kring affaldssorteringen. Og at vi giver 
hjemmehjælpere eller andre, der bærer 
vores affald ud, besked om reglerne.
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7 - Hasselhøj

Nemt og hurtigt møde i Hasselhøj
Lille underskud i afdelingen

Tekst og fotos Bo Sigismund

Afdeling 7, Hasselhøj holder beboer-
møde to gange årligt. Udover beret-
ning og regnskab var der denne gang 
fire forslag at tage stilling til. Ca. 20 
var mødt til afdelingsmødet, som 
kunne klares på halvanden time med 
Johs. Faghtmann som dirigent.

Kritisk beretning
Afdelingsformand Anja Spalding ud-
trykte både tvivl og kritik. Synsteam 
har åbenbart heller ikke været noget, 
der skabte tilfredshed. Indflyttende 
beboere lærer ikke som tidligere 
driftspersonalet at kende. Der har 
været mange fejl og mangler, ingen 
er glade, og Anja udtrykte bekymring 
over stigende mistillid. Imidlertid 
fortsætter afdelingsbestyrelsen dialo-
gen i håb om nogen forbedring.
Effektivisering skal give op til 
syv procent besparelser. Nu har 
Hasselager-afdelingerne 7, 15, 21, 23, 
24 og 26 i forvejen et tæt samarbejde 
om drift, så der er kun lidt at opnå 
ad denne vej. Man er åben for yder-
ligere samarbejde, og der har været et 
nyligt møde, men der er endnu ingen 
beslutninger taget.
Afdelingsbestyrelsen overvejer at ud-
licitere vaskeriet. Rottebekæmpelse 
har været både meget dyr – der har 

været et stigende antal rotter – og 
medført dobbeltbetaling både til 
Aarhus Kommune og et eksternt 
firma. 
Der ses frem mod at udskifte vinduer 
og terrassedøre i 2020. Når der er 
tale om forbedringsarbejder, skal de 
finansieres ved lån; men det betyder 
igen et mindre træk på henlæggelser, 
hvorfor der vil være midler til faca-
derenovering. Når man er så langt, 
kommer et møde til at tage endelig 
stilling.
Efter en kort debat om rotter, asbest 
og isolering blev beretningen god-
kendt.

Lille underskud
Afdeling 7 kom som den eneste 
afdeling ud med underskud på 
51000. Rottebekæmpelse har været 
meget kostbar, til gengæld har tabet 
ved fraflytninger været ubetydeligt. 
Regnskabet blev godkendt uden 
kommentarer.

Storskrald og et forsøg på en 
løsning
Uanset at der ligger en kommunal 
modtageplads kun to km borte, er 

der meget storskrald, der blot stilles 
ud. Anja havde tegnet en skitse til en 
mulig løsning, men der er åbent for 
flere ideer, og afdelingsbestyrelsen 
bad blot om godkendelse til at gå 
videre med en plan til at løse pro-
blemet. Dette blev vedtaget med 24 
stemmer mod 8.

Overvågning har ikke nyttet 
meget
Det er dyrt at holde i gang, skal 
fornys hvert fjerde år og afskrives 
samtidig, samtidig med at politiet 
ikke er tilfreds med billedkvaliteten. 
Afdelingsbestyrelsen ville gerne vide, 
om der skal arbejdes videre med for-
slaget. Kun tre stemte ja og 31 nej, så 
der  bliver et nyt forslag senere.
Maling skal nu have mindst glans 5 
og højst glans 20, og listen over god-
kendte leverandører af køkkener skal 
nu findes på hjemmesiden.

Under eventuelt fremkom der en 
undren over den påfaldende hurtige 
udskiftning af serviceledere. Anja 
gjorde rede for problemet, og det i 
øvrigt udramatiske møde sluttede kl. 
20.30.

Afslappet stemning til afdelingsmødet.

Formand Anja Spalding med beretningen.
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Generalforsamling Fritidsforeningen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fritidsforeningen

Af Abdinasir Jama, formand Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00 
Foreningernes Hus, 
Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens årsberetning til god-
kendelse.
3. Beretning fra Fritidsforeningens 
Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning.
4. Aflæggelse af regnskab til godken-
delse for Foreningen og 
5. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte 
(FAS).

6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
         1. Forslag fra Sektion Vest 
             vedr. vedtægtsændring.
         2. Forslag fra Lene vedr. 
             vedtægtsændring.
Alle forslagene kan ses på bbbo.dk 
under Fas og fritid 
http://bbbo.dk/beboer/fas-og-fritid/ 
8. Valg til bestyrelse og suppleanter 
som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
9. Valg af en revisor og to suppleanter 
som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
10. Eventuelt.

Fritidsforeningen står over for en skillevej
Generalforsamling skal afgøre, hvordan fremtiden kommer til at se ud 

for den snart 50 år gamle forening

Af Helle Hansen

I mange år har beboerne i Brabrand 
Boligforening hver måned betalt ti 
kroner over huslejen til Brabrand 
Boligforenings Fritidsforening, som 
gennem alle årene har været med til 
at arrangere massevis af udflugter, 
fester og andre aktiviteter for forenin-
gens medlemmer, samt ydet støtte 
og lån til foreningslivet i boligfor-
eningernes afdelinger gennem FAS, 
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte. 
Sådan var det indtil for et par år 
siden, hvor der blev lavet den store 
ændring af Fritidsforeningen, der på 
det tidspunkt blev opdelt i tre FAS 
Sektioner, Syd, Vest og Nord, som 
siden hver især har lavet sine egne 
udflugter og aktiviteter under tilsyn 
af bestyrelsen i Fritidsforeningen, der 
stadig er den overordnede forening.

Stop for opkrævning af kontin-
gent
Men nu kan ordningen med den 
månedlig medlemsopkrævning af 

10 kroner over huslejen ikke læn-
gere fortsætte. Det er, fordi tilsynet 
i Aarhus Kommune siger, at man 
ikke pr. automatik kan indmelde nye 
beboere i Fritidsforeningen. Det har 
hidtil været praksis, at beboere, der 
ikke ønsker medlemskab, aktivt selv 
skal melde sig ud for ikke at betale de 
10 kroner.

To forslag, to retninger
Det betyder, at der til den kommende 
generalforsamling i Fritidsforenin-
gen, som er indkaldt til den 30. 
maj, skal laves en ny struktur for 
Fritidsforeningen, og her vil der blive 
mulighed for at vælge mellem to 
veje, når den fælles opkrævning af 
kontingent over huslejen stopper den 
1. juli.
Der er nemlig indsendt to forslag 
til vedtægtsændringer til, hvordan 
fremtidens Fritidsforening skal se 
ud. Det ene forslag, indsendt af Lene 
Olm, tidligere formand for Fritids-

foreningen, går kort fortalt ud på, at 
Fritidsforeningen skal fortsætte, men 
at det er afdelingerne i stedet for 
beboerne individuelt, der skal være 
medlemmer.
Det andet forslag til nye vedtægter 
kommer fra Sektion Vest, der foreslår, 
at der skal findes en måde, hvorpå 
midlerne fra Fritidsforeningen i 
stedet kan overføres til en særlig 
konto på de enkelte afdelingers konto 
119.
Hvilket af forslagene der er mest 
stemning for, afgøres på general-
forsamlingen onsdag den 30. maj i 
Foreningernes Hus.
Alle forslagene kan ses på bbbo.dk 
under Fas og fritid - http://bbbo.dk/
beboer/fas-og-fritid/ 



 Lokalcenter Brabrand i maj måned
Udvalg af arrangementer

Af Brugerrådet

Filmklubben viser ”Jagten”
Tirsdag d. 1. maj kl. 14.00 – 17.00
Filmen, kaffe og brød koster 20 kr.

Bankospil
Mandag d. 14. maj kl. 13.15
Kom og spil med om de fine præmier. 
Spillet afholdes i Søcaféen – kaffe og 
brød er inklusive ved køb af banko-
plader.

Aarhus Musikskole 
Tirsdag d. 15. maj kl. 16.00 – 17.00
En udsøgt håndfuld elever fra Aarhus 
Musikskole kommer forbi lokalcenter 
Brabrand og giver koncert.

Arrangementet er led i et samarbejde 
med Sundhed og Omsorg, som vi 
kalder Tusinsfryd.
Små og større elever viser, hvad de 
kan på klaver, fløjte og andre instru-
menter.
Som regel tager vi også et par fælles-
sange.
Arrangementet er gratis.
 
Hotdog-aften
Tirsdag d. 15. maj kl. 17.00 – 19.00
Byg selv gourmethotdogs.
Pris pr. hotdog: Voksne 25 kr. Børn 
under 12 år: 15 kr.

Øl, vand, vin og kaffe kan købes. 
Alle er velkomne – 
børn, unge og ældre.  
Ingen tilmelding 

Udflugt
Onsdag d. 6. juni kl. 9.00 – ca. 17.30
Turen går til ”Flamingo Naturpark”, 
som ligger ved Vemb i nærheden af 
Holstebro. 
Pris for bustur, 2 x entre, frokost 
(eksklusive drikkevarer) og eftermid-
dagskaffe er 250 kr. 
Billetter kan købes i caféen fra 14. til 
og med 29. maj.

Familieudflugt til Djurs Sommerland og Legoland
Vi tager af sted lørdag d. 12 maj til 
Djurs Sommerland og Legoland.
Derudover laver vi en kør-selv-dag til 
Djurs Sommerland lørdag d. 26 maj.  

Som noget nyt har du nu mulighed 
for at invitere dit barnebarn med.

Vi sælger billetter onsdag d. 2 
maj i Laden fra kl. 16.00 til 18.30. 

Torsdag d. 3 maj i Skovgårdsparkens 
Servicecenter fra kl. 15.30 til 17.30.
Holmstrup torsdag d. 3 maj i møde-
lokalet nr. 215 fra kl. 16.00 til 17.30.

Husk sundhedskort.

Priser til Djurs Sommerland 
Kør selv  100,00 kr.
Med bus  150,00 kr. 

Pris for barnebarn 
Kør selv  125,00 kr. 
Med bus  175,00 kr.

Priser til Legoland 
Kør selv  125,00 kr.
Med bus  175,00 kr.
Pris for barnebarn.
Kør selv  150,00 kr. 
Med bus  200,00 kr.

Djurs Sommerland    Bus _______   Kør selv ________   Antal deltagere ________
Dato  ____________        Børnebørn  ________
Navn  _____________________________________________   Børn under 2 år ________
Adresse   ____________________________________________   Pris i alt  ________

Legoland  Bus ______  Kør selv _________   Antal deltagere ________
Navn  _____________________________________________   Børnebørn  ________
Adresse   ____________________________________________   Børn under 2 år ________
          Pris i alt  ________

Vi arbejder på sommerferieaktiviteter
Måske besøg på Moesgaard, Aros og Den Gamle by.  Voksen og pensionistudflugt til Mariager Fjord.
Følg os også på FAS nord / Facebook.
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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
Abdinasir Jama Mohamed, formand
tlf. 42 95 52 29
nasir.jama@gmail.com

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



Markedsdag 
på den Jordiske Freds Plads i Gellerup

Lørdag d. 5. maj 
På Fredspladsen foran Gellerup Bibliotek.
Kom og vær med, når vi rykker ud i det fri 
og holder markedsdag på Fredspladsen.  
Der vil være sjove aktiviteter hele dagen for 
både store og små. Blandt andet kan du lave din 
egen spirepotte og gå på opdagelse i stande med 
brugte bøger og fine loppefund. 

Program:
Kl. 11.00 – Markedspladsen åbner
Kl. 12.00 – Gratis suppe
Kl. 12.30-13.30 – Live jazzmusik
Kl. 14.30-15.30 – Black Top Team
Kl. 17.00 – Tak for i dag.

Det er gratis, og alle er velkomne!
Arrangementet holdes i samarbejde med Lokalcenter 
Gellerup, Gellerup Kirke, Brabrand-Årslev Lokalhi-
storisk Arkiv, Gellerup Bibliotek, Livsværkstederne, 
Sigrids stue, Verdenshaverne og Sleep-In Gellerup.    

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.  r

Se priser på hjemmesiden. Læs mere på gellerupbadet.dk

Kom til Town Talk i Gellerup
Town Talk er en række talks, der foregår i 
Gellerup. De vil omhandle aktuelle emner i 
forbindelse med forandringerne og udviklingen 
i bydelen.
 
Hvordan ser fremtiden ud for Gellerup? Er 
Gellerup det nye Kreuzberg? Eller et nyt alter-
nativt centrum i Aarhus?
En ting er sikkert, der er store ambitioner for-
bundet med Helhedsplanen 2.0 - og du kan 
følge med og blande dig i samtalen om frem-
tiden.
 
Den 3. maj kl. 18-20 tager Town Talk fat på tre 
vigtige spor. Det fysiske arkitektoniske per-
spektiv, det sociale menneskelige perspektiv 
og det økonomiske perspektiv. 
Alt sammen vil blive præsenteret gennem 
spændende oplæg og relevante diskussioner.
 
Program:
18:00 Introduktion
Morten Daugaard / Professor, cand.phil. 
Aarhus Arkitektskole 
Tom Nielsen / Professor, cand.arch.,  Ph.d. 
Aarhus Arkitektskole 
Ole Bech / Projektchef Gellerup 2.0 
Brabrand Boligforening
Jonas S Bach / Kommunikation og Ph.d. 
Brabrand Boligforening

Det foregår i E&P Huset
Karen Blixens Boulevard 39, 8220 Brabrand

UDTRYK - INDTRYK - AFTRYK

Dansk er kun ét af mange sprog

Lørdag den 23. juni kl. 15-18

Gellerup Fællesråd, Fredspladsgruppen og 
LiteratureXchange efterlyser deltagere:
Digtere, forfattere, musikere, fortællere, 
malere, dansere, kunstnere, oversættere, tol-
ke, fotografer, filmmagere, skuespillere, per-
formere, pladevendere, DJ’s, VJ’s, rappere, 
kor, scenearbejdere, ja-hvad-kan-du? 

Hvad kan I eller du? 
Lad os se/Høre/Opleve!

Der er stadig plads på programmet. Der slut-
ter med Rap Akademiet... 

Skriv til Fællesrådet:  hhmh65@hotmail.com/
mentalmantel@gmail.com

   


