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LEDER

Af Helle Hansen

Bulldozer-mareridt

Forleden lå jeg og døsede på sofaen i sommervarmen med 
fjernsynet kørende på TV2 News.

Undervejs til drømmeland befinder jeg mig pludselig i et 
smukt grønt landskab, fyldt med dejlige træer og buske, 
og langs de hvide snoede stier svajer vilde markblomster i 
vinden. Det ligner præcist den nye smukke bypark, som er 
ved at vokse frem midt i Gellerup…. 

Jeg spadserer op til enden af parkstien og når helt til Tovshøj-
skolen. Pludselig begynder min drøm at ændre karakter. Med 
et kommer store buldrende bulldozere kørende ad den nye 
Janesvej. De fortsætter med fuld fart ind i Tovshøjskolens røde 
murstensbygning, væggene styrter sammen, og taget falder 
ned.  ”Hvad sker der dog?” råber jeg højt, men ingen svarer. 

Med bankende hjerte spurter jeg hen mod Bazar Vest. Her 
løber jeg ind i en masse triste børn, som går rundt på parke-
ringspladsen ud mod Edwin Rahrs Vej. ”De har lukket vores 
skole,” siger børnene med gråd i stemmen.

”Godt, det kun er en ond drøm,” tænker jeg, og husker tilbage 
på de mange gode iftar-middage, jeg gennem årene har del-
taget i på Lykkeskolen sammen med skiftende borgmestre og 
byrådspolitikere, der har holdt lange skåltaler og rost skolen 
for dens flotte arbejde. Jeg mindes også de mange skønne børn 
fra skolen, jeg i dag tit møder med deres flotte eksamener og 
fine uddannelser. 

Jeg går videre ned mod City Vest ad den nye bygade. Til min 
skræk ser jeg, at mit gamle barndomshjem på Jettesvej 29 er 
væk. Hele blokken er pist borte. Det samme gælder Dortesvej-
blokken ved siden af. Jeg forstår det ikke. Er igen glad for, at 
det kun er en ond drøm.

Jeg kommer ned, der hvor Nordgårdskolen lå, før den blev 
revet ned. Her er bulldozerne også i gang. De er ved at rive 
den nye, store børnehaveinstitution ned. Den blev bygget bare 
for to år siden. 

Jeg kigger over på den anden side af Sigridsvej. Også her er 
bulldozerne i gang med at rive blokke ned. ”Det er da tude-
tosset,” tænker jeg, ”alle blokkene jo lige blevet renoveret...”.

Heldigvis er det kun en dum drøm... - et ondt sommermare-
ridt.

Med ønske om gode drømme og en god sommer til alle. 
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Byggerierne vokser op af jorden
Valdemarsgade 18 er snart klar til rejsegilde

Af Helle Hansen, fotos Helle Hansen og Bo Sigismund

Omdannelsen af det gamle garnisonssygehus på 
Valdemarsgade 18 i Aarhus Midtby skrider fint 
frem, og snart kan der holdes rejsegilde over Bra-
brand Boligforenings nye afdeling, som kommer til 
at indeholde 22 lejemål. De nye beboere forventes 
at kunne flytte ind til marts 2019.

Klar efter næste sommer
På Karen Blixens Boulevard i Gellerup går det også 
fremad med byggeriet af den nye ungdomsafde-
ling, hvor man nu snart er klar til at tage hul på 
anden etape af første fase. Her forventes det, at de 
første unge studerende kan rykke ind umiddelbart 
efter sommeren næste år.
 
Snart klar med nye kontorer
Lige ved siden af er byggeriet af Brabrand Bolig-
forenings administrationsbygning også gået i gang. 
Her er der ved at blive gravet ud til parkeringskæl-
der. Men så går det også hurtigt videre med at få 
bygget op, og det er forventningen, at administra-
tionen allerede næste sommer i 2019 kan rykke ned 
i de nye lokaler og vinke farvel til Rymarken.

Administrationen er et hul i jorden.Kollegiet er snart i to etager.

Det gamle garnisonssygehus skal rumme 22 boliger.



4 - Skræppebladet juni  2018

Truende mørke skyer trodses af nye, unge kræfter
Repræsentantskabet ruster sig mod krav fra regeringen

Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Der var varmt som i et drivhus, da 
boligforeningens ordinære repræsen-
tantskabsmøde blev afholdt i DGI-
huset, og voldsom lyn og torden brød 
løs, da medlemmerne skulle hjem.
86 stemmeberettigede repræsentant-
skabsmedlemmer var til stede ved af-
stemningerne. Mødet var forholdsvis 
kort og effektivt, og aftenens dirigent, 
Rene Skau Björnsson, havde ingen 
problemer med at lede det.

Beretning
I sin mundtlige beretning fremhæ-

vede formanden, Keld Albrechtsen, 
en række punkter, der ikke var nævnt 
i den skriftlige beretning. Brabrand 
Boligforening er på vej ind i et 
politisk turbulent år, og der er sket 
meget i højt tempo med lovgivning 
om udsatte boligområder, og lovbe-
stemmelserne kan rumme problemer 
som ghettolisterne. Tiltag er helt 
uoverskuelige. Der kan komme en 
milliardregning til kommunen, som 
Brabrand Boligforening kan være så 
venlig at deltage i finansieringen af.
Udviklingsplanen for Gellerup og 
Toveshøj trækker ud. Dobbelt så store 
forsinkelser som ventet koster mange 
penge. 
Det bliver en hård løsning for Skov-
gårdsparken, hvis den ikke pilles af 

ghettolisten. I modsat fald skal antal-
let af almene boliger reduceres med 
40 procent så nyrenoverede boliger 
skal rives ned, og lånene betales ud. 
Boligforeningen håber på en dispen-
sation og presser på, fremhævede 
formanden.
 
Tilgængelighedsboliger
Der skal opføres tilgængelighedsboli-
ger i Gellerup, men nu vil kommunen 
fratage afdelingens beboere retten til 
disse boliger. Boligforeningen pro-
testerer, for aftaler med kommunen 

om renoveringer skal respekteres. 
Beboerdemokratiet i Gellerup og 
Toveshøj kan afvikles. Den nye lov-
bestemte indretning af repræsentant-
skab og bestyrelse er ikke fastlagt. 
Der kommer krav om nedrivning af 
blokke i Gellerup (og endnu flere i Bi-
spehaven). Det vil medføre behov for 
mange nye almene boliger i Aarhus, 
men regeringen foreslår nyt alment 
byggeri i Aarhus nedsat til det halve. 
Brabrand Boligforening er med 
til at betale Helhedsplanen ved 
hjælp af jordsalget, men ministe-
ren kan tage af boligforeningens 
egenkapital til finansiering. Bolig-
foreningen kræver klare aftaler. 
Huslejen skal holdes i ro, og det 
lykkes med en stor indsats.

Formanden sluttede af med at for-
sikre, at boligforeningen vil sikre de 
bedste løsninger, lykønskede de nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 
takkede for godt samarbejde.
Beretningen blev derefter godkendt 
med overvældende flertal.

Regnskab og budget
Økonomichef Susanne Witting frem-
lagde regnskab for 2017 og budget for 
2018. Regnskabet viste et overskud  
på 2 millioner kroner. Det skyldtes 
især en bedre forrentning end ventet 
af boligforeningens midler, besparel-
ser på personaleudgifter og kontor-
hold samt til advokater og telefoni.
Boligforeningen har ikke mindre end 
4,3 millioner kr. ude at svømme for 
misligholdte lejligheder, men udestå-
enderne var i det forløbne år blevet 
formindsket med 800.000 kr.
Regnskabet blev godkendt med over-
vældende flertal.

Ungdomsboliger og boligsocial 
helhedsplan
Et forslag om opførelse af 114 ung-
domsboliger på Randersvej blev lige-
ledes godkendt med overvældende 
flertal.
Dernæst drøftedes godkendelse af 
Den boligsociale Helhedsplan for 
Gellerup og Toveshøj. Den havde 
ikke kunnet godkendes i Gellerup, 
da beboermødet måtte afbrydes og 
udsættes. Planen blev forelagt af 
boligsocial leder Jesper Kurdahl. 
Projektet havde til formål at bryde 
den negative sociale arv og ville 
ikke medføre huslejestigninger. Der 
skulle satses på naboskab med gode 
relationer mellem beboere, kom-
muner og foreninger med en positiv 
kultur samt satses på forældre og 
familie, så børnene klarer sig godt, 
og på beskæftigelse med uddan-
nelse eller arbejde. Stillinger under 
helhedsplanen bliver slået op. 
Landsbyggefonden betaler det 
meste, kommunen 16 procent, mens 
afdelingerne lægger beboerrådgiv-
ningerne ind som medfinansiering. 

Det var et varmt møde, men de fleste var alligevel opmærksomme.
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Der var bred enighed om behovet 
for planen og ønske om at få den 
sat i værk, men flere delegerede 
fra Gellerup mente, det var en til-
sidesættelse af beboerdemokrati, 
at den ikke blev forelagt beboerne 
på et beboermøde i Gellerup.  
Derefter blev forslaget godkendt.

Unge studerende i beboerdemo-
kratiet
Et forslag fra Bronzealdervænget 
og Havnehusene om, at der skulle 
arbejdes for, at unge studerende i 
fremtiden skulle blive en del af be-
boerdemokratiet og være med i fæl-
lesskabet, blev fremlagt af Matthias 
Ottesen Nielsen og godkendt med 
applaus.

Whistleblowerordning
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken 
havde stillet forlag om en whistle-
blowerordning og begrundede det 
med, at der var brug for tillid og 
åbenhed og en officiel måde til at 
komme af med problemer og mu-
lighed for at imødegå fejl. Der var 
enighed om behovet for ordningen, 
men der blev stillet spørgsmåls-
tegn ved kontrollen af ordningen.  
Forsamlingen besluttede at vedtage 
forslaget med små ændringer.

Vedligeholdelsessyn af alle lej-
ligheder og optimering af drift 
og service
Et forslag fra Vagn Eriksen om et 
vedligeholdelseseftersyn af alle 
lejligheder blev begrundet med, at 
boligforeningen har en forholdsvis 
lav flytteprocent, at skiftende varme-
mestre ikke har registreret korrekt, 

misligholdelse derved kan opdages i 
tide, og at beboeren får mulighed for 
at få rettet op på problemer. Gennem-
ført rigtigt vil det betyde en bespa-
relse for alle. Nogle var betænkelige 
og mente, det ville blive for dyrt, men 
forslaget blev vedtaget.
Et forslag fra Lene Olm, Odinsgård,  
om fokus på optimering af drift 
og service i stedet for placering af 
servicecentre blev vedtaget med et 
snævert flertal.

Valg
Valget til foreningsbestyrelsen gav 
følgende resultat: Nyvalg til Matthias 
Ottesen Nielsen fra Bronzealdervæn-
get med 63 stemmer og Christina 
Madsen fra Østergårdsparken med 
60 stemmer. Abdinasir Jama fra Gel-
lerupparken blev genvalt med 38 
stemmer. Ved det efterfølgende sup-

pleantvalg blev Johannes Fagtmann 
fra Sonnesgården førstesuppleant 
med 44 stemmer, mens Laurids Bloch 
fra Søvangen med 23 stemmer blev 
andensuppleant.

Foreningsbestyrelsen opfordrede 
repræsentantskabsmedlemmer til at 
melde sig til en gruppe til planlæg-
ning af næste repræsentantskabs-
møde.
Under eventuelt understregede bl.a. 
en delegeret fra Gellerup endnu en 
gang, at det var en person udefra, der 
havde forstyrret deres beboermøde.
Til sidst kunne Keld Albrechtsen 
takke for et godt møde, og der var en 
kæmpeapplaus til den mangeårige 
formand, Jesper Pedersen, der ikke 
opnåede genvalg til foreningsbesty-
relsen. 

Den nye bestyrelse(fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), 
Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama 
Mohamed og Helle Hansen.

Keld Albrechtsen giver Jesper Pedersen, som ikke blev genvalgt, en afskedsbuket.

Vagn Eriksen og Peter Iversen diskuterer i 
pausen.
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På besøg hos KaffeFair
Mad og mennesker – en socialøkonomisk virksomhed

Tekst Peter Stampe, fotos Elsebeth Frederiksen

Skræppebladet har mødt Frida 
Lund fra KaffeFair. Her er mad og 
mennesker i fokus.  Frida Lund er 
køkkenleder for kantinen i Brabrand 
Boligforening og E&P Huset i Gelle-
rup, som KaffeFair har lavet en aftale 
med. Men Frida Lund udtaler, at 
KaffeFair er meget mere end én type 
virksomhed.
Som kort introduktion til virksom-
heden blev KaffeFair stiftet i 2006 og 
er en selvstændig virksomhed under 
Daghøjskolen FOKUS. Virksomhe-
den har siden udviklet sig til at have 
et sundt og godt forretningsgrundlag 
indenfor café-, konference- og kan-
tinevirksomhed. Virksomheden har 
afdelinger ind for kantinevirksomhed Frida og primus motor Roda (arkivfoto).

Boligforeningen har fået et beboerdemokratiudvalg
Foreningsbestyrelsen har konstitueret sig med flere nye ansigter i udvalgene og et helt nyt udvalg

Tekst Helle Hansen

Onsdag den 6. juni satte den nye for-
eningsbestyrelse sig rundt om bordet 
for at fordele opgaverne i bestyrelsen, 
der efter valget i repræsentantskabet 
har fået to nye medlemmer, Mathias 
Ottesen og Christina Madsen. 
Erik Bløcher blev hurtigt genvalgt 
som foreningens næstformand. Han 
udgør herefter sammen med Keld Al-
brechtsen foreningens formandskab. 
Keld Albrechtsen blev direkte valgt 
til boligforeningens formand for to 
år på sidste års repræsentantskabs-
møde, så det ligger fast.

Sammenlægning af to udvalg
Foreningsbestyrelsen besluttede der-
efter at danne et nyt udvalg, der er en 
sammenlægning af det tidligere kom-
munikationsudvalg og kontaktud-
valget. Det nye udvalg skal arbejde 
med mange af de opgaver, der blev 

vedtaget på repræsentantskabsmø-
det, såsom beboeruddannelse, fokus 
på ungdomsafdelingerne og generel 
bedre kommunikation i hele forenin-
gen. Det nye udvalg, som får navnet 
beboerdemokratiudvalget, består af 
Christina Madsen, Abdinasir Jama 
og Mathias Ottesen, med sidstnævnte 
som formand.
 
Flere nye i gamle udvalg
I politisk udvalg, der har fokus på 
de boligpolitiske vinde, sidder Peter 
Iversen som formand, med Keld 
Albrechtsen og nu også Mathias Otte-
sen, som nyt medlem. Projektudval-
get, hvor udviklingen af boligforenin-
gens projekter foregår, kommer til at 
bestå af Keld Albrechtsen, formand, 
og Peter Iversen samt Christina 
Madsen som nyt medlem. Drifts- og 
administrationsudvalget, som i høj 

grad arbejder med boligforeningens 
driftsforhold og for tiden især udvik-
lingen af driftscentrene, kommer i år 
til at bestå af Erik Bløcher, formand, 
og Keld Albrechtsen med Helle 
Hansen som nyt medlem.
Derudover blev Keld Albrechtsen, 
Peter Iversen og som ny Erik Bløcher 
valgt til ad-hoc-udvalget, der arbej-
der med udviklingen af Helhedspla-
nen for Gellerupparken og Toveshøj.
Brabrand Boligforenings repræsen-
tant i BL´s kreds 5 forbliver Peter 
Iversen med Erik Bløcher som sup-
pleant. Samme to er sammen med 
Abdinasir Jama, der  er ny, også 
boligforeningens repræsentanter i 
AARHUSbolig.
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i Vodskov for Ældre og Handicap-
forvaltningen, for Brabrand Bolig-
forening på Rymarken i Aarhus. 
samt på Strandvejen i Aalborg, hvor 
forretningskonceptet er blevet udvi-
det til også at omfatte takeaway og 
eventvirksomhed i deres nye event-
sal. I forbindelse med virksomheden 
på Strandvejen har Det Obelske 
Familiefond givet 5 mio. kr. til deres 
meget professionelle køkken for at 
støtte sårbare menneskers vej tilbage 
i beskæftigelse. 

Aftale med jobcenter
For at understøtte virksomheden - 
vedrørende for eksempel kantiner 
og hjælpe mennesker på kanten eller 
ude af arbejdsmarkedet via oplæring 
og praktisk læring i et industrikøk-
ken og et venligt puf og en vej tilbage 
til varig beskæftigelse - har KaffeFair 
indgået rammeaftaler med Aalborg 
Kommunes Jobcenter og Ældre og 
Handicapforvaltningen. Ligeledes 
har virksomheden en rammeaftale 
med Aarhus Kommune via et sam-
arbejde med FO-Aarhus (Folkeoplys-
ningen).

Andre madkulturer
Tilbage til Frida Lund og den 
meget behagelige samtale med 
hende om hendes rolle som køk-
kenleder for kantinen på Rymarken 
og for E&P Huset i Gellerup, 
hvor aftalen lige nu går ud på at 
leverer kager og panini til caféen. 
Hun fortæller, at hun har en usæd-
vanlig baggrund for at blive køk-
kenleder. Hun har en akademisk 
baggrund, men har altid interesseret 
sig mere for mad og udbredelse af 
andre madkulturer, så det resulterede 
i, at hun blev køkkenleder, først for 
kantinen på Rymarken og dernæst 
for E&P Huset i Gellerup. 
Hun klarer opgaverne i kraft af et 
godt samarbejde med to kvinder, 
Kaltuma, initiativtager til virksom-
heden Somali Food, og i særdeleshed 
Roda, næstkommanderende i køk-
kenet. Roda har været tolk i mange 
år og er uddannet i catering. Hun 
har været primus motor i at rekrut-
tere og inspirere somaliske kvinder 
til via en uddannelse i industrikøk-
kenet at finde en beskæftigelse, som 
gav mening. Frida Lund fortæller, at 
Gellerup desværre er karakteriseret 
af en særlig høj arbejdsløshed blandt 

somaliske kvinder, som desuden må 
trækkes med forskellige grader af 
fysiske handicap og derved ikke have 
fuld arbejdsduelighed. 
I kantinen er det lykkedes Frida Lund 
have næsten udelukkende somaliske 
kvinder i oplæring og beskæftigelse, 
så det må siges at være en rigtig god 
succeshistorie, som skulle have større 
udbredelse.

E&P Huset og Smag á la Gel-
lerup
Frida Lund har spændende vi-
sioner for E&P Huset, som fx. 
byudvikling og udbredelse af en 
anden slags madkultur. Lige nu 
er aftalen med E&P Huset, at de 
leverer panini og kager til deres café, 
som har åbent to gange om ugen. 
Smag a la Gellerups aktiviteter venter 
lige nu på, at dygtige og handlekraf-
tige mennesker kan lægge den energi 
og tid i konceptet, der kræves.
”Konceptet er rigtig godt, og kan 
bringe Gellerup på et gastronomisk 
landkort, hvilket vil være oplagt, da 
Gellerup rummer så mange mad-
kulturer og madkyndige kvinder og 
mænd,” fortæller Frida. 
”I KaffeFair afventer vi, om Brabrand 
Boligforening kan bidrage med 
ressourcer dertil eller om det skal 
komme fra lokale ildsjæle.”
Skribenten kan kun håbe, at Frida 
i kraft af sin tålmodighed, venlige 
udstråling, sin evne til at samarbejde 
med andre mennesker fra egen og 
andre kulturer og endelig hendes 
udtalte kompetencer indenfor en hel  
række andre felter end det primære 

som køkkenleder får held til de fleste 
af sine foretagender. Gudskelov er 
hun et udtalt praktisk menneske, så 
mon ikke hun i kraft af vedholdenhed 
kan finde stadig nye samarbejdspart-
nere, så hun kan rykke virksomheden 
KaffeFair, Gellerup, nye madkulturer 
og andre planer til succes, så hun kan 
rykke den virkelige virkelighed en 
lille smule? Det er skribentens tro og 
håb.

Frida med et udvalg af lækre kager, som 
en af de ansatte har lavet.

Smukke portrætter af tidligere ansatte i køkkenet.
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Der skal nyt blod i foreningsbestyrelsen
Mathias Ottesen vil sørge for, at studerende er repræsenteret i boligforeningens bestyrelse

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen og Mathias Ottesen, foto Bo Sigismund

Mathias Ottesen på 21 blev på re-
præsentantskabsmødet den 28. maj 
valgt ind i foreningsbestyrelsen med 
allerflest stemmer. Han havde også 
gjort sig godt bemærket på mødet, 
med flere indlæg fra salen. Han 
lagde i sin opstillingstale vægt på, at 
de studieboliger, der findes og snart 
bliver bygget, skal have en repræ-
sentant, der kender deres forskellige 
problemstillinger. De er ofte ikke be-
kendt med beboerdemokratiet, de er 
ofte lige flyttet hjemmefra, og der er 
mange ting, de skal lære. Derfor var 

Mathias også, sammen med resten 
i bestyrelsen, med til at stille forslag 
om, at administrationen skal finde 
måder, hvorpå beboerne i de nye 
ungdomsboliger får bedre kendskab 
til beboerdemokratiet.

Nyt blod
Mathias læser til bachelor i filosofi 
på Aarhus Universitet, men stammer 
oprindeligt fra den lille by Gjellerup 
i nærheden af Herning. Han flyttede 
direkte hjemmefra til sin ungdoms-
bolig på Bronzealdervænget, så det 
der med at skulle vænne sig til at bo 
alene kan han sagtens identificere sig 
med. 

Han havde kun boet i Aarhus i et 
halvt år, før han og tre andre ved et 
ekstraordinært beboermøde blev 
valgt ind i afdelingsbestyrelsen. Der 
sad nemlig på det tidspunkt kun én, 
den nuværende formand Barbara. 
Sådan går det i studieafdelingerne, 
hvor fraflytningsfrekvensen er relativ 
høj. Siden da har de arbejdet for at 
skabe et socialt liv i afdelingen igen 
og ikke mindst sørget for at engagere 
de mange naboer både i fællesskabet 
og i beboerdemokratiet.
Mathias har altid haft en interesse for 

politik og kan godt lide tanken om, 
at det er helt tæt på kroppen og ikke 
mindst hjemmet, når det drejer sig 
om beboerpolitik.

Særlige udfordringer
At de var nødt til at udfylde hul-
lerne efter en pludseligt forsvunden 
bestyrelse, er ikke så underligt, for 
studerende flytter meget og ofte, 
når der lige er noget, der byder sig. 
Derfor har en ungdomsafdeling et 
særligt problem med at opretholde 
kontinuiteten, hvis hele bestyrelser 
skiftes ud på én gang. Desuden er 
det slet ikke sikkert, at der kan findes 
kandidater til at stille op, da mange 

er førstegangsflyttere og formentlig 
ingen erfaring med beboerdemokrati-
et har haft – det havde Mathias heller 
ikke – og derfor kan det være svært 
at vide, hvorfor man skal prioritere 
sin afdelingsbestyrelse, når man også 
samtidig skal jonglere studiejob, 
forelæsninger, opgavedeadlines og 
have lidt tid til at slappe af også.  

Ungdomsafdelinger
”At der er disse særlige udfordringer 
for ungdomsafdelinger, er sikkert 
ikke ny viden, men desværre er det 
ikke mit indtryk, at der for øjeblikket 
er en klar strategi for, hvordan bolig-
foreningen kan løse problemerne. Det 
gælder både for de eksisterende afde-
linger med studieboliger, men så san-
delig også de kommende – og ikke at 
forglemme de helt særlige sproglige 
og kulturelle problemstillinger, der 
kommer af, at boligforeningen også 
udlejer værelser til udvekslingsstu-
derende i samarbejde med Aarhus 
Universitet” siger Mathias.

Vision for studerende
Men udover at Mathias kan se helt 
konkrete udfordringer, der skal løses, 
har han også en vision om, at Bra-
brand Boligforening kan gøre mere 
for aktivt at være en boligforening for 
byens mange studerende. 
”Iværksætterfaciliteterne, der er 
planlagt i det kommende Gellerup-
kollegie, er et skridt i den rigtige 
retning, men jeg så gerne, at bolig-
foreningen i fremtiden også arbejder 
mod at blive en forening, hvor de 
studerende, der har mod og lyst, kan 
få muligheder for at udfolde deres 
kompetencer – også dem, der ikke 
vil være selvstændige iværksættere,” 
forklarer Mathias.

Vil samarbejde
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil 
han arbejde for, at de forskellige 
ungdomsafdelinger i fremtiden sam-
arbejder tæt, så de har en stemme i 
Brabrand Boligforening, der ikke er 
til at overhøre.  

Mathias Ottesen vil være ungdommens repræsentant i foreningsbestyrelsen.
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Christina Madsen vil kæmpe for bæredygtige løsninger
Nyt medlem af foreningsbestyrelsen har visioner

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund 

Til repræsentantskabsmødet den 28. 
maj blev Christina Valsted Madsen 
valgt ind i foreningsbestyrelsen for 
første gang.  Skræppens udsendte er 
taget en tur til Tranbjerg, nærmere be-
tegnet Østergårdsparken, hvor Chri-
stina bor med sin mand og to døtre. 
Hun er selv overrasket over, at hun 
blev valgt, men selvfølgelig meget 
glad for det. 
”Jeg har været meget aktiv i for-
eningsrådet og været medlem af 
repræsentantskabet i fem år, så der 
har folk nok lagt mærke til mig,” 
forklarer hun. 
”Det kom så meget bag på mig, at jeg 
kom ind, jeg troede kun, jeg fik tre 
stemmer, så gå fra tre til 60 stemmer 
er jo helt vildt!”

Andre fokusområder
At hun har nogle andre fokusområ-
der end de andre opstillede, har nok 
også været en faktor, da folk stemte 
på hende. 
”Det kommer ofte til at handle om 
helhedsplaner og renoveringer, 
men ikke så meget om nærmiljøet 
og bæredygtighed,” forklarer hun. 
Hun giver eksempler fra sin egen 
afdeling. 
Da de flyttede ind, undrede hun sig 
over de materialer, der var blevet 
brugt i boligerne. Det var dyre vand-
haner og gulve, der ikke var god kva-
litet. Der var sat sorte fliser på bade-
værelser, så man bedre kan se kalken, 
og der var malet med glans fem, og 
så er svært at tørre væggene af.  Hun 

fortæller også, at deres legepladser 
ikke passer til beboernes behov. Der 
er slet ikke aktiviteter for små børn. 
Her skal der lyttes mere til beboerne, 
for de kender deres egne behov.
 ”Vi mangler at vide, hvem vi kan gå 
til, hvornår er det afdelingsbestyrel-
sen, og hvornår er det foreningsbe-
styrelsen. Lige når man flytter ind, 
får man ikke de informationer, så det 
vil jeg også se på”. 
 
Ny afdeling i Tranbjerg
Der skal snart bygges en ny afdeling 
lige ved siden af Østergårdsparken, 
og her vil Christina meget gerne se 
på, om materialerne er bæredygtige. 
Bestyrelsen, hvor hun for øvrigt 
er formand, har allerede sendt en 
liste til boligforeningen med gode 
råd til, hvad de kan gøre bedre 
i forhold til den nye afdeling. 
 
Meget at sætte sig ind i
Den første periode regner Christina 
med at få en masse materiale smidt i 
hovedet, som hun skal sætte sig ind 
i. Derfor tager det hende nok lidt tid 
at lære de forskellige arbejdsgange 
og lære mere om boligforeningen. 
Selvom folk alle bor i samme bolig-
forening, er det ikke sikkert, at de 
kommer i hinandens afdelinger. 
Derfor skal Christina også lære alle 
afdelinger at kende, men hun har 
chancen for at lære nogle af dem at 
kende til beboermøderne i september.

Christina Madsen vil kæmpe for mere bæredygtige løsninger.

- Har boet i Østergårdsparken i fem 
   et halvt år
- Bor med sin mand og to døtre
- Arbejder som lægesekretær
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Vanskelige forhandlinger venter 
for Brabrand Boligforening

Folketingsforliget om parallelsamfund vil til efteråret skabe usikkerhed 
i mange kommuner og boligforeninger, også her i Aarhus

Af Keld Albrechtsen og Keld Laursen, formand og direktør

Folketinget nåede ikke inden som-
merferien at vedtage ny lovgivning 
om de såkaldte parallelsamfund, 
altså de udsatte boligområder, hvor 
Gellerup, Toveshøj og Bispehaven 
her i Aarhus står på den hårde liste. 
Skovgårdsparken og Langkjærpar-
ken kan risikere at komme på listen. 
Men der blev indgået et forlig, som 
skaber store usikkerheder for mange 
boligforeninger og kommuner om 
økonomi, nedrivninger af blokke, 
skolenedlæggelser m.v.  Her i Aarhus 
kan det skabe vanskeligheder og tab 
for kommunen, fordi forliget i værste 
fald kan tvinge kommunen til at 
nedrive skoler og daginstitutioner, 
og fordi der skabes usikkerhed om 
Bispehavens og i værste fald Skov-
gårdsparkens og Langkjærparkens 
fremtid. Forliget kan også ramme 
boligforeningens økonomi. Lovene, 
som skal føre dette ud i livet, nåede 
ikke at blive vedtaget i Folketinget 
inden sommerferien, og de fremsæt-
tes derfor i oktober og vedtages 
formentlig til december. 

Lovudkastene kan måske ændres
Det er uklart, om vi kan opnå æn-
dringer i de lovudkast, som vi kender 
fra forhandlingerne her i foråret. 
Men meget tyder på, at partierne, 
herunder Socialdemokratiet og SF, 
vil kunne kræve ændringer, hvis 
det står klart, at de aftalte bestem-
melser ikke holder vand. Brabrand 
Boligforening vil derfor i den kom-
mende tid arbejde for at få ændret en 
række bestemmelser, som kan give 
betydelige problemer både for os selv 
og for Aarhus Kommune. Den mest 
centrale bestemmelse i forliget er 
reglen om, at de udsatte boligområ-
der på den hårde liste i 2030 højst må 
have en andel på 40 procent almene 
familieboliger. For et byggeri som 
Bispehaven er det svært at forestille 
sig, at man kan nå ned fra næsten 100 
procent almene familieboliger til 40 
procent. Og hvor skal alle de familier 

genhuses, hvis blokkene skal rives 
ned? Dette indeholder forliget ikke 
svar på. Der er ikke afsat penge fra 
staten til nye almene boliger, som kan 
være med til at løse dette problem. 
Tværtimod vil regeringen gøre det 
dyrere for kommunen at igangsætte 
alment nybyggeri – gennem en for-
højelse af det såkaldte kommunale 
grundkapitalindskud. Det er meget 
begrænsede midler, regeringen selv 
har tænkt sig at bidrage med. Og 
staten har på anden vis påført Aarhus 
Kommune svære tab på grund af bl.a. 
mislykkede forhandlinger om den 
kommunale udligning. Så problemet 
er det enkle, at kommunen ikke vil 
kunne løse opgaven med genhusning 
og opførelse af nye boliger.

Endnu større problemer længere 
fremme
Oveni dette ligger så lidt længere ud 
i fremtiden en mulig samfundsøko-
nomisk og menneskelig fejltagelse af 
voldsomme dimensioner. På grund 
af dybt uhensigtsmæssige regler om 
udpegning af udsatte boligområder 
risikerer en velfungerende og nyre-
noveret afdeling som Skovgårdspar-

ken at komme på den hårde liste og 
blive sat over for kravet om maks. 40 
procent familieboliger. Det er ganske 
enkelt uacceptabelt, og vi forsøger 
nu på alle tænkelige måder at få 
partierne i forliget til at ændre afta-
len. Under forhandlingerne blev der 
indsat en bestemmelse om mulighed 
for dispensation, men det har vist 
sig, at den er udformet med specielt 
henblik på  at  hjælpe en borgmester 
i Hovedstadsregionen, som har et 
nært forhold til regeringen. Derfor 
er dispensationen udformet, så  den 
ikke kan bruges i kommuner med 
socialdemokratiske borgmestre. 
Dette må vel være undgået partiernes 
opmærksomhed under forhandlin-
gerne, selvom det jo ikke er første 
gang, at der udarbejdes regler, som 
ensidigt  begunstiger borgerligt sty-
rede kommuner.

Risiko for forsinkelser og ekstra 
udgifter
Forhåbentlig vil de nye bestemmelser 
ikke få negative konsekvenser for 
Gellerup og Toveshøj. På grund af 
muligheder for et stort byggeri af 
private boliger, der skal hæve ind-
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byggertallet fra ca. 6000 til 12-14.000, 
så vil det være muligt at overholde 
kravet om maks. 40 procent almene 
boliger i 2030. Gellerup og Toveshøj 
står derfor i en anden situation end 
de øvrige afdelinger på den hårde 
liste.  Vi er langt fremme med at 
udarbejde planen frem til 2030. Men 
der kan opstå væsentlige problemer. 
Der er lagt op til indskrænkninger 
i afdelingernes beboerdemokrati. 
Og i Gellerup kan der komme krav 
fra kommunen om nedrivning af en 
eller flere blokke – selvom det altså 
næppe bliver muligt for kommunen 
at sikre genhusning af beboerne og 
det nødvendige almene erstatnings-
byggeri.  Vi ser med bekymring på 
de nye regler om godkendelse af 
udviklingsplaner, som kan fordyre og 

forsinke gennemførelsen på grund af 
nyt statsligt bureaukrati.  Der mang-
ler bare, at de pågældende statslige 
embedsmænd samtidig udflyttes til 
Thisted eller Varde! 

Skole- og institutions-kaos
Til sidst indgik et flertal forlig om 
skoler og daginstitutioner i de udsat-
te boligområder. Det er et helt umu-
ligt forlig, som ikke kan gennemføres 
i virkelighedens verden. Det kan i 
værste fald medføre lukning af de 
nybyggede daginstitutioner i Gelle-
rup og koste både Aarhus og Odense 
meget store summer. I det nye kvar-
ter med 12-14.000 indbyggere skal 
der naturligvis være en god skole 
og institutioner. Derfor er jeg ret 
tryg ved, at Folketingets partier må 

ændre forliget på dette punkt. Ellers 
skal alle børnene fra det ny kvarter 
køres ud af området og fordeles 
rundt i byen. Det er simpelthen noget 
uigennemførligt pjat, man har aftalt 
– og ordførerne må have drukket af 
natpotten i en sen time for at kunne 
aftale så virkelighedsfjern en tekst. 
Samlet set så venter et hårdt arbejde 
forude med at få rettet op på tingene, 
inden det ender med vedtagelse af 
lovforslag med meget alvorlige fejl 
og mangler.

70.000 stauder landet i Gellerup
Midt i sommertørken skal den nye bypark have bunddækket lagt ud

Tekst og fotos Helle Hansen

Det er et fantastisk frodigt skue, skov- 
og landskabsingeniør Søren Rostved 
fra SLA står og ser ud over i den nye 
bypark i Gellerup. 70.000 forskel-
lige stauder, bunddække, blomster 
og græsser er blevet leveret og skal 
nu snarest sættes ud i hele parken. 
Men inden er det en stor udfordring 

at få vandet både stauder og også 
alle de 781 nye træer, som foreløbig 
er sat i parken. Vandet kan heldigvis 
hentes direkte op af den nye store 
regnvandssø.
På bredden af søen har en tysk spe-
cialist i enggræs travlt med at så en 
ganske særlig enggræsblanding, der 

er ekstra stærk, så den får en fordel 
frem for ukrudt. 
Hvor hurtigt enggræsset kommer 
op af jorden, kan du selv tjekke på 
rundgangen i parken onsdag den 21. 
juni – læs mere på bagsiden.

Det er en helt mark af bunddække, som er ankommet til byparken. Søren Rostved viser rundt i parken 21. juni.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Beboere tegner med på huset

Brugerproces i gang på Samlingshuset

Af projektchef Ole Bech Jensen

Beboerne er med til bords, når 
arkitekter og rådgivere gør det nye 
beboerhus i Sports- og kulturcampus 
klar til byggestart. Vi forventer at gå 
i jorden i foråret næste år, og så vil 
Samlingshuset være klar til at byde 
beboerne indenfor sommeren 2020.

Tilfredse beboere
Når arkitekter og teknikere projekte-
rer et byggeri, får de rammer og de-
taljer på plads, inden en entreprenør 
kan gå i gang med at bygge. I Sports- 
og kulturcampus har bygherrerne 
valgt at tage brugerne med på råd i 
projektering. En god brugerproces er 
lig med tilfredse brugere.
I Samlingshuset er det medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen, der repræsente-
rer beboerne i brugerprocessen, og de 
er med til workshops sammen med 
arkitekter og teknikere. Her giver 
de input til de krav og ønsker, som 
beboerne har til huset. 
Samlingshuset er i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen reduceret i antal 
m2 af hensyn til økonomien. Det be-
tyder, at nogle lokaler og funktioner 
er valgt fra i projektet. Til gengæld 
har det givet plads til Gellerup Art 
Factory, som har købt 200 m2 i Sam-
lingshuset til kulturaktiviteter som 
for eksempel musikskole, workshops 
med Sigrids Stue, festival og andre 
kulturaktiviteter. Målet er at støtte 
lokale aktiviteter. 

Stor multisal er hjertet
Hjertet i Samlingshuset er stor og 
lille multisal med anretterkøkken til 
fester, afdelingsmøder, konferencer 
og meget mere. I den store sal på 450 
m2 vil der være plads til 250 personer 
– og 300 ved enkelte større arrange-
menter. Den lille multisal er på 70 m2. 

Foreningerne flytter ind
Oven over multisalen på 1. og 2. sal 
får foreningerne lokaler. Her kommer 

afdelingsbestyrelsen også til at have 
mødelokale og mindre kontor. De 
to etager kommer til at deles om et 
stort fællesareal med køkken og en 
taghave. Brugerne har gennem hele 
forløbet haft stor fokus på at skabe 
gode vilkår for foreningerne, så de 
får et areal til fællesskab, men også, 
at foreningerne åbner sig op overfor 
resten af huset.

Sundhedsklinik flytter ind
Gode råd om sundhed bliver også et 
tilbud i Samlingshuset, idet Aarhus 
Kommunes sundhedsklinik flytter 
ind. I en sundhedsklinik kan borgere 
gratis få råd og vejledning om hel-
bredsspørgsmål, og der vil også blive 
tilbudt sygepleje som for eksempel 
måling af blodtryk m.m.

Deler bygning med bibliotek
Samlingshuset er en del af Sports- og 
kulturcampus med placering ved 

Karen Blixens Boulevard og ind mod 
Byparken. Campus består af: Ver-
denspladsen, Cirk(h)uset, Gellerup 
Bibliotek, Byparken, kunstgræsbanen 
og Samlingshuset. Biblioteket er en 
del af den bygning, som Samlings-
huset placeres i, og de to huse deler 
indgang og fællesrum, hvor der vil 
være aktiviteter, udstillinger og et 
sted, hvor besøgende kan få en kop 
kaffe. 

Byggeplads i gang forår 2019
Vi forventer at gå i gang med at 
rydde areal og anlægge byggeplads 
foråret næste år. Den røde pavillon 
E&P Huset ligger i vejen, så der ar-
bejder vi på at finde en anden place-
ring, så vores informationscenter kan 
blive i området tæt på Karen Blixens 
Boulevard. Iværksætterhuset får lov 
at blive. I sommeren 2020 satser vi 
på sammen med brugerne at byde 
indenfor i Samlingshuset.

Sports- og kulturcampus placeres langs Karen Blixens Boulevard. Her vises et scenarie 
med Gellerup Badet. Der arbejdes fortsat på at opføre Verdensbadet som en del af 
campus.
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Søren Rostved fører tilsyn med både be-
plantningen og den sideløbende etablering 
af grill-faciliteter, legefaciliteter, pavillioner, 
bålhytter, broer, stier og trappe til søen.

Reguleringer af udlejningen
Kombineret og fleksibel udlejning, kommunal tildeling

Tekst Jens Skriver, arkivfoto

Bestemmelserne om fravigelse af de 
almindelige udlejningsregler ændres 
hele tiden. Her skal søges forklaret, 
hvad der gælder for øjeblikket, 
men nye regler er på vej. Der er ens 
bestemmelser for hele kommunen, 
og de enkelte afdelinger kan ikke 
længere forhandle sig frem til særlige 
ordninger.

Kombineret udlejning
For tiden betyder kombineret udlej-
ning, at ansøgere, der igennem læn-
gere tid har modtaget kontanthjælp, 
starthjælp eller integrationsydelse, 
ikke kan få tildelt en bolig i den på-
gældende afdeling. For nærværende 
er Gellerup og Toveshøj omfattet af 
reglerne om kombineret udlejning.

Kommunal anvisning
Kommunen har ifølge lov ret til at 
anvise til hver fjerde ledigblevne 
lejlighed i alment byggeri. I Aarhus 
kommune kan det ske til hver sy-
vende kollegie- eller ungdomsbolig, 
hver tredje et-rums familiebolig og 
hver fjerde af øvrige familieboliger. 
Der skal tages hensyn til beboersam-
mensætningen i den pågældende 
afdeling, og hvis afdelingen har kom-
bineret udlejning, kan lejlighederne 
ikke tildeles ansøgere, der igennem 
længere tid har været på kontant-
hjælp, starthjælp eller integrations-
ydelse.

Fleksibel udlejning
Fleksibel udlejning anvendes til at 
afbalancere beboersammensætningen 
i afdelinger, der anses for udsatte 
eller i risiko for at blive det. Det sker 
både ud fra regeringens ghettoliste 
og Aarhus Kommunes egne kriterier. 
Ved fleksibel udlejning prioriteres 
folk i arbejde og dernæst folk på en 
videregående SU-berettiget uddan-
nelse.
Hvis ansøgere vil påberåbe sig 
reglerne om fast arbejde, skal de 
bl.a. kunne dokumentere, at de har 
mindst 25 timers arbejde om ugen, 
at ansættelsen varer mindst ni må-

neder, eller at de er selvstændige. 
Folkepensionister, der har knoklet 
hele deres erhvervsaktive liv, vil 
derimod ikke kunne bruge denne 
ordning. Ansøgere til disse afdelin-
ger prioriteres i denne rækkefølge: 
1. ansøgere, der i forvejen bor i afde-
lingen.
2. ansøgere, der i forvejen bor i bolig-
foreningen og har fortrin.
3. ansøgere udefra med fortrin.
4. ansøgere, der i forvejen bor i bo-
ligforeningen, men ikke har fortrin. 
5. ansøgere udefra uden fortrin.
For tiden har Søvangen, Skov-
gårdsparken, Gellerup, Toveshøj og 
Holmstrup fleksibel udlejning, og 
den er på 100 procent.

Statistikkens begrænsninger
Der er som bekendt hvide løgne, 
sorte løgne og så statistik. Skov-
gårdsparken har kun fået fleksibel 
udlejning, fordi den er på regeringens 
ghettoliste. Den er derimod meget 
fint placeret på kommunens liste over 
udsatte områder. Kommunen anven-
der ikke etniske, men udelukkende 
sociale kriterier. Det er især vigtigt 
at være opmærksom på, at folkepen-
sionister konsekvent holdes ude fra 
den slags lister, så de tæller ikke med 
i den procentvise fordeling af bebo-
erne.  For øvrigt er der forholdsvis få 
beboere i Holmstrup over 65 år. Der 
tages udgangspunkt i ”voksne”, som 
jeg antager er folk i den erhvervsak-

tive alder mellem 18 og 65 år. Der 
føres to statistikker over dem, der 
overlapper hinanden. Statistikken 
over folk uden for arbejdsmarkedet 
omfatter ikke folk på SU og hjem-
megående, der forsørges af familien, 
men alle på arbejdsløshedsdagpenge, 
sygedagpenge (men ikke barsels-
dagpenge), kontanthjælp, starthjælp, 
introduktionsydelse, revalidering, 
ledighedsydelse og førtidspension 
m.v. Nogle af dem går igen i statistik-
ken over folk på helbredsbetingede 
ydelser, der omfatter revalidering, 
skånejob, fleksjob, førtidspension 
eller sygedagpenge m.v.
Lader man blikket gå ned over 
andelen af voksne beboere uden for 

arbejdsmarkedet i de enkelte afdelin-
ger, er det nærmest marginaler, der 
skiller, selv om Holmstrup ligger højt 
med en andel på 48 procent. Der er til 
gengæld meget store forskelle i ande-
len af beboere på en helbredsbetinget 
ydelse. Her ligger Holmstrup meget 
højt.
Endvidere føres statistik over 
kommunens registreringer af børn 
og unge. For langt de fleste bolig-
områders vedkommende er det et 
problem, at forholdsvis mange har 
friplads i SFO og daginstitution. 
Derimod er det især påfaldende for 
Holmstrup, at en stor andel af 24-
årige ikke er i gang med eller har 
afsluttet en ungdomsuddannelse.
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Gellerup Bibliotek på mange måder
Studerende har fået til opgave at videretænke Gellerup Bibliotek, med meget forskellige resultater

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Studerende på andet semester i 
oplevelsesøkonomi på Aarhus Uni-
versitet havde inviteret borgerne til 
designdag på Dokk1 den 7. maj. Her 
fremviste de ni forskellige projekter, 
som alle har det til fælles, at de tager 
udgangspunkt i Gellerup Bibliotek.
Det er sådan med projekter på op-
levelsesøkonomi, at de ofte er lang 
tid undervejs og det er konceptet, 
der udvikles, mens udførelsen nogle 
gange afhænger af aftageren.
Der er spændende projekter iblandt 
de ni. Nogle af projekterne er ret 
simple, andre har taget længere tid 
at udforme og udarbejde, men det 
ser ud til, at alle projekterne har det 
til fælles, at det er noget, folk kan 
være sammen om. Der er madtemaer, 
aktiviteter for børn, madverdenskort 
og meget andet.
 
Lyden af Gellerup
En af de ting, som er ret færdigudvik-
let, er projektet ”Lyden af Gellerup”. 
Det er en guidet tur rundt i Gellerup, 
der tager udgangspunkt i Gellerup 
Bibliotek og fører lytteren op til Bazar 
Vest. Deltageren skal have høretele-
foner på og guides dermed igennem 
bydelen, mens der fortælles historier 
fra området. På designmessen kunne 
besøgende høre et lille lydklip på 
halvandet minut, hvor turen gik fra 
biblioteket til Cirkus Tværs.
”Vi vil gerne give borgerne i Aarhus 
en anden indgang til Gellerup, end 
den, de hører fra medierne,” forklarer 
Sonja Kjelsmark.  
Hun synes, at Gellerup er et super-
spændende område med meget at 
byde på. Hun bor selv i nærheden, 
men har aldrig rigtigt været i Gel-
lerup, inden de begyndte projektet. 
Det samme gælder en del af de andre 
studerende. Det eneste, de kender til 
Gellerup, er en tur i Gellerupbadet.  
”Da vi besøgte Gellerup for første 
gang, var vi overraskede over, hvor 
mange aktiviteter, der er i området. 
Det er som en lille landsby, hvor folk 
kommer hinanden ved og hilser på 
gaden,” forklarer Sonja. 

Hun har ikke oplevet at føle sig utryg 
i området, og det har hendes studie-
kammerater heller ikke.
Hvis du vil læse mere om det projekt, 
så kig på hjemmesiden https://
lydenafgellerup.wordpress.com/

Sammen om mad
Inspiretion er navnet på et andet 
projekt. Det handler om mad. Hvis 
der er noget, der bringer mennesker 
sammen, er det mad. Og Gellerup 
har så mange kulturer, så der er 

rigtigt meget at samles om. Her er 
det meningen, at beboere og folk fra 
andre dele af Aarhus skal mødes, 
måske spise sammen og udveksle 
madopskrifter. Der kan også være 
tale om forskellige foredrag og måske 
madlavningskurser. Cecilie Ertmann 
forklarer, at hun og studiekam-
meraterne har været ude i Gellerup-
området og snakket med folk for at 
høre, hvad der gør Gellerup speciel. 
Her fremhævede folk de forskellige 
kulturer og maden. 

Boganbefalinger
Et tredje projekt, som umiddelbart 
lyder ret simpelt, er et tilbud til 
biblioteker, der gerne vil tiltrække 
flere læsere. Dette projekt er mest for 
65+-segmentet, men det kan sagtens 
videreudvikles til andre aldersgrup-
per. Det går ud på, at læsere skal 
anbefale bøger til hinanden. Det 
lyder umiddelbart som noget, der 
er lavet i forvejen, men her skal læ-
serne sætte sedler på bøgerne, de vil 
anbefale, hvorefter de kommer på et 
display.  De studerende har været på 
Gellerup Bibliotek, hvor de har stil-
let en kasse, som læserne har puttet 

Lanceringen af lydturen sker på 
Gellerup Bibliotek d. 20. juni kl. 
15-17.

Herefter kan du tage turen alle 
dage i Gellerup Biblioteks og 
Bazar Vests åbningstider.

Turen starter på Gellerup Biblio-
tek og varer ca. 40 minutter.

Du skal medbringe telefon med 
internet og høretelefoner.

Michael Lund Pedersen, Tina Thorup Aaen, Sonja Kjeldsmark og Morten Falborg Nord-
ström vil gerne have århusianere til at opleve Gellerup.
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anbefalinger i. Der var en hel del.   
Udover anbefalinger viste Louise 
Krogh Jacobsen fra projektet en slags 
analog lyttestation, hvor man kan 
høre uddrag af en bog, hvorefter 
bogen kan findes på hylden eller 
bestilles hjem. Her havde de stude-
rende flere forslag til, hvordan denne 
lyttestation skal udvikles. Måske så 
den ikke mere er så analog, men lever 
op til tiden.

Spændende projekter, hvor det er 
spændende at se, hvor mange af dem 
der bliver til noget.

Frederik Lindbo demonstrerer lytteøen.

Cecilie Dollerup Ertmann, Rebecca Schaumann, Cecilie Julie Skov og Signe Sofie Ska-
astrup har fået ideen til Inspiretion.

Hvis bogen ikke er hjemme, kan lånerne 
få forslag til andre bøger. Ligesom når du 
køber bøger på nettet.

tjek også vores facebookside:

www.facebook.com/skraeppebladet/
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Eutopia Stage i Gellerup lukker
Kommunen har valgt at trække støtten

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Laura Salvinelli

Eutopia Stage, som ligger i Gel-
lerupscenens gamle lokaler, lukker 
den første juli. Scenen startede op i 
2016 som en del af Kulturby17 og har 
siden dengang haft tusindvis af besø-
gende, både fra Gellerup og resten af 
byen.
 
Populært
Det hele kulminerede med ”Eutopia 
International Festival”, som var et 
af Kulturby17’s fuldmåneprojekter. 
Her var der teater, artister, koncerter 
og meget andet. Det var velbesøgt 
og blev betegnet som en succes. 
Udover det internationale præg 
har Eutopia Stage også gjort meget 
for at involvere lokalbefolkningen 
i projekter. Her kan nævnes de 
såkaldte community plays ”Mørk-
hed” og ”Somaliske Erindringer”, 
som spillede for fulde huse i to 
dage. De stykker var så populære, 
at der har været efterspørgsel, om 
de ikke har kunnet gå på turne. 
 
Stor støtte fra lokalområdet
Det var den lokale somaliske for-
ening Gabaad, der selv havde taget 
kontakt til Eutopia, fordi de gerne 
ville fortælle om deres liv. Her ud-
viklede de selv stykket ”Somaliske 
Erindringer” sammen med kunst-
nerisk leder Brigitte  Christensen, 
som også instruerede stykket. Efter 
at det er kommet frem, at stedet skal 
lukke, har der været livlig aktivitet i 
læserbrevssektionerne i Stiften. Her 
skriver Najma Mohamud og Hanaan 
Yusuf fra Gobaad: 
”Kære politikere i byrådet. Vi kan 
altså ikke leve af asfalt og beton 
alene. Vi har også brug for kultur, 
og hele Aarhus har brug for den rige 
kultur, der vokser ud af Gellerup-
området. Så lad dog Eutopia leve. ”
Brigitte Christensen, er meget rørt 
over, at flere har skrevet læserbreve 
som støtte for Eutopia Stage.
At lokalbefolkningen har taget stedet 
til sig, var et af målene med hele 
projektet.  Hun har ønsket at lave en 
ramme, hvor folk kunne udtrykke 

sig, skabe nye ting og lære om sig 
selv. De, som har brugt scenen, er 
blevet løftet, har udviklet sig og har 
fået nye ideer. 

Hvorfor lukker scenen?
Juridisk chef ved Aarhus Kommune, 
Christian Mølgaard, forklarer til 
Stiften, at Eutopia Stage hele tiden 
har skullet være midlertidig. De har 
endda forlænget projektet indtil 2018. 
Efter at kulturby17-projektet stop-
pede, overgik scenen til borgmes-
terens afdeling, som i første omgang 
bevilgede penge til at fortsætte ind i 
2018. Men nu trækker de endegyldigt 
stikket for scenen.

Ikke overrasket over lukning
Brigitte Christensen er ikke overra-
sket over, at Eutopia lukker. 
”Vi har kæmpet for at holde den 
åben, men det sidste stykke tid har vi 
godt vidst, hvor det bar henad.”
 Det har hele tiden været meningen, 
at scenen skulle lukke den 1. juli. Så 
det handler ikke om, at den er lukket, 
men mere om, at den ikke er blevet 
forlænget.  Hun forklarer, at det store 
arbejde har været at få folk fra resten 
af Aarhus til Gellerup. Folk har fået 
åbnet deres øjne og har fundet ud af, 
at Gellerup er ikke så slemt. 
”Vi har gjort meget for at modtage 
folk godt - både udefra og fra Gelle-
rup. Jeg har hele tiden sagt, at vi er en 

helt almindelig del af Danmark, hvor 
der bare bor en masse internationale 
mennesker.”

Eutopia-konceptet bevares
Eutopia-konceptet er Birgitte Chri-
stensens, og hun vil fortsætte med 
det på en eller anden måde.  Efter sit 
arbejde i Gellerup vil hun fortsætte 
med at være skuespiller og instruk-
tør. Hun har fået et lignende projekt 
i Kaunas i Litauen, som skal være 
kulturby i 2022.  Selvom hun flytter 
fra området, vil hun stadig forsøge at 
have kontakt til folk. ”Navnet Euto-
pia tager jeg med mig, og den fortæl-
ling, vi har været i gang med, som er 

startet i Gellerup, får lov at fortsætte. 
Erfaringen dør ikke her, den kommer 
til at leve videre”.

Det sidste arrangement, du kan se 
på Eutopia Stage, er ”Erindringens 
dissonans (kapitel IV)” af Maj Ha-
sager. 

Det foregår 17. juni kl. 17.00

Bestil billetter på eutopia@aarhus 
eller skriv på Eutopia Stages Face-
bookside.

Brigitte Christensen er glad for den store opbakning fra lokalsamfundet.
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Ideer for 8220 spirer frem i både Brabrand, 
Årslev og Gellerup

Fællesspisninger og eventdag var startskuddet på nyt samarbejde på tværs af postnummeret 8220

Tekst Helle Hansen, fotos Peter From

Vi skal lave noget, der er med til at 
samle postnummeret 8220. Det var 
grundtanken bag et initiativ, der er 
startet her i foråret med en række 
fællesspisninger og en eventdag i 
Tousgårdsladen. 
”8.220 Ideer, der samler Brabrand 
Årslev og Gellerup” hedder initiati-
vet, der er opfundet af de to fællesråd 
Brabrand-Årslev og Gellerup Fæl-
lesråd. Og håbet er, at nogle af de 
mange ideer og møder, som fandt 
sted her i foråret, begynder at spire 
og slå rod, og måske også bliver ført 
ud i livet en dag.

Fire spisninger
Før 8220-eventdagen i maj blev der 
i april holdt fire middage rundt i 
Brabrand-området, hvor aktive og 
engagerede folk fra bydelene blev 
inviteret til at deltage – og det var der 
mange, der takkede ja tak til.
Rundt om middagsbordene præ-

senterede folk sig kort for hinanden, 
inden snakken gik over til at dreje sig 
om, hvilke drømme og muligheder 
hver enkelt så for 8220.
De mange ideer og input blev 
samlet sammen og senere præ-
senteret på eventdagen, der blev 
holdt i Laden søndag den 6. maj. 

Et søbad og flere møder 
Den første søndag i maj var det 
flotte forårsvejr en hård konkur-
rent, men omkring 25 mødte op 
i Laden på Edwin Rahrs Vej til 
fælles udvikling af ideer og pro-
jekter til samling af hele bydelen. 
Bydelsmødrene havde sørget for 
drømmekage, og sammen med kaffe 
i store mængder var det brændstof 
til gode diskussioner rundt ved bor-
dene, der var dækket op med store 
kort over hele Brabrand-området. 
Alle introducerede sig selv og pegede 
på de områder, hvor de bor.
Konkret lød en ide, at Brabrand skal 
have et søbad, som hele området kan 
bruge. Mens flere andre ideer gik 
på, at vi fortsat skal lave endnu flere 
aktiviteter og arrangementer, hvor vi 
kan mødes og lære hinanden bedre at 
kende i 8220. 
En masse ideer blev fremlagt og dis-
kuteret. Interessen samlede sig hur-

tigt om aktiviteter, der kunne være 
med til at samle bydelen på tværs. 
For eksempel var der hele vejen 
rundt stor interesse for at gå videre 
med en idé om at skabe et søbad ved 
Brabrand Sø, inspireret af et tilsva-
rende projekt ved Skanderborg Sø.

Der var i det hele taget stor debat om, 
hvordan vi kan bruge naturen, der 
omkranser Brabrand, endnu mere. 
En af ideerne var at mødes til fælles 
gåture i området, hvor man nyder 
naturen og samtidig lærer andre del-
tagere godt at kende.
Andre talte om at udvikle aktiviteter, 
der også kan tiltrække de unge. Og 
endelig blev det også foreslået at or-
ganisere fælles affaldsindsamling for 
at holde hele området pænt.

Fortsætter med at skabe møder
Lige nu er det sommeren, der står 
og banker på døren, så fortsættelsen 
af de mange samarbejder og udvik-
lingen af ideer kommer først til at 
starte i løbet af efteråret. Her bliver 
der i midten af september holdt Bra-
brand Kulturuge, og de to fællesråd 
forventer at byde ind med en form 
for opsamling på forårets aktiviteter i 
løbet af ugen. 

For interesserede og nysgerrige kan 
man følge med og læse videre på 
Facebook-siden ”8.220 Ideer, der 
samler Brabrand, Årslev og Gel-
lerup”, ligesom der også vil blive an-
nonceret aktiviteter i Skræppebladet.
8.220 Ideer har fået støtte af GEN-
LYD-puljen og af Gellerup Kultur-
midler.

Engagerede deltagere til workshop i Laden. Middag hos formanden for Brabrand-Årslev Fællesråd, Holger 
Lyngklip.
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husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

Fritidsforeningen skal finde en ny måde at fungere på
Boligforeningens opkrævning af kontingent ophører

Tekst Jens Skriver

Henved 40 mennesker trodsede 
varmen og mødte op til Fritidsfor-
eningens ordinære generalforsam-
ling. Takket være dirigent Peter Iver-
sen lykkedes det at komme igennem 
et møde med meget rådvildhed.
Formanden for Fritidsforeningen, 
Abdinasir Jama, kunne i sin beret-
ning fortælle, at tre medlemmer af 
bestyrelsen var trådt ud og blevet 
erstattet af suppleanter. Bestyrelsen 
havde slet ikke haft resurser til at 
gøre så meget, som den gerne ville.
Sektionerne havde ikke fået den 
fornødne støtte. Den automatiske op-
krævning af kontingent hos folk, der 
flytter ind, er stoppet, og alle bebo-
ere skal nulstilles. Dirigenten oplyste 
senere, at boligforeningen ophører 
med at opkræve kontingent pr. 1/7 
i år. Abdinasir understregede, at for-
eningen arbejdede for et godt formål, 
og håbede, at det sociale engagement 
kunne bevares.

Debat
Under den efterfølgende debat kla-
gede Jytte Lausen fra Voldbækhave 
over manglende kommunikation. 
Det var ikke muligt at få oplysninger 
fra bestyrelsen. Men især drøftedes, 
hvorvidt foreningens midler kunne 
overgå til afdelingerne eller til FAS-
sektionerne. Beretningen blev god-
kendt med overvældende flertal.
Trods den megen kritik viste beret-
ningerne fra de tre FAS-sektioner, 
FAS Vest, FAS Nord og FAS Syd, at 

der var gang i mange aktiviteter, ikke 
mindst udflugter, at tusinder havde 
deltaget, og at det gik fint.

Regnskab
Regnskabet var udarbejdet af bolig-
foreningens revisionsfirma ud fra 
bilagene i boligforeningens boghol-
deri. Det forelå først nogle timer før 
mødet, så de færreste havde haft mu-
lighed for at læse det grundigt. Der 
var påtegninger til regnskaberne for 
FAS Syd og FAS Vest. De folkevalgte 
revisorer Peter Iversen og Christian 
Andersen havde en del kommentarer. 
Alle bilag var der, men referater m.v. 
manglede, og der var problemer med 
regnskaber fra FAS Vest og FAS Syd. 
Formanden for FAS Vest fastslog, at 
der var afleveret regnskab fra sektio-
nen.
Regnskabet blev godkendt under for-
udsætning af, at den nye bestyrelse 
bringer tingene i orden.
På forslag af Abdinasir blev ved-
taget en tilføjelse til vedtægterne. 
Den bestemte, at i tilfælde af op-
løsning skulle midlerne overgå til 
lignende aktiviteter i afdelingerne. 
Lene Olm havde foreslået en lang 
række vedtægtsændringer, men dem 
var der absolut ikke tilslutning til.
Det besluttedes at ophøre med at 
opkræve kontingent.

Valg
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken 
var trådt ind som suppleant og blev 

genvalgt til bestyrelsen. Tre tomme 
pladser blev besat med Niels Jensen, 
Holmstrup, Dagny Mikkelsen, Skov-
gårdsparken, og Youssef Khader, 
Gellerup, mens Jytte Lausen, Vold-
bækhave, blev førstesuppleant.
Laurids Bloch blev valgt til revisor 
med Peter Iversen og Erik Bløcher 
som suppleanter.
Nu er det så op til den nye bestyrelse 
at finde en model for det fremtidige 
arbejde.
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Broderi er også kultur
Godt besøg til udstilling i Sonnesgården 

Tekst og fotos Bo Sigismund

Siden Bayeux-tapetet, der er over 
1000 år gammelt, kender man til 
billedbroderier.  18 kvinder i Sonnes-
gården har taget kunsten op, og her i 
maj udstillede de deres værker, som 
har taget udgangspunkt i deres nære 
omgivelser. De kalder det selv for et 
øjebliksbillede.

Der har været liv – endnu mere liv – i 
fælleshuset, og interessen har været 
stor fra mange af de andre beboere i 
afdelingen. Inspirationen kom i 2016 
fra en udflugt med kunstforeningen, 
og efter at have set lidt af de brode-
rier, andre havde frembragt, kom der 
gang i syningen. 

Pensionistforeningen og afdelings-
bestyrelsen bevilgede støtte. Sy- og 
håndarbejdsgruppen - der kalder sig 
”brodeuser” - hygger sig med opga-
ven og vil naturligvis fortsætte. En af 
de vilde ideer går ud på at brodere et 
gulvtæppe til fælleshuset, for det vil 
da give opgaver til langt ud i fremti-
den!
Sonja Delfs introducerede til fernise-
ringen og præsenterede resultaterne, 
og der var stil over arrangementet. 
Der var et glas og pindemadder til 
gæsterne – der også indbefattede 
ganske mange mænd, der til trods for 
deres ukendskab til dette kunsthånd-
værk sagtens kunne lade sig impo-
nere. Det blev Skræppens udsendte 
også. Endnu et resultat for det gode 
beboerliv.

Flot broderi af AroS.

De udstillede billeder bliver nærstuderet.

De flotte billeder side om side.

Nærbillede af bygning.



Til august starter en ny fireårig boligsocial helhedsplan 
i Gellerup og Toveshøj. Den skal medvirke til at ændre 
området fra socialt udsat boligområde til en attraktiv 
bydel. En ny boligsocial helhedsplan kræver nye medar-
bejdere. Derfor bliver der i øjeblikket slået stillinger op 
til at besætte jobfunktionerne. 
Den nye boligsociale helhedsplan har tre indsatsområ-
der:
Den skal styrke det gode naboskab sammen med aktive 
beboere og foreninger.
Den skal støtte samarbejdet med forældre om at skabe 
den bedste start for områdets børn.
Den skal sætte fokus på beskæftigelsesindsatserne i 
området sammen med Aarhus Kommune. 
 
Tryghed og social arv
Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har 
fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den 
negative sociale arv.
Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og 
et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-
Toveshøj skal fortsættes. Det styrker trygheden og det 
gode naboskab i området. Det giver også et forum for at 
samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative 
sociale arv.
Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæf-
tigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som 

muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. 
Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn 
og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennem-
føre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. 
I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod 
både virksomheder og beboere.
Der er opstillet tre pejlemærker for arbejdet. Det første 
er at skabe samarbejde med aktive beboere og forenin-
ger i området. Det andet er at supplere de kommunale 
indsatser, mens det tredje er at udnytte mulighederne i 
de store forandringer i området.
Et nyt team af medarbejdere skal arbejde med indsats-
områder i planen.
Der bliver i løbet af den kommende tid slået flg. stil-
linger op. 
To familiemedarbejdere (ansøgningsfrist – 17/6)
To unge-medarbejdere (opslås uge 26 – frist 5/8)
Fire beskæftigelsesmedarbejdere (opslås uge 31 – frist 
12/8)
Du kan se stillingsopslagene via www.bbbo.dk og Gel-
lerup.nu. 
Kontakt boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen på tlf. 
+45 40 12 23 54 eller på mail jela@bbbo.dk

Nu kommer stillingsopslagene 
til den boligsociale helhedsplan 

Af Jesper Kurdahl Larsen, boligsocial chef
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Gennemsigtighed og indblik er formålet med det nye ini-
tiativ fra administrationen, hvor året 2017 er beskrevet 
i tal og statistik. Rapporten er tiltænkt at give afde-
lingsbestyrelserne og interesserede beboere indblik i en 
lang række ting som størrelsen af ventelister, ventetid 
til vores boliger, og hvilke ventelistekriterier boligerne 
tildeles efter. I rapporten forsøger vi også at beskrive, 
hvilke årsager der er til, at folk fraflytter, og hvor længe 
beboerne i gennemsnit bor hos os. Telefonstatistik, 
deltagelse i beboermøder, og hvor meget tomgang året 
bragte, er også en del af statistikken.
Rapporten giver med andre ord et billede af de admini-
strative forhold omkring hver afdeling i boligforeningen. 
Du får her et kort udpluk af rapportens resultater. 
 
Mange vil gerne bo alment
Rapporten viser, at ingen afdelinger har udlejningsvan-
skeligheder. En tendens, som gælder alle de almene 
boliger, der er opnoteret i AARHUSbolig. Ved udgangen 
af 2017 var 119.534 ansøgere skrevet op til en bolig i 
AARHUSbolig. Antallet af boligsøgende er vokset med 
2.800 ansøgere fra 2016 til 2017. 
611 af beboerne i Brabrand Boligforening står på vente-
liste til en anden bolig i den afdeling, hvor de allerede 
bor. Og 2.435 er på venteliste til en bolig i en anden 
afdeling i Brabrand Boligforening. Mange af dem står på 
venteliste flere steder, derfor det høje tal. Størrelsen på 
ventelisterne til de enkelte afdelinger og lejemålstyper 
er meget varierende. I nogle få afdelinger skal der gøres 
en indsats for at få flere på venteliste. Dette ved f.eks. 
at annoncere målrettet i lokalområdet, på Facebook, 
boligforeningens hjemmeside, AARHUSbolig m.v.
 
Fraflytninger
I gennemsnit blev 15,7 % af lejemålene i 2017 frigivet 
til genudlejning. I 2016 var fraflytningsprocenten 15,6. 
Ud af de 15,7 % fraflytninger er 3,9 % lejere, der enten 
er flyttet internt i afdelingen eller mellem afdelinger i 
Brabrand Boligforening, mens de resterende 11,8 % er 
lejere, der flytter ud af Brabrand Boligforening. Lejere, 
der flytter fra en familiebolig, har i gennemsnit boet i 

lejemålet i 6,2 år. I ungdomsboliger er bo-perioden væ-
sentligt kortere – nemlig 1,6 år.
 
Udsættelser
I slutningen af 2016 blev det besluttet, at Brabrand 
Boligforening skulle varetage alle udsættelsessager 
i stedet for at lade et advokatfirma udføre opgaven. 
Rapporten viser, at dette har medført færre udgifter til 
honorarer og gebyrer til gavn for både lejere og afde-
lingerne, og at det har givet en bedre opfølgning på sa-
gerne. Det samme gælder behandlingen af inkassosager.  
 
Med støtte fra puljen til forebyggelse af udsættelsestru-
ede lejere fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansatte vi 
i oktober 2017 en økonomisk rådgiver til at yde rådgiv-
ning til økonomisk udsatte lejere. Dennes rådgivning og 
vejledning har været med til at give positive resultater i 
2018, således at der ved udgangen af februar var forhin-
dret fem udsættelsessager.
Rapporten gennemgår en lang række andre forhold for-
klaret med grafer og tal. Hele rapporten ”Året der gik i 
tal og statistik” kan findes på bbbo.dk. 

Året, der gik, i tal og statistik

Af Susanne Witting, administrationschef

I en ny rapport kan den interesserede læser få indblik i 
afdelingernes administrative forhold
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Midt på Valdemarsgade ligger en gammel, rød bygning. 
Bygningen er fra 1880 og blev i sin tid bygget som gar-
nisonssygehus, hvor lettere syge soldater kunne komme 
under lægebehandling. Dengang havde Aarhus landets 
største garnison fordelt på tre kaserner. I området, hvor 
Musikhuset ligger i dag, lå dengang en rytterikaserne 
med hundredvis af soldater.  
I 1860 blev et stort grundmuret ridehus opført lige uden 
for det, der dengang hed Frederiks Port. Det var Krigs-
ministeriet, der stod bag opførelsen af Ridehuset, som 
skulle benyttes til 3. Dragonregiment. Dragonerne var 
kommet til Aarhus i 1819 – dengang under navnet Prins 
Frederik Ferdinands dragoner. 
I løbet af de næste godt 100 år holdt soldaterne til i om-
rådet, og under Anden Verdenskrig var kasernen på tyske 
hænder. Men i løbet af 1950’erne blev flere regimenter 
flyttet væk fra byen, og i september 1969 kunne de 
sidste soldater fra Nørrejyske Artilleriregiment marchere 
ud af Vester Allé Kaserne – en æra var slut. Stor kulturhistorisk betydning 

Garnisonssygehuset i Valdemarsgade er sammen med 
Ridehuset og Officersbygningen de sidste aftryk, der 
er tilbage fra dengang, og bygningerne har derfor stor 
kulturhistorisk betydning for Aarhus.  Men spørgsmålet 
er altid, hvad historiske bygninger skal bruges til? Det 
eneste, der er sikkert, er at de skal bevares for efterti-
den. 
Efter lukningen af Vester Allé Kaserne blev blandt andet 
Musikhuset bygget på det tidligere kaserneareal. Offi-
cersbygningen blev omdannet til musikskole, hvilket den 
stadig anvendes som i dag. Men det gamle kasernehospi-
tal i Valdemarsgade har derimod haft mange forskellige 
lejere og formål. Aarhus Byråd besluttede i 2015 at lade 
den gamle hospitalsbygning indgå i en større lokalplan 
for området, hvor 100 boliger opføres. Brabrand Bolig-
forening har fået den ære at omdanne hospitalsbygnin-
gen til 22 almene boliger. 

En stor opgave
”Der er meget historie forbundet med bygningen i Val-
demarsgade, og det er en stor ære for boligforeningen 
at stå for omdannelsen og sikre, at det bliver gjort på 

Kasernehospital i Valdemarsgade 
bliver nu til almene boliger

Af Mette Damgaard Sejthen, kommunikationsmedarbejder

22 • Sider af hovedforeningen

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

Kassernen i Aarhus.

Syge- og plejepersonale på Garnisonssygehuset.
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Kasernehospital i Valdemarsgade 
bliver nu til almene boliger
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Om forvandlingen af 
Gellerupparken

Når man sommetider kommer forbi 
Gellerupparken, så bliver man slået 
af den fuldstændige omkalfatring, 
der er sket med den. Man har jo revet 
mange af blokkene ned og i dyre 
domme erstattet dem med nye.
Men ærlig talt – var det nu klog poli-
tik? Selve det oprindelige byggeri var 
jo kendt for at være et både solidt og 
robust byggeri – det var fra 1969, og 
altså før man i 1970’erne smækkede 
en masse almennyttigt byggeri op 

i en vældig fart, som bar præg af at 
være byggesjusk.
Havde det ikke været bedre at lade 
selve den udvendige, både pæne og 
solide, skal stå og så i stedet ommøb-
lere på indmaden? Det kunne man jo 
gøre ved at udstykke de mange 4- og 
5-værelsers lejligheder til 2 og 2 ½ 
værelsers, som jo altid har været po-
pulære lejlighedsstørrelser, og måske 
også nogle gode ungdomsboliger til 
unge under uddannelse.
For Gellerupparken er jo i sig selv 
attraktiv ved de mange faciliteter, 
der er deromkring: City Vest-centeret 
med supermarkeder og mange spe-

cialbutikker, bl.a. et apotek, og et vir-
kelig godt bibliotek lige i nærheden, 
samt endog, lidt længere væk, endda 
en svømmehal.
Jeg er sikker på, at hvis man havde 
gjort sådan, så ville disse lejligheder 
nærmest være blevet revet væk i 
løbet af ingen tid.

Ib Skøt
Jernaldervej 265 A st.tv.

8210 Aarhus V.
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en ordentlig og respektfuld måde”, fortæller Morten 
Meldgaard Christensen, der er Brabrand Boligforenings 
projektleder på byggeriet. 
Han fortæller, at det bliver en stor opgave. 
”Vi har måttet erfare, at bygningen ikke er blevet 
passet så godt på gennem tiden. Der er lavet en række 
tilbygninger, som har sat sine spor i facaden, disse er nu 
nedrevet. En del af opgaven i Valdemarsgade er derfor 
at forsøge at bringe bygningen tilbage til sit oprindelige 

udgangspunkt, indenfor den økonomiske ramme, der er 
lagt, og at opfylde de nutidige krav til boliger. Der er 
sket meget siden 1880, og vi har derfor måttet arbejde 
meget på at opfylde moderne lydkrav og ventilationskrav 
til boliger. Vi har i samarbejde med E+N Arkitektur A/S 
og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S fundet en rigtig 
god løsning og glæder os til, at vi kan byde nye bebo-
ere velkommen i Valdemarsgade 18 omkring marts/april 
2019.” fortæller Morten Meldgaard Christensen.
Arbejdet med at omdanne kasernehospitalet til almene 
boliger er lige nu i den indledende fase. Byggeriet for-
ventes færdigt ultimo marts/primo april 2019.

Afmarch fra Vester Allé Kasserne.



24 - Skræppebladet juni 2018

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 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 FOR DE AFDELINGER, DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken Ons. 12. september Kl. 19.00  i Nordgaardshallen
Afdeling 5, Toveshøj  Tirs. 18. september Kl. 19.00   sted annonceres senere
Afdeling 6, Holmstrup  Man. 17. september Kl. 19.00  i afdelingens selskabslokale

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSE M.FL. OM EFTERÅRET:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2019 til godkendelse og årsregnskab for 2017 til forelæggelse
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2018)
  c. Valg til FAS (i afdelinger med lige numre i 2018)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 1, Hans Brogesparken Man. 24. september kl. 19.00   i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 2, Søvangen  Man. 3. september kl. 19.00   i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 3, Skovgårdsparken Tors. 13. september kl. 19.00   i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling 7, Hasselhøj   Tirs. 25. september kl. 19.00   i Fælleshuset Hasselhøj
Afdeling 8, Drejergården Tirs. 4. september kl. 17.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 10, Rødlundparken Man. 10. september Kl. 19.00   på Lokalcenter Næshøj
Afdeling 11, Odinsgården Tirs. 11. september kl. 17.00   i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling 12, Thorsbjerg  Tors. 30. august kl. 19.00   i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling 14, Borumtoften Tirs. 18. september kl. 19.00   i afdelingen (sted annonceres senere)
Afdeling 15, Hasselengen  Tors. 27. september kl. 19.00   i Fælleshuset Hasselhøj
Afdeling 16, Voldbækhave Tors. 6. september kl. 16.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 17, Højriisparken Tors. 6. september kl. 19.00   i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling 18, Lyngby  Tirs. 25. september kl. 17.00   i afdelingen (sted annonceres senere)
Afdeling 19, Bronzealdervænget Tors. 20. september kl. 19.00   i afdelingen
Afdeling 21, Hasselager  Ons. 26. september kl. 19.00   i Cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
Afdeling 22, Sonnesgården  Man. 10. september kl. 19.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 23, Skovhøj  Ons. 19. september kl. 19.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 24, Skovhøj  Ons. 5. september kl. 19.00   i afdelingens fælleshus
Afdeling 25, Østergårdsparken Tors. 6. september kl. 19.00   hos Brabrand Boligforening, Rymarken 2
Afdeling 26, Kildeagervej Man. 17. september kl. 19.00   i fælleshuset, Skovhøj 100
Afdeling 30, Pilevangen  Man. 24. september kl. 19.00   i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
Afdeling 31, Havnehusene Ons. 26. september kl. 19.00   Pakhusene, Aarhus Ø
Ikke bolighavende medlemmer Tors. 20. september kl. 19.00   Panorama, Rymarken 2

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 mær-
kes 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 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for afdelingsmøderne på hjemmesiden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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2 - Søvangen

Beboerhuset Søvangen
Det sker i beboerhuset efter sommerferien

Af Beboerhusudvalget

Søndagscafé
12. august kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 22/8. 

Fællesspisning 
22. august 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 på vaskeri og 

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

Aktivitetsdage 
Keramik, syning, vævning og 
træsløjd, hvor alle er velkomne. 
Hver onsdag fra 22. august kl. 14.00 
– 17.00

Med venlig hilsen fra Beboerhusud-
valget

Vil du være med til 
at arrangere 

Sankthans i Søvangen?

Bestyrelsen søger ildsjæle til at 
arrangere dette års sankthansfest i 

Søvangen, lørdag den 23. juni. 
Bestyrelsen er behjælpelig med 
vejledning til arrangementet.

Henvendelse til forman-
den:  erik.h.blocher@hotmail.dk

4 - Gellerupparken

Ny formand for Gellerupparken
Abdinasir Jama Mohamed overtager fra Youssef Abdel Kader

Tekst Helle Hansen

Gellerupparkens ekstraordinære 
beboermøde, mandag den 14. maj, 
foregik i god ro og orden. 
Mødet, der blev holdt i Globus1, blev 
gennemført efter bogen med overhol-
delse af alle de beboerdemokratiske 
spilleregler. Det skete oven på det 
ordinære afdelingsmøde tirsdag 
den 16. april, der blev suspenderet, 
efter at der var opstået tumult under 
mødet.

Valg til bestyrelsen
De fremmødte beboere ved man-
dagens møde repræsenterede 84 
lejemål, og de kunne enstemmigt 
godkende bestyrelsens beretning.
Derefter fortsatte dagsordenen videre 
til punktet med valg af seks medlem-

mer til afdelingsbestyrelsen, der i alt 
består 13 medlemmer.
Efter at der var blevet talt stemmer, 
kunne det offentliggøres, at nyvalgt 
til afdelingsbestyrelsen er Faisal 
Mohamed og Ali Mirza Ali. Mens 
der var genvalg til Youssef Abdul 
Khader, Ali Khalil, Nezar Ajjawi og 
Jamal Mohammad. Førstesuppleant 
blev Helle Hansen efterfulgt af Amal 
Mohamed Moalin og Mohammad 
Edwan.

Siden beboermødet har Elsebeth Fre-
deriksen af personlige årsager valgt 
at trække sig fra bestyrelsen. Hermed 
er Helle Hansen nyt medlem. 

Bytten rundt
Tirsdag den 15. maj holdt Gellerup-
parkens afdelingsbestyrelse konstitu-
erende møde. Her blev tidligere næst-
formand Abdinasir Jama enstemmigt 
valgt til formand. Han tager over 
efter Youssef Abdul Kader, der ikke 
kan få arbejdslivet til at hænge 
sammen med de mange opgaver, der 
følger med formandsposten. Youssef 
blev i stedet udnævnt til næstfor-
mand for bestyrelsen, som derudover 
konstituerede medlemmerne til en 
lang række interne udvalg samt ud-
pegede repræsentanter til forskellige 
arbejdsgrupper og andre bestyrelser, 
hvor Gellerupparken er repræsente-
ret.



26 - Skræppebladet juni 2018

22 - Sonnesgården

Fest og glade dage i Sonnesgården
Sonnesgården har fejret sit 15-årsjubilæum

Tekst Ole Møller, fotos Eigil Lyhne

Lørdag den. 2. juni skulle der fejres 
15-årsjubilæum for Sonnesgården. 
Dagene før blev brugt til at forberede 
festen. Der blev stillet telte op samt 
arrangeret borde og stole. Mange af 
beboerne var involveret i det store 
arbejde. Og vejret var jo med os. Sjæl-
dent har vi haft så godt vejr.
Den store festdag blev indledt med 
flaghejsning og fælles morgensang. 
”I østen stiger solen op” og ”Der er 
ingenting,  der maner” blev afsunget 
med stor entusiasme. Også andre 
dejlige sange fik opmærksomhed, og 
vi sluttede med ”Og om lidt er kaffen 
klar”, inden vi samledes om et fælles 
morgenbord.

Konkurrencer og holdspil
Resten af formiddagen blev brugt på 
konkurrencer, hvor der blev kæmpet 
i forskellige discipliner. Der blev 
inddelt i 10 hold og kæmpet i fem 
discipliner. Der blev gået til den i 
både petanque, ringspil og små ska-
kopgaver.

Nogle havde lyst til lidt afslapning, 
inden næste punkt på det omfattende 
dagsprogram, medens andre sad 
i mindre grupper og snakkede og 
hyggede. Klokken 13 var det tid til 
at få tilført ny energi. Der blev budt 
på grillede pølser, og der var nok til 
alle. Så kom orkestret Ramasjang og 
underholdt med musik og sang. I en 
velfortjent pause blev der serveret 

kaffe og lagkage. Eller rettere lagka-
ger! 10 beboere havde hver fremtryl-
let en lagkage. Det var et festligt syn 
med sådanne 10 forskellige og krea-
tive kager linet op på bordet. Der var 
vist ingen, der nåede gennem alle 10, 
selvom lysten var stor. I slutningen 
af kaffepausen dukkede ”De Skæve 
Kegler” op. Det er nogle af Sonnes-
gårdens billarddrenge, som i dagens 

Der var selvfølgelig også pølser på grillen.

Mikadobrikker blev spredt, og holdene kæmpede om sejren.
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22 - Sonnesgården

anledning havde iført sig hvide 
bluser og matroshatte. De fremførte 
til stor fornøjelse for selskabet hele 
tre sømandssange  

Helstegt pattegris
Dagen var nu ved at blive til aften, 
og festmiddagen skulle klargøres. 
Menuen stod på helstegt pattegris, 
fra slagteren. Stegemestrene var 
ankommet ved 14-tiden, havde stillet 
deres to grill op og arrangeret de to 
grisebasser, så de kunne være klar til 
middagen.
Husudvalget havde nu en travl tid 
med at dække bord og gøre klar til 
middagen, og klokken 18.30 stod et 
festligt og smukt dækket bord klar til 
at blive indtaget af 85 forventnings-
fulde og sultne beboere. De stegte 
grise blev angrebet og fortæret med 
stor tilfredshed. Og selvfølgelig var 
der musik og underholdning. René 

stod for musikken, og så havde én af 
vores beboere arrangeret, at hendes 
gode ven Richard Ragnvald kom og 
gav en herlig underholdning. 

Tak til de frivillige
Hele aftenen blev der gået til den, 
både med at synge med på sangene 
og på dansegulvet. Da det var ved at 
blive søndag, ebbede festlighederne 
ud, og en lettere oprydning gik i 
gang. Og så kunne alle trække sig 
tilbage efter en rigtig dejlig dag. En 
dag, hvor vejret var perfekt, næsten 
lige så perfekt som det gode festhu-
mør, alle deltagende beboere havde 
taget med. Fra vores formand lyder 
der en tak til alle, der har deltaget i 
det store arbejde med at forberede 
festen, og en ikke mindre tak til alle 
fremmødte for godt humør og for-
ventningsfuld feststemning.

God musik og fællessang.

Richard Ragnvald sluttede aftenen af.

Der var konkurerncer for alle. Der var selvfølgelig også tid til en svingom.
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Voksen- og pensionistudflugt for FAS Nords beboere
Tag med til Rosernes By tirsdag den 21. august

Tekst FAS Nord, foto VisitMariagerfjord

Vi kører til Hobro og sejler til Mari-
ager! 
 
Kom med på en smuk tur til Mari-
ager, med lækker mad undervejs.

Vi kører fra Gellerup Kirkes par-
keringsplads, Gudrunsvej 88, 8220 
Brabrand, kl. 9.30, og på vejen til 
Hobro bliver der et ophold, hvor 
formiddagens kaffe drikkes, og der 
spises rundstykker.
 
Når vi har nydt formiddagskaffen, 
fortsætter vi til Hobro, hvor vi går 
ombord på den skønne hjuldamper 
”Svanen”, som venter på lige netop 
os og vil tage os med på en dejlig 
sejltur fra Hobro ud gennem fjorden 
mod Mariager. Mens vi nyder det 
smukke landskab, bliver der også 
tid til at spise en to-retters menu 
bestående af stjerneskud og en dejlig 
æblekage.
Efter en god times tid ankommer vi 
til Mariager.
Når vi er i land i Mariager, bliver 
der mulighed for på egen hånd at 
kigge nærmere på den smukke by, 
der blandt andet byder på idylliske 
brostensbelagte gader og gamle bin-
dingsværkshuse prydet med roser og 

Mariager Saltcenter, hvor I kan lære 
alt om saltets historie og anvendelse.
  
Til sidst mødes vi igen ved bussen, 
som kører os hjem fra Mariager kl. 
15.30.
Pris pr. person for denne dejlige tur 
er 300 kr.
Gæstebillet, hvis der er plads 450 kr.
Husk sundhedskort og at vi KUN 
modtager kontanter.

Vi sælger billetter: 
Tirsdag den 19. juni i ”Laden” i Tove-
shøj fra kl. 16.00 til kl. 18.30  
Torsdag den 21. juni i Servicecentret 
Skovgårdsparken på Ingasvej fra fra 
kl. 15.30 til 17.30.
Torsdag den 21. juni i Holmstrup i 
fælleslokalet Jernaldervej 215 fra kl. 
17.00 til kl. 18.00.
    
Dagnys tlf. 30 56 26 80 og 
Jytte tlf. 23 66 26 95.

VOKSEN- OG PENSIONIST UDFLUGT

Navn: __________________________________  Antal deltagere: ____________________

Adresse: _____________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________  Pris i alt: __________________________

Gæstebilletter: _________________________ 
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Stafet for Livet Brabrand - et 24-timers fællesskab
Det hele går løs den 28. august

Tekst Helle Hansen, fotos Peter From

Man kan løbe, gå eller bare komme 
og kigge. Området ved Nordgård-
hallen bliver den sidste weekend 
i august rammen om 24-timers-
begivenheden Stafet for Livet. Arran-
gementet har det dobbelte formål at 
sætte fokus på kræft som en sygdom, 
der rammer mange på tværs af etnisk 
oprindelse, og at samle hele Brabrand 
til fælles hygge og samvær.

Stafet for Livet blev første gang 
afholdt i Brabrand i 2017, og flere 
hundrede deltagere var med til at 
gøre pladsen ved Foreningernes Hus 
både hyggelig og livlig. I år rykker 
stafetten lidt sydpå og vil foregå med 
afsæt i pladsen foran Nordgårdhal-
len, hvor der gennem alle 24 timer vil 
være livlig aktivitet.

Det hele går løs lørdag d. 25. august 
kl. 11.00, hvor starten går til stafetten, 
der - hvis byggeplanerne i Gellerup 
går, som de skal – vil bringe delta-
gerne i Stafet for Livet gennem den 
nye ”gyldne port”, der skal åbne Gel-
lerup ind mod Aarhus. 

Porten er ved at blive etableret, og 
sandsynligvis vil den være så færdig, 
at Stafet for Livet bliver en af de 
første begivenheder, der vil foregå i 
og omkring Gellerups nye vartegn.

Og hvad er Stafet for Livet så? 
Det er en event, som Kræftens 
Bekæmpelse gennemfører mange 

steder i Danmark som afsæt for 
oplysning om kræft som en sygdom, 
der rammer rigtig mange menne-
sker. Ideen med stafetten er, at man 
gennem 24 timer markerer kampen 
mod kræft, som et symbol på, at 
kampen mod kræft aldrig stopper. 

Stafetten er ikke kun en alvorlig 
påmindelse om livets skrøbelighed, 
men også en fejring af, at stadig flere 
vinder kampen og bliver helbredt 
for sygdommen. Derfor fejrer Stafet 
for Livet også fighterne i Brabrand-
området, som er eller har været ramt 
af kræft.

Hvordan kan jeg deltage?
Foreninger, virksomheder, skoler, 
naboer og venner opfordres til at 

tilmelde et hold til Stafet for Livet 
Brabrand. Der skal formentlig 15-20 
personer til at kunne ”dække” alle 
24 timer, men du kan begynde med 
at tilmelde et hold, og så kan de en-
kelte deltagere på holdet tilmelde sig 
løbende via hjemmesiden.

Hvis du er en af fighterne, som selv 
har eller har haft kræften inde på 
livet, er du særligt velkommen. Der 
vil undervejs blive et særligt arrange-
ment for fighterne.

En særlig velkomst vil der desuden 
være til frivillige, som har lyst til at 
hjælpe med at få Stafet for Livet til at 
blive en god oplevelse. Du må meget 
gerne henvende dig til Helle Hansen 
på 2783 2782, hvis du har lyst til at 
hjælpe.

Endelig - hvis du hverken har lyst til 
at gå eller løbe, men bare synes, det 
lyder som en hyggelig anledning til 
at mødes med andre mennesker, så er 
du hjertelig velkommen til at komme 
forbi Stafet for Livet. Sæt kryds i ka-
lenderen ved d. 25.-26. august.

Her tilmelder du et hold: 
https://www.stafetforlivet.dk/
stafet/brabrand

Årets planlægningsgruppe.
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Sommerferie i FAS Nord
Tag med på museum

Tekst FAS Nord

I FAS Nord vil vi gerne være med til 
at give jer og jeres børn/børnebørn 
skønne og unikke oplevelser.
Derfor inviterer vi jer med til at gå på 
opdagelse i Den Gamle By, at besøge 
toppen af kunstmuseet ARoS og se 
det skønne Aarhus gennem regn-
buen, eller I kan tage på Moesgaard 
Museum og se, hvordan det hele 
begyndte, og samtidig komme ud i 
den skønne natur.

Vi sælger billetter til voksne som 
koster 50 kr. pr. stk.
Børn under 17 år kommer med gratis.
Evt. gæstebilletter sælges for 100 kr.

Vi sælger billetter: 
Tirsdag den 19. juni i ”Laden” i Tove-
shøj fra kl. 16.00 til kl. 18.30  
Torsdag den 21. juni i Servicecentret 
Skovgårdsparken på Ingasvej fra kl. 
15.30 til 17.30.

Torsdag den 21. juni i Holmstrup i 
fælleslokalet Jernaldervej 215 fra kl. 
17.00 til kl 18.00.
Husk SUNDHEDSKORT og at vi 
KUN modtager kontanter.
Kontakt Dagny: tlf. 3056 2680 og 
Jytte: tlf. 2366 2695.

 Lokalcenter Brabrand i juni og juli måned
Tøjsalg, frokost og filmklub

Tekst af Brugerrådet

Tøjsalg
Mandag d. 18. juni kl. 9.30–11.30. 
Karina Dyhr sælger sommertøj.
 
Frokost på Café Alrø
Fredag den 29. juni kl. 11.00–ca. 16.30. 
Pris 100 kr. Tilmelding og be-

taling senest 20. juni til vært-
inde Anne-Kathrine Krogsgaard, tlf.  
21 99 69 86 eller mail: ankrs@aarhus.
dk.
Turen er fortrinsvis for ældre uden 
egen bil.
 

Filmklubben viser 
”Syv brude til syv brødre”
Tirsdag d. 3. juli kl. 14.00.
Filmen, kaffe og brød koster 20 kr.

Sidste arrangement på Eutopia Stage
Eutopia 2017 og Sigrids Stue viser kunstfilmen ”Erindringens dissonans (kapitel IV)” af Maj Hasager

Af Eutopia 2017

Den 17. juni kl. 17.00  har filmen ver-
denspremiere på EUTOPIA Stage
Montagefilmen ”Erindringens dis-
sonans (kapitel IV)” er fortællinger 
om sted, om Gellerup og Toveshøj, og 
om de bølger af forandringer, der har 
fundet sted i området – fra de oprin-
delige men aldrig realiserede planer, 
til nutidens helhedsplanslandskab 
med nedrevne blokke og nye veje. 
Fortællingerne fortættes af politiske 

strømninger, personlige beretninger 
og utopiske tanker om arkitektur.  
Billedsiden består hovedsageligt af 
scannet arkivmateriale fra Skræp-
pebladet fra 1970 og frem til 2010. 
Lydsiden er skabt af reallyde fra 
området, som er bearbejdet til en 
abstrakt lydkomposition.

Projektet er blevet til i samarbejde 
med Brabrand-Aarslev lokalarkiv, 

Sigrids Stue, Q-huset, E&P Huset 
samt Sleep-in Gellerup, og er 
støttet af Gellerup Kulturmidler, 
Statens Kunstfond og Blixfonden. 
 
Tilmelding:
Meld dig til filmvisningen ved at 
skrive til eutopia@aarhus.dk. Det er 
gratis og for alle!
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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:
Abdinasir Jama Mohamed 
tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com

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

Afdeling 6, Holmstrup: 
Edvin Juhl (kontaktperson), 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

Mathias Ottesen Nielsen 
Bronzealdervænget 18, 1.8, 8210 Århus V.
Tlf.:5088 9838.
E-mail: hr.ottesen.nielsen@gmail.com

Abdinasir Jama Mohamed 
Gudrunsvej 7. 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 

Christina Valsted Madsen
Østergårdsparken 104, 8310 Tranbjerg
Tlf.: 60210280
christinavalstedmadsen@gmail.com

Erik Bløcher 
Birgittevej 7, 8220 Brabrand, tlf. 50 41 48 28

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



Byparksvandring i Gellerup
Den 21. juni kan du komme med på en lidt an-
deledes bydelsvandring. Vi vil nemlig hoved-
sageligt koncentrere os om den nye Bypark og 
har derfor sat skov- og landskabsingeniør Søren 
Ebdrup Rostved fra SLA stævne. Han vil berette 
om alle de forskellige træer og planter, der kom-
mer til at pryde landets største byparkprojekt. 
 
Så kom med og få ørerne fyldt op af træsorter, 
krydsbestøvning, spiselige urter og kunstige søer. 
Turen er gratis. 

Du skal bare møde op ved E & P Huset,
Karen Blixens Boulevard 39, klokken 16.30.
Turen varer ca. halvanden time. 

Cafeen er åben, så du kan vælge at blive efterføl-
gende og købe en kop kaffe og lidt mad.

Turen er arrangeret af Bydelsvandring 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

Den Gode By søger lejere
Har du en kreativ virksomhed? 
Eller er du ved at starte et nyt projekt op?
Og leder du efter et sted at bo? 
Et sted, hvor der er synergi med andre virk-
somheder og en hyggelig hverdag, så kom og 
hør nærmere om Den Gode By i Gellerup. 
Vi bor lige nu i det nye iværksætterhus og fly-
tter på sigt ind i stueetagen i det rådhus, der 
er ved at blive bygget. Vi har ledige kontorp-
ladser og leder efter firmaer og iværksættere, 
der har lyst til at bo sammen med os i det nye 
hus, vi bor i nu, men også i det nye hus i det 
kommende år.
 
Vi inviterer til fremvisning af huset 
den 15. juni kl. 14-16. 
Den Gode By – Gellerup
Karen Blixens Boulevard 21, 8220 Brabrand
 
Kom og mød os og få en fornemmelse af vores 
sted og de mennesker, som der huser det. Og 
find ud af, om det kunne være noget for dig 
og din virksomhed at blive en del af.
 
Priserne ligger mellem 750-1000 kr. pr. kontor-
plads i huset. Det er også muligt at leje hele 
rum til mere produktions-orienterede akti-
viteter.
 
Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til 
at ringe til Christian Fumz på 25382090.

Åbningstider uge 27-32: Alle dage 10.00-15.00

                            Skræppebladet  holder

sommerferie
     og vender tilbage i august. 

Vi ønsker alle en god sommer!


