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LEDER

Af Helle Hansen, ghettokælling

Hvad h…… bilder I jer ind?

Jeg er sur, jeg er vred, men mest af alt er jeg bestyrtet over, at 
så mange byrådsmedlemmer kan bakke op omkring borgmes-
terens forfærdelige ghettoaftale. En aftale, som blandt andet 
går ud på at nedrive yderligere 600 familieboliger, svarende 
til ca. ni boligblokke i Gellerup og Toveshøj samt sælge 120 
familieboliger, svarende til en stor blok.

Og hvor er det frækt så kort inden en ferie at lave en aftale, 
og så bagefter lade der være fuldstændig radiotavshed hen 
over en sommer, så alle beboere i Gellerup og Toveshøj kan 
gå rundt og frygte, hvad aftalen kommer til at betyde - er det 
min blok, der skal rives ned? Og oveni det opleve hele uvishe-
den om, hvornår det kommer til at ske, og hvad der skal ske? 
Hvor skal jeg bo – og hvorfor må jeg ikke bo i Gellerup, hvis 
jeg godt kan lide det?

Byrådets aftale er så grim en behandling af beboerne i Gel-
lerup og Toveshøj, at jeg ikke kan skrive det med ord, der kan 
trykkes i denne leder. Det skulle lige være foregået et hvilket 
som helst andet sted i byen, at byrådet havde givet borgerne 
en sådan behandling – der ville have lydt et ramaskrig.
Helhedsplanen er død – og det er byrådet, der har slået den 
ihjel en sommernat i juni.

Jeg tror ikke, det helt er gået op for den almindelige aarhu-
sianer, hvordan vi, der bor i blokkene, bliver behandlet. Alle 
bliver vi skåret over en kam, lige meget om vi har boet her og 
betalt husleje i en årrække, hvor vi samtidig har stået i forreste 
række og været med til at løfte en kæmpemæssig samfunds-
opgave, som naboer til nogle af vores samfunds mest udfor-
drende borgere. Nu skal vi så lige pludselig alle have knive for 
struben og behandles som andenklasses borgere, der fratages 
rettigheder, som danskere, der ikke  bor i betonblokkene, har. 
Kommunen har haft masser af år til at løse opgaven med de 
borgere, der skaber problemer i Gellerup – men den opgave 
har kommunen ikke løst. Det er ikke blokkene, der har skabt 
problemerne. Og det er ikke os naboer, der er skyld i, at kom-
munen ikke har kunnet finde en løsning. 

Men gennem de seneste ti år har vi sammen – kommunen og 
beboerne i Gellerup og Toveshøj - arbejdet tæt på at lave for-
andringer – helt frem i det sene forår har der lydt højlydt ros 
til projektet med Helhedsplanen fra alle sider. Selv statsminis-
teren har flere gange fremhævet Gellerup som eksemplet, der 
var på rette vej. 

Men så kom nedsmeltningen i byrådet lige op til sommerfe-
rien – den nat Helhedsplanen døde. R.I.P.

PS. Husk, der er demonstration på Rådhuspladsen mod 
ghettoplanen lørdag den 29. september.  
Ses vi der?
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Den sidste dråbe øl er skænket i Håndbryggerlauget
Håndbryggerlauget må flytte, da Laden skal renoveres

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

I 1971 flyttede Håndbryggerlauget 
til en af længerne i Tousgaardsladen. 
Dengang var det en hestestald, og 
den blev bygget om til minibryggeri. 
”Da vi flyttede til Laden, var det med 
en ide om, at beboerne skulle have 

noget at være fælles om,” forklarer 
Preben Rasmusen, der er tidligere 
oldermand for Håndbryggerlauget.  
 
Da de startede, var der mange lokale 
medlemmer, men i dag er der stort 
set ikke nogen. Befolkningssammen-
sætningen har ændret sig, og de op-
rindelige medlemmer er også flyttet. 
Preben selv bor i Stavtrup, men 
fortæller, at han engang i 90’erne har 
boet i Skovgårdsparken. Dengang var 
han dog ikke medlem af Håndbryg-
gerlauget. Det blev han først i 2000.  
Nu skal lauget flytte til Harlev, hvor 
de har fundet lokaler i et tidligere 
mikrobryggeri, så i det mindste skal 
de ikke indhente alle de nødvendige 
godkendelser.
” Det er lidt vemodigt, at vi skal 
flytte. Jeg føler jo lidt, vi har krav 
på stedet, fordi vi har været der så 
længe.”

Preben Rasmussen synes, det er lidt sørg-
modigt, at de skal forlade Laden.
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En ny begyndelse
Boligforeningen kræver dialog med byrådet om ghettoaftale

Tekst Keld Albrechtsen, formand, arkivfoto

En bærende ide i Helhedsplanen er 
udvikling gennem fælles handling.  
På tværs mellem alle de forskellige 
parter, som indgår i dette store og 
mangesidige projekt. Alle skal være 
med til at gennemføre visionen om en 
ny bydel til gavn for by og beboere. 
Kommunen, boligforeningen, de to 
afdelinger, investorerne, arkitekterne, 
politiet, foreningerne og mange flere. 
Næste fase af Helhedsplanen kaldes 
Udviklingsplanen. Den skal også 
skabes gennem dialog og fællesskab. 
I udkastet til ny lov om udviklings-
planer understreges det, at planen 
skal udarbejdes i fællesskab mellem 
kommune og boligforening. Men der 
er kommet en slæde i vejen.
 

Kommunen afbrød samarbejdet
Med det udspil, som et flertal af 
byrådets partier nu er ved at beslutte 
i byrådssalen, brydes denne samar-
bejdsånd. Pludselig får vi at vide, at 
ni blokke skal nedrives! Nu ønsker 
kommunen tilsyneladende selv at 
diktere bydelens udvikling hen over 
hovedet på de øvrige parter. Nu 
risikerer vi en bitter strid om nedriv-
ninger og tvangsflytninger. Beboerne 
kan miste troen på bydelens fremtid, 
og en generel stemning af mismod 
kan brede sig. Det er gift for en 
udviklingsplan. Ingen vil få glæde 

af det. Derfor må vi tilbage til den 
gamle samarbejdslinje, som daværen-
de borgmester Nicolai Wammen stod 
for, da vi i 2010-11 forhandlede den 
nuværende Helhedsplan på plads. 
Den plan var inkluderende, alle 
skulle høres, alle skulle være med. 
Det betød naturligvis ikke, at alle 
altid var glade for de beslutninger, 
der blev truffet. Men det betød, at 
alle kunne være i det.
 
Vi ønsker en visionær ny plan
I boligforeningen ønsker vi at for-
handle med kommunen og nå en 
god aftale. Derfor ønsker vi et bedre 
grundlag for forhandlingerne: en 
plan, som indeholder de grundlæg-
gende visioner for den nye bydel 
– lige fra skolebyggeri og letbane til 
nybyggeri og parkeringsløsninger. 
Her kan planerne vise, at en blok 
må nedrives for at skabe plads for 
det nye og bedre. Hvis der er en 
funktionel begrundelse, så kan det 
være nødvendigt for at skabe den 
bedst mulige plan. Men det hører 
ingen steder hjemme at nedrive et 
meget stort antal blokke for at give 
et politisk signal og uden at vide, om 
der overhovedet er saglige grunde til 
at nedrive disse blokke. Hvor fører 
det os hen? Hvad vil konsekvenserne 
være? Man ved det ikke. 
 
Et chokerende møde
Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg var 
chokeret og dybt skuffet, da borgmes-
teren kaldte os ind på rådhuset og 
meddelte os, at ni blokke skulle rives 
ned. Det havde et flertal i byrådet 
aftalt uden at høre boligforeningen 
og uden at tage det mindste hensyn 
til den plan om fælles udarbejdelse 
af et grundlag for udarbejdelsen af 
den ny plan, som vi havde aftalt at 
gennemføre i foråret i år. Her var tale 
om en plan i den gamle ånd, hvor 
bl.a. faglige eksperter, afdelingsbe-
styrelser og andre skulle inddrages 
i workshops m.v. for at udarbejde 
ideerne og det faglige grundlag for 
den nye plan. Alt dette blev skrottet 

uden mindste forklaring. Og trods 
høflige forsikringer om, at kommu-
nen naturligvis ville forhandle med 
boligforeningen, så skinnede det kun 
alt for tydeligt igennem, at her var 
tale om et reelt diktat. Jeg ved ikke, 
hvordan det lykkedes mig at gen-
nemføre mødet med borgmesteren på 
en pæn og diplomatisk måde uden at 
forløbe mig. 
 
Tvangsflytninger
Hvis byrådets plan skal gennemfø-
res, så skal flere hundrede familier 
tvangsflyttes – uden tryghedsgaranti. 
De får kun et enkelt tilbud efter 
lovens regler. Vi vil nu grundigt 
undersøge og drøfte med de andre 
boligforeninger, om vi kan være sikre 
på, at vores beboere får en rimelig 
tryghedsgaranti. Det forekommer 
ikke muligt. Der er meget få boliger, 
som kan bruges til denne enorme 
genhusning. De skal ligge i afdelin-
ger med ret lav husleje og uden væ-
sentlige sociale problemer. Sådanne 
boliger er der i sagens natur ikke 
mange, der fraflytter. Kommunen har 
en ide om, at en sådan tvangsflytning 
kan føre til bedre integration. Det 
savner nærmere begrundelse. Der er 
ikke erfaringer, der peger på, at en 
familie bliver bedre integreret ved at 
flytte ud i et område, hvor man ikke 
kender nogen. Det vil være rasende 
dyrt at opbygge en integrations-
indsats ude i området i forhold til 
familien, og der er ingen garanti for, 
at det lykkes. Det er en mærkelig ide, 
byrådsflertallet har fået.
 
En stor regning til os alle
En virkning af byrådsflertallets 
aftale – som man heller ikke havde 
bekymret sig om på forhånd – er den 
kendsgerning, at nedrivningerne kan 
komme til at koste beboerne i Bra-
brand Boligforening mange penge. 
Vi vil tabe penge, fordi vi mister ad-
ministrationsbidrag fra de nedrevne 
lejligheder, og fordi de ramte afde-
linger får problemer med at betale 
de fælles udgifter. Man må stille det 
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Byrådets nedrivningsplan
Byrådet ønsker, at loven skærpes

Af Keld Laursen, direktør

Et flertal i Aarhus Byråd bestående af 
alle byrådets partier bortset fra En-
hedslisten indgik den 19. juni et forlig 
om de kommende års udvikling i 
blandt andet Gellerup og Toveshøj. 
 
Forligsteksten
Forliget fastlægger, at den politiske 
ramme for bydelen er reduktion 
med 720 boliger, hvor 600, svarende 
til ni blokke, skal nedrives, og 120, 
svarende til en stor blok, skal sælges. 
Som grundlag for forliget henvises til 
den nye lovgivning, som indebærer, 
at der i området maksimalt må være 
40 % almene boliger i 2030. Forliget 
rummer ingen beskrivelse af, hvilke 
blokke der skal nedrives, og for-
ligsteksten afslører heller ikke, hvad 
der skal komme i stedet. Og endelig 
er det tydeligt, at man ikke har afkla-
ret de økonomiske konsekvenser af 
nedrivningerne, hverken samfunds-
økonomien eller betydningen for 
boligforeningen eller de to berørte 
afdelinger.
 
Unødvendigt krav
Byrådet henviser til, at nedrivnin-
gerne er nødvendige for at indfri 
40%-kravet i lovgivningen, men det 
er faktuelt forkert. Gellerup og Toves-
høj ejer store arealer langs Ringvejen, 
som nu er under salg til private. Lov-
givningen fastlægger, at disse arealer 
kan indgå i beregningen af 40%-
brøken, og det er også naturligt, fordi 

arealerne indgår i den udvikling af 
kvartererne, som fletter nye private 
områder sammen med eksisterende 
almene. Så lovkravet kan altså indfris 
med ingen eller meget beskedne ned-
rivninger!
 
Byrådet ønsker loven skærpet
Byrådets ønske om at rive mere 
ned er imidlertid så stærkt, at man i 
stedet for at følge lovforslagets tekst 
forsøger at få lovgivningen skærpet, 
således at mest muligt skal nedrives. 
Det fremgår af det høringssvar, som 
Aarhus Kommune har sendt til 
ministeriet. Af samme svar fremgår 
desuden, at man søger hjemmel til 
at træffe beslutninger helt uden om 
boligforeningen og beboerne, således 
at ingen kan stå i vejen for byrådets 

forlig. Og man søger om hjemmel 
til at udarbejde en udviklingsplan 
for Skovgårdsparken, uanset at det 
er sandsynligt, at Skovgårdsparken 
kan klare sig uden om kravet, ved at 
nogle få beboere skaffes i arbejde.

spørgsmål, om der er rimelighed i, 
at beboere i f.eks. Hasselager, Harlev 
eller på Holmstrup Mark skal være 
med til at give et særligt bidrag til 
kommunens plan, som de øvrige 
borgere i Aarhus ikke skal betale.  Og 
er det rimeligt, at tæppet nu træk-
kes væk under det ny beboerhus i 
Gellerup eller boligforeningens ny 
administrationsbygning – som inde-
holder teknisk service for Gellerup 

og Toveshøj -  fordi driftsgrundlaget 
vil svinde ind for hver blok, der rives 
ned? 
 
En ny begyndelse
Der er brug for en ny begyndelse. Det 
vil vi bidrage til ved at udarbejde et 
grundlag for konstruktive og inklu-
derende forhandlinger med Aarhus 
Kommune. Byrådsflertallet har gået 
enegang og lavet deres egen plan 

uden om de øvrige parter. Nu laver vi 
så en plan, der indarbejder de mange 
ting, der mangler i byrådsflertallets 
plan, fordi de ikke fandt dem politisk 
interessante. Vi håber, at byrådsfler-
tallets partier – når den nye lov er 
vedtaget, og vi ved, hvor vi står – vil 
forhandle positivt og sagligt om en 
plan, der skal samle alle parter om en 
plan, der frigør energi og skaberkraft, 
fordi alle kan se sig selv i den. 

Beboere fra Gellerup var mødt op før 
byrådsmødet den 22.8 for at demonstrere 

mod byrådets ghettoaftale.
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Brabrand Boligforening kan forebygge konflikter
I forbindelse med genhusning i forbindelse med helhedsplanen, er det godt med konflikthåndtering

Tekst Peter From og Elsebeth Frederiksen, fotos Morten Korsgaard og Elsebeth Frederiksen.

Når professionelle aktører oplever 
konflikter med flygtningefamilier, 
forklares de ofte med ”kulturforskel-
le”. 
”Hvis man er psykisk udfordret og 
så skal være i kontakt med så mange 
forskellige instanser og så mange 
forskellige personer omkring sine 
livsvilkår, så er det simpelthen et 
overgreb.
”Det siger en medarbejder fra 
Brabrand Boligforening i en rap-
port udgivet af DIGNITY, Dansk 
Institut mod Tortur, om projektet 
FLYV, der i de seneste tre år har 
forsøgt at forbedre trivslen for 

traumatiserede flygtningefamilier i 
blandt andet Gellerup og Toveshøj. 
 
Konklusionen er klar: Det forbedrer 
trivslen for de ofte hårdt pressede 
flygtningefamilier, at professionelle 
aktører arbejder mere sammen ud 
fra en ressourceorienteret og forebyg-
gende tilgang.

Uddannet konfliktmægler
Eva Kalriis-Nielsen er blandt dem, 
der mest aktivt er gået ind i projektet. 
Hun har siden oktober 2016 været 
HR-chef i Brabrand Boligforening og 

er uddannet konfliktmægler. Hun 
kunne se, at boligforeningen kunne 
lære at møde flygtningefamilierne 
på en mere hensigtsmæssig måde. 
”Vi ville gerne mindske antallet af 
konflikter, vi har med beboere. Hvis 
vi kunne forebygge konflikter ved i 
højere grad at møde beboerne, hvor 
de er, ville vi også selv komme hur-
tigere i mål,” forklarede hun ved et 
arrangement i E & P Huset, kort før 
sommerferien. 
Selvom Brabrand Boligforening 
ikke er en myndighed, så kan 
den blive opfattet sådan. Og der 
kan let opstå situationer, hvor 

i forvejen traumatiserede fami-
lier føler sig trængt op i en krog. 
Eva Kalriis-Nielsen har i forløbet 
undervist boligforeningens med-
arbejdere i, hvordan de kan møde 
traumatiserede familier og være 
med til at forebygge konflikter. Det 
gælder blandt andet boligforeningens 
genhusnings-team, der tager sig af 
genhusning af beboere, når deres 
lejligheder skal renoveres som følge 
af Helhedsplanen. 
”Hvis man for eksempel er ramt af 
PTSD, er den trygge base utrolig 
vigtig for dem, og så kommer den 

onde boligforening og trækker 
tæppet væk under dem. Det kan 
være ganske voldsomt for mange 
beboere,” siger hun.
I boligforeningens servicecenter, 
der har til huse ved Bazar Vest, 
tager man sig af utætte vandha-
ner, problemer med skrald og en 
masse andre praktiske spørgsmål. 
Her er de 40 medarbejdere blevet 
introduceret til metoder til at 
afværge og dæmpe konflikter. 
”For eksempel fik de mange henven-
delser fra ikke etnisk danske familier, 
der fortalte, at vaskemaskinen var 
gået i stykker. Det viste sig dog ofte, 
at der ikke var noget i vejen med 
maskinen, hvilket let kunne skabe 
irritation hos servicepersonalet. Men 
det kunne jo være, at de familier 
aldrig har set en vaskemaskine før.” 
 
”Ud over en lamineret brugsvejled-
ning i de almindelige funktioner 
på maskinen er vi i gang med at 
producere nogle små videoer med 
vejledninger i, hvordan man griber 
det at bruge en vaskemaskine an, 
hvor meget vaskepulver skal man 
bruge, og hvor meget tøj man må 
fylde i maskinerne. Så kan vi sende 
materialet hjem til dem pr. sms eller 
mail, så de ikke behøver at stå i vores 
servicecenter og føle sig pressede af 
at forklare, hvorfor vaskemaskinen 
ikke vasker ordentligt. Det er en af de 
ting, vi arbejder med,” forklarer hun.
 
Møderum med åben dør
Og hvad er det så, Brabrand Boligfor-
enings medarbejdere kan gøre ander-
ledes? Eva Kalriis-Nielsen forklarede, 
at det blandt andet handler om at 
lytte mere til beboerne og prøve at 
sætte sig i deres sted.
”Vi har som etniske danskere en 
tendens til at gå lynhurtigt og direkte 
mod målet og løsning af problemet. 
Vi kan blive bedre til at høre, hvor-
dan beboerne har det. Hvad er de 
optaget af? Vi forsøger at skabe rum 
til det enkelte menneske, der i forve-

Eva Kalriis-Nielsen har taget kursus i konflikthåndtering, som hun bruger i sit arbejde.
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jen kan være trængt, og få skabt en 
større tryghed, så det at løse udfor-
dringerne sammen kan blive lettere.” 
Helt praktisk har man også set på, 
hvordan boligforeningens møderum 
er indrettet. Det skal være lyst og 
inviterende, der bør være kaffe, 
døren må gerne stå halvt åben, og 
vinduet stå lidt på klem. Målet er at 
gøre rummet mere åbent og lettere at 

trække vejret i, hvis man i forvejen er 
presset helt i bund.

Manglende samarbejde skaber 
øget stress i familierne
Et af de store problemer for mange 
af de traumatiserede familier er, at 
der kommer så mange aktører i deres 
hjem, som ikke altid ved, hvad de 
andre laver. Det får, ifølge DIGNITY, 

især negative konsekvenser for fami-
lierne. Det skaber øget stress, reakti-
vering af traumer og et konfliktfyldt 
forhold til offentlige myndigheder. 
Det kan betyde ”et mangeårigt af-
hængighedsforhold til velfærdsydel-
serne, som forringer traumatiserede 
flygtninges evne til at tage ansvar for 
deres eget liv,” lyder konklusionen.
”Det lyder indlysende – og alligevel 
er det ikke let at begynde at arbejde 
mere på tværs af forvaltninger og 
fagligheder, ” siger en pædagogisk 
leder i Aarhus Kommune i rapporten.

”Traumatiserede flygtningefami-
lier i udsatte boligområder”, også 
kaldet FLYV, var et treårigt projekt 
gennemført i Gellerup-Toveshøj og 
Mjølnerparken af organisationen 
DIGNITY, Dansk Institut mod 
Tortur. Projektets formål var at 
forbedre familiernes trivsel og sam-
lede livssituation ved at arbejde mere 
forebyggende og helhedsorienteret.

I forbindelse med genhusning ved renoveringen, er kommunikationen vigtig.

Invitation til møde med kulturforvaltningen
Informationsmøde om Gellerup Art Factory

Tekst af kulturforvaltningen

Hvornår: Tirsdag d. 18. september kl. 
18.00 – 19.00
Hvor: Gellerupscenen, Gudrunsvej 
78, 8220 Brabrand

Tirsdag den 18. september 2018 invi-
terer rådmand Rabih Azad Ahmad 
og kulturforvaltningen til et offentligt 
informationsmøde om Gellerup Art 
Factory.
Mødet finder sted på Gellerupscenen 
kl. 18 – 19. Der vil være en lille for-
friskning til mødet.

Gellerup Art Factory er overskriften 
på det kulturspor, som blev skab i 
forbindelse med Aarhus 2017-arbej-
det. Gellerup Art Factory skal støtte 
op om Aarhus Kommunes kulturpo-
litiske vision, at Aarhus skal være en 

international, mangfoldig by, hvor 
kulturen sætter dagsorden. 

Det er vigtigt, at Gellerup Art Factory 
forankres hos lokale kulturoperatø-
rer, som i forvejen har en dagligdag i 
Gellerup, og som har vist sig at magte 
at samarbejde med de mange lokale 
kulturforeninger. Derfor etableres 
Gellerup Art Factory i et samarbejde 
mellem Cirkus Tværs, Sigrids Stue, 
Gellerup Filmværksted og Rap Aka-
demiet under Ungdomsskolen. 

Sammen vil de fire operatører som 
overordnede opgaver få at:
• styrke koordineringen af de lokale 
aktiviteter gennem året via en kultu-
rel årskalender

• synliggøre og brande bydeles 
positive fortællinger og kulturelle 
identitet.
• have fokus på talentudvikling
• bidrage til at styrke den kunstneri-
ske udvikling og produktion på om-
råderne cirkus, billedkunst, musik, 
teater og film.
Gellerup Art Factory får et lokale i 
det kommende Sports- og Kultur 
Campus, men indtil byggeriet står 
færdigt, vil Gellerupscenen danne 
ramme for opstarten af kultursporet 
Gellerup Art Factory. Det vil derfor 
fortsat være muligt at leje Gel-
lerupscenen til diverse kunst- og 
kulturaktiviteter.

Vi glæder os til at se dig.
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Regnvandshændelsen i byparken gav udfordringer

Tekst Søren Rostved, SLA, foto Elsebeth Frederiksen

Entreprenørens maskineri blev offer for den massive regnvandshændelse, der ramte byparken natten mellem søndag og mandag d. 
12-13 august. Glædeligt var det dog at observere, at regnvandsbassinet akkumulerede de massive mængder regnvand og stabilise-
rede vandstanden igen på under et døgn. 
Traktoren har ikke lidt større skade, men er for en sikkerhedsskyld kørt til service efter hændelsen.

20 år med Brabrand Kulturuge
Anden uge i september er der masser af kulturarrangementer på programmet i 8220

Tekst Helle Hansen

Brabrand Kulturuge for krop og sjæl, 
sådan lyder overskriften for kultur-
ugen, der i år holdes for 20. gang. 
Ugen er i høj grad med til at markere 
kulturlivet i byen, og i år er program-
met meget livskraftigt og aktiviteten 
større og mere mangfoldig end no-
gensinde før.

Massevis af foreninger er med og 
byder indenfor i ugens løb. Der fore-
går spændende ting på Gasværket, 
hvor der både er udstillinger, koncer-
ter og whisky-smagning. I kirken og 
sognegården er der arrangementer, 
og så er der byvandringer og kultur-
arrangementer i Jydsk Antikvariat. 
Og der er åbent hus både hos senior-
roerne på rocentret, hos De Grønne 

Pigespejdere og logen Jotar, det afslø-
rer et kig i programmet.
Den officielle åbning af kulturugen 
finder sted lørdag den 8. september 
kl. 10.30 med fælles kaffebord i 
Genbrugsbutikken på Hovedgaden, 
og butikken har den dag har næsten 
halv pris på alle varer. Åbningstalen 
holdes af Gitte Ørskou fra Kunsten i 
Aalborg. 

Så der er god anledning til at komme 
ud og opleve sin by og måske se 
noget, man ikke før har set.
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Brabrand Boligforening vises frem i København 
Flere af boligforeningens afdelinger præsenteres på åbningsudstillingen i BLOX, 

Danmarks nye mekka for arkitektur, design og gode ideer
Tekst og fotos Helle Hansen

Gellerup og Helhedsplanen, Havne-
husene, de nye ungdomsboliger og 
Generationernes Hus på Aarhus Ø 
er alle flot repræsenteret på den store 
åbningsudstilling i BLOX i Køben-
havn. 
BLOX er et nyt kæmpe grønt hus 
ved kajen i Københavns Havn. Det 
rummer blandt andet DAC, Dansk 
Arkitektur Center. Det store hus blev 
indviet i starten af maj, og samme 
dag åbnede udstillingen Welcome 
Home, der er med til at markere, at 
DAC er flyttet til helt nye optimale 
rammer for et arkitekturcenter i ver-
densklasse, og samtidig sættes der 
fokus på det, vi alle er eksperter i: 
hjemmet. Hvor, hvordan og med 
hvem man bor, betyder uendeligt 
meget for vores livskvalitet. Derfor 
er hjemmet rammen for den første 
udstilling i DAC’s nye hjem i BLOX.
Udstillingen har en spændende 
interaktiv del, hvor gæsten svarer på 
spørgsmål, som blandt andet handler 
om, hvorvidt man helst vil være 
ejer eller lejer. Der er en historisk 
gennemgang af det danske bolig-
marked tilbage fra 1850’erne – fra 
industrialiseringen via verdenskrige 
til megacities og truende klimakriser.  
Undervejs støder man naturligt på 
Gellerupparken som et produkt af 
60’erne, mens Generationernes Hus 
og de nye ungdomsboliger er med til 
at vise den seneste udvikling i, hvor-
dan man i dag bygger hjem.
Udstillingen sætter blandt andet 
fokus på de aktuelle udfordringer, 
der påvirker vores boliger i dag. Og 
den undersøger, hvordan vi kommer 
til at bygge og bo i fremtiden.
Welcome Home, der er støttet af 
Realdania, er åben indtil den 23. 
september.

BLOX er det nye Arkitekturens Hus ved Københavns Havn.

Den nye ungdomsafdeling i Gellerup er også på Welcome Home udstillingen.

På det overordnede udstillingsværk er Gellerupparken repræsenteret.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 
Vi bygger og renoverer på livet løs

I Gelleruparken og Toveshøj er vi i fuld gang med renoveringsprojekter og nybyggeri. 
Her får du en kort status på fem af byggeprojekterne.

Tekst og fotos Vibeke Dam Hansen

BBBO’s nye domicil
Byggeriet af vores nye administrati-
onsbygning på hjørnet af Karen Blix-
ens Boulevard og Edwin Rahrs Vej 
er godt i gang. Entreprenørfirmaet 
C.C. Contractor er ved at rejse beton-
elementer, og de er netop begyndt 
på kælderen, som bl.a. skal rumme 
et stort ventilationsanlæg. Når det er 
blevet kranet ind, bliver der lagt låg 
på kælderen, og arbejdet med rejs-
ning af betonelementer i stueetagen 
fortsætter. 
C.C. Contractor fokuserer meget på 
sikkerheden på byggepladsen og 
fremhæver farligheden i at færdes 
inden for hegnet. Vi forventer at 
kunne tage huset i brug i løbet af 
2019.

Kollegiet i Gellerup
Skelettet af det nye kollegium tårner 
sig op på hjørnet Karen Blixens Bou-
levard og Lottesvej. Stort set alle fun-
damenter er støbt, og i den sydlige 
karré bliver der i øjeblikket monteret 
betonelementer i 4. sals højde. Når 
dette arbejde er færdigt, fortsætter 
monteringen af betonelementerne 

i den nordlige karré, hvor Dansk 
Boligbyg er i gang med at støbe det 
sidste terrændæk i stueplan. De 
første ca. 140 ud af ca. 750 vindues- 
og dørpartier er monteret, og opbyg-
ning af skalmure på første byhus på 
den sydlige karré er netop begyndt. 
De første studerende kan flytte ind i 
løbet af 2019.

Blok A17 - Toveshøj
Renoveringen af blokken Edwin 
Rahrs Vej 18-26 er så småt i gang. 
Entreprenøren MT Højgaard har 
etableret deres skurby og er begyndt 
at indrette byggepladsen omkring 
blokken. Renoveringen og ombyg-
ningen af blokken sker trinvist fra 
nr. 18 til nr. 26. Beboerne i opgang 18 
og 20 er blevet genhuset, så her går 
entreprenøren snart i gang med at 
tømme boligerne for alle indvendige 
materialer, inden de går i gang med 
ombygningen til for eksempel rum-
melige boliger i nr. 18. Inden længe 
bliver også den første del af gang-
broen brudt ned for at give plads til 
det nye byhusbånd i stueetagen og 
de nye opgange. 

Blok B4 - Gellerupparken
Renoveringen af blokken Gudrunsvej 
38-46, som udføres af JCN-Bolig, har 
længe været i gang, og beboerne i nr. 
42 og 46 er i foråret vendt tilbage til 
deres lejligheder. Vi mangler stadig 
forskellige opgaver dels i lejligheder-
ne og dels i opgangene, og arbejdet 
med udearealerne for og bag de to 
opgange er begyndt. Nr. 44 er brudt 

I Den Gyldne Bue bliver der bygget ni lejligheder.

Kælderen i Brabrand Boligforenings nye domicil er dukket op af jorden.
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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.

ned, og med hejsningen af den store 
stålkonstruktion er rammen til den 
nye port skabt. Stålkonstruktionen 
skal rumme ni nye boliger. 
Produktionen af beklædningen til 
porten er i fuld gang, og monteringen 
begynder i løbet af september. Den 
nye tværgade, Trille Lucassens Gade, 
som skal gå gennem porten og for-
binde Gudrunsvej med Karen Blixens 
Boulevard, skal også anlægges færdig 
i sidste halvår af 2018. 
I opgang 38 og 40, hvor alle beboere 
er blevet genhuset, er arbejdet med 
facadepartierne stort set afsluttet, 
badeværelseskabinerne er på plads i 
nr. 40, og i de kommende uger er det 
nr. 38, der står for tur.
Vi forventer, at renoveringen af hele 
B4 er afsluttet i årets sidste kvartal.

Blok B7 – Gellerupparken
JCN-Bolig vandt også entreprisen 
på ombygningen og renoveringen af 
blokken Gudrunsvej 68-76. I denne 
blok går vi ligeledes trinvist frem 
fra den sydlige ende af blokken. 

Lejlighederne i opgangene 76 og 74 
er ved at være tomme, da de fleste 
beboere er blevet genhuset. Etable-
ring af byggepladsen ved blokken er 
under planlægning, og snart rykker 
håndværkerne ind for at tømme 
boligerne for indvendige materialer, 
så de derefter kan gå i gang med om-
bygningen og renoveringen. I opgang 
76 skal nogle af lejligheder omdannes 
til rummelige boliger med vinduer i 
gavlen med udsigt mod syd. I denne 
blok bliver lejlighederne i stueetagen 
ombygget til byhuse. 

Fælles for hvert projekt
For alle tre renoveringsprojekter 
gælder, at der til hvert projekt er 
tilknyttet byggeretter på arealer i 
umiddelbar nærhed af blokkene. 
Her er det private investorer, der kan 
opføre tæt lav bebyggelse til privat 
udlejning eller salg. 
De to afdelingers byggeudvalg drøf-
ter jævnligt ideer, planer og detaljer 
med Brabrand Boligforenings pro-

jektleder, Svend Erik Johansen, og de 
respektive entreprenører.
Beboerne i de tre blokke modtager ca. 
hver måned et nyhedsbrev om reno-
veringen i deres respektive blokke, 
hvor der blandt er nyt fra projektle-
deren og genhusningskontoret. 

Er du blevet nysgerrig efter at vide 
mere om forandringerne i området, 
kan du følge os på Facebook på si-
derne ”E&P Huset” og ”Helhedsplan 
Gellerup Toveshøj” eller besøge os 
på Karen Blixens Boulevard 39 – ved 
siden af Gellerupbadet. Vi har åbent 
hver dag kl. 9-15, og husets café er 
åben torsdage kl. 15-19 og søndage 
kl. 12-16. På Facebooksiden ”Bydels-
vandring i Gellerup” kan du se, 
hvornår vi arrangerer gratis rundvis-
ninger i området. 

• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 

Kollegiet tårner sig op, og nu kan vi faktisk se, hvordan bygningen skal se ud.
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Tæt på livet i afdelingerne
Mange afdelinger har Facebooksider til kommunikation

Tekst Elsebeth Frederiksen, arkivfotos

”Skal nogen bruge deres parkerings-
plads fra lørdag til søndag?”
Det er et meget stillet spørgsmål på 
Havnehusenes Facebookside, som 
er for beboere i Havnehusene på 
Aarhus Ø.  På Aarhus Ø er parkering 
åbenbart et problem. 
”En sort-hvid kat prøver hele tiden at 
komme ind i bygningen, den er sød, 
men den må ikke komme ind!” 
Sådan blev der for nylig skrevet 
på Bronzealdervængets Face-
bookside. Der er en del katte, 
som kan rende rundt i det fri 
og nyde den smukke natur.  
” Kan nogen bruge noget glasrens?” 
Eller måske nogle møbler eller flyt-
tekasser? Det bliver ofte tilbudt på 
Søvangens side. 

Der er varieret aktivitet
Du kan lære meget om en afdeling 
ved at følge dens side. På nogle af 
dem er der meget aktivitet, hvor 
der næsten dagligt bliver slået 
noget op, andre sider er ikke særligt 
aktive og bruges næsten kun som 
talerør for afdelingsbestyrelsen. 
Selvom Brabrand Boligforening 
har en hjemmeside, er det ikke nok 
for beboerne. De har ofte brug for 
at kunne kommunikere direkte 
med hinanden. For på BBBO.dk er 
der ikke mulighed for at komme i 

kontakt med andre beboere i ens 
afdeling. Den henvender sig lige så 
meget til folk, som ikke bor i boligfor-
eningen endnu. 

Bronzealdervænget
Et eksempel på en gruppe med meget 
aktivitet er Bronzealdervænget, hvor 
der bor studerende fra hele verden. 
Derfor foregår meget af kommuni-
kationen på engelsk. Her er det ikke 
kun nuværende beboere, der stiller 
spørgsmål, men også kommende. De 
handler mest om internettet, og hvil-
ken udbyder der er bedst. Her er det 
et nemt svar, fordi Bronzealdervæn-
get har en aftale med Bolignet, som 
alle bruger. Gruppen handler også 
om vaskeri og som sagt tidligere, 
katte, der ikke må låses ind i byg-
ningen, salg af møbler - og folk, der 
efterspørger stik til Mac eller måske 
skal låne en grill. Det sjoveste er 
selvfølgelig, når der bliver inviteret 
til spontan fest i et af fælleslokalerne 
eller til grillaften foran blokkene. Det 
ser ud til, at beboerne i den afdeling 
har det godt med hinanden, og hvis 
der er noget galt, så snakker de om 
det. 
 
Holmstrup
Holmstrup har også en side. Lige for 
øjeblikket handler det om varmen. 
Men her bliver også efterlyst katte, 

opladerstik, inviteret til sommerfest 
og givet forskellige informationer 
om dette og hint. Der ser ud til at 
være godt liv i afdelingen. Gruppen 
er meget aktiv, og der er også en god 
tone. Folk er hjælpsomme, som f.eks. 
da en beboer skulle pakke ekskonens 
ting ned og efterlyste gamle aviser. 
Her fik han hurtigt alle dem, han 
havde brug for.

Odinsgård
Afdelingen, der  ligesom Holmstrup 
og Bronzealdervænget ligger i Hasle 
Bakker, har også en side. Den bliver 
ikke så tit opdateret, men her kan 
beboerne også stille spørgsmål, og 
afdelingsbestyrelsen kan give oplys-
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ningerne til beboerne.  Måske kan der 
komme gang i den, hvis der flytter 
nye beboere ind?

Kildeagervej
Denne afdeling ligger i Hasselager og 
har som den eneste af afdelingerne 
i Hasselager sin egen side. Der er 
beboerne aktive noget af tiden, men 
der kan gå flere uger mellem opslag. 
Her bliver der delt kage ud, efterlyst 
stiger og spurgt om, hvis hunde der 
gør. 

Østergårdsparken
Afdelingen i Tranbjerg har også en 
Facebookside. Det er dog ikke lyk-
kedes Skræppebladet at få adgang til 
den, da den kun er for beboere, så det 
er ikke til at vide, hvad der foregår i 
den. Men den findes, og beboere kan 
i hvert fald bruge den.

Toveshøj
Toveshøj har en side, der hedder 
Toveshøjs beboere. Den bliver 
mest brugt til at invitere til fre-
dagsspisning i Laden, men på det 

seneste er den også blevet brugt til 
at klage over larmen udenfor. Det 
er varmt, børn render rundt ude 
længe, og det larmer meget, ifølge 
nogle beboere.  Så gruppen bruges 
også til at komme af med frustra-
tioner over problemer i afdelingen.  
 
Gellerup
Gellerup har en side, der bare hedder 
Gellerupparken. Den har 715 følgere. 
Den har også en del medlemmer 
udefra, som er interesseret i at vide, 
hvad der sker i Gellerup. Tilbage 
i  marts fik nogle studerende lov til 
at bruge siden til at starte debat om 
Helhedsplanen og den kommende 
ghettoaftale. Der deltog nogle beboe-
re, men folk er ikke så aktive derinde.

Kender I andre?
Har jeg misset nogle Facebookgrup-
per? Så skriv til redaktion@skraeppe-
bladet, og vi skriver om den i næste 
nummer.
Det er dejligt at se, at der er i liv i 
Brabrand Boligforening. 

Bootcamp skal sikre fagligheden
Deltagere skal generere viden og ideer

Tekst Ole Bech Jensen, projektchef

Brabrand Boligforening afholder tirs-
dag den 28.-29. august (efter Skræp-
pebladets deadline, red.) en faglig 
bootcamp, der skal kaste lys på de 
faglige sider af en kommende udvik-
lingsplan for Gellerup og Toveshøj. 

Tilbage i efteråret 2017 indledte bo-
ligforeningen drøftelser med Aarhus 
Kommune om en ny udviklingsplan, 
som skulle stå på skuldrene af den 
hidtidige plan. Sammen definerede vi 
temaerne for de kommende drøftel-
ser, i forventningen om at vi sammen 
med Aarhus Kommune skulle tilve-

jebringe et kvalificeret grundlag for 
den kommende udviklingsplan.
Som en konsekvens af byrådets ene-
gang har vi imidlertid besluttet selv 
at udarbejde en plan. Det skal være 
en plan, som belyser og besvarer en 
række af de centrale faglige spørgs-
mål, og det skal samtidig være en 
plan, som beboerdemokratiet står 
bag. 
 
Derfor indleder vi arbejdet med at 
afholde en faglig bootcamp. Ved 
bootcampen deltager cirka 30 byud-
viklere, universitetsfolk, investorer, 
iværksættere, arkitekter og andre fag-

lige eksperter. Campen afvikles som 
en 24-timers camp, hvor fokus er på 
at generere viden og ideer. Ambitio-
nen er at tilvejebringe et grundigt og 
sagligt fundament for det kommende 
årtis fortsatte positive udvikling af 
Gellerup og Toveshøj.
 
Resultaterne og ideerne fra bootcam-
pen vil indgå i udviklingen af vores 
plan, som bagefter skal konsolideres 
i afdelingerne og boligforeningen, så-
ledes at vi kan fremlægge planen for 
byrådet, når lovgivningen forventes 
vedtaget i Folketinget i november 
måned i år.



14 - Skræppebladet september 2018

Beboerne skal føle sig velkomne i huset
Den boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj er i opstartsfasen

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Anne-Marie Prahl

Yggdrasil ser lidt anderledes ud disse 
dage. Væggene bliver malet, vin-
duerne vasket, og i køkkenet bliver 
ovnen gjort rent.  Det Boligsociale 
hus, som den boligsociale leder, 
Jesper Kurdahl, kalder det, er ved 
at blive indrettet. Lige nu er der kun 
gamle borde med malerpletter, og de 
ansatte sidder rundt omkring uden 
faste pladser.
”Det vigtigste i starten har været 
rekruttering, at komme godt gang 
og indrette de fysiske rammer. Det er 
vigtigt, at folk føler sig velkomne, når 
de træder ind i huset.” 
Jesper Kurdahl forklarer, at stedet 
ikke kun skal være skriveborde, men 
et sted, hvor folk føler, de bliver taget 
imod og kan nå de mål, de stiller for 
deres familie. De skal være der for 
beboerne, der gerne vil lave foran-
dringer i deres liv.

Forskellige vinkler
”Det er jo en helhedsplan, så vi skal 
se ting fra meget forskellige vinkler. 
Vi er ved at finde ud af, hvordan vi 
kommer i gang med de forskellige 
projekter. Lige nu har vi ikke gjort så 
meget opmærksom på os selv, men 
omverden får mere med os at gøre 
om nogle måneder, fortæller Jesper 
Kurdahl.

Han tilføjer, at der er masser af ting 
i gang i forvejen. Familiearbejdet er 
godt i gang. Bydelsmødrearbejdet 
har været godt i gang i et stykke tid. 

Der skal ende med at være 20 ansatte 
i huset, nogle af dem er tilknyttet 
kommunen, og de fleste er ansat af 
boligforeningen. Der er otte ansat 
bare til uddannelses- og beskæftigel-
sesområdet, og her er nogle af dem 
såkaldte fremskudte medarbejdere 
fra jobcentret.
”Fordelen ved de ansatte her er, at de 
ikke er fra jobcentret. De skal hjælpe 
dem, der gerne vil, og der er ingen 
tvang. Beboerne skal ikke være bange 
for sanktioner fra jobcentret, hvis de 
ikke møder op til møder i det bo-
ligsociale i Gellerup. Det er på bebo-
ernes præmisser og ikke systemets.” 
siger Jesper Kurdahl.

Hvilke mål?
Når en ny boligsocial helhedsplan 
bliver vedtaget, er der selvfølgelig 
nogle krav og mål, som projektet skal 
leve op til. Det kan være, at der skal 
være et vist antal unge i uddannelse.  
”Landsbyggefonden har nogle mål, 
vi skal gå efter, men jeg har selv et 
mål om, at vi skal have 100 beboere 
i job eller uddannelse. Det er bedre at 
få gode historier, der fortæller, at der 

er flere i arbejde, end vi bare kigger 
på statistikker, ” siger Jesper Kurdahl.  

Hans vision er, at 100 familier 
kommer til ham og siger, at ”vi har 
fået et godt arbejde, så vores børn 
er kommet godt i gang med skole 
og uddannelse” eller at ”jeg har lært 
noget mere om, hvordan det er at 
blive far, når jeg lever i to kulturer.”
”Vi vil gerne sikre, at ting kan 
fortsætte, og at vi har styrket for-
eninger, skoler og dagtilbud, og budt 
mange nye beboere velkommen.” 
Jesper har en ambition om at have 
åbne aftener, hvor beboerne kan høre, 
hvordan det går med de forskellige 
planer, så de kan følge lidt med. 

Styrket beboerengagement og 
bedre image
Nebiye Keskin er ansat som kom-
munikationsmedarbejder i Den bo-
ligsociale helhedsplan. Hun glæder 
sig til at få etableret gode relationer 
og spændende aktiviteter i hele om-
rådet. 
”Vores kommunikations- og aktivi-
tetsteam vil arbejde på at få skabt 
et nyt dynamisk og mere nuanceret 
image af Gellerup. Vi vil gerne syn-
liggøre de mange alsidige og skjulte 
talenter, som Gellerup rummer. Vi vil 
opdage og udløse potentialet, som 
både enkelte individer og projekter 
har. Dette til gavn for  nuværende be-
boere samt nytilflyttere.” siger hun.
Nebiye ønsker at gøre det klokke-
klart, at den boligsociale helhedsplan 
ikke har noget med nedrivningerne at 
gøre. ”Vi har i det boligsociale team 
ingen indflydelse på byrådets planer 
om nedrivningerne. Vi ærgrer os 
over beslutningen, men vil blive ved 
med at arbejde for borgernes bedste, 
uanset hvad fremtiden bringer.”
Medierne har travlt med at fortælle 
dårlige historier om Gellerup, men 
der er mange, der kommer i arbejde 
eller ungdomsuddannelse. 
”Vi vil fortælle de gode historier om 
de mange, som det er lykkedes for.  
Det er også vigtigt, at de historier 

Familietemaet i deres midlertidige kontor
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Beboerrådgivningen i Gellerup flytter
Fremover kan Gellerupparkens beboerrådgiver træffes i Yggdrasil

Tekst Abeline Asingh, beboerrådgiver i Gellerup

I uge 37, 10.-14. september, flytter Be-
boerrådgivningen fra Gudrunsvej 16, 
1. th. til ”Det Gule Hus”, Yggdrasil, 
Dortesvej 35A.
Dels er det blevet en lidt for stor og 
dyr lejlighed kun at sidde én person i, 
og dels er Beboerrådgivningen blevet 
en del af Den Boligsociale Helheds-
plan, som er startet den 1. august. 
Yggdrasil, som nu også hedder Det 
Boligsociale Hus, bliver stedet, hvor 
alle de boligsociale medarbejdere de 
næste fire år vil sidde.
Det bliver helt sikkert et spændende 
og levende hus, som I beboere vil 
være en stor del af, og som vil give en 
masse nye muligheder.

For Beboerrådgivningen er flytnin-
gen den eneste ændring, der sker. 
Jeg får mit eget kontor og I, der bor 
i Gellerup, vil som nu kunne få den 
samme hjælp af mig, og naturligvis 
med tavshedspligt.
 
Jeg vil fortsat have træffetid tirsdag 
fra kl. 10-12 og torsdag fra kl. 15-18. 
Udover de tidspunkter kan I bestille 
tid på det samme nummer, som jeg 
har nu, nemlig 61282150.
 
I ugen, hvor jeg flytter, vil det nok 
både for jer og for mig blive lidt kao-
tisk, men jeg vil naturligvis hænge 
sedler op om, hvor I kan finde mig. 
 

Uge 38 har jeg ferie, men fra den 24. 
september skulle alt gerne være helt 
normalt igen.
Jeg vil glæde mig til at se jer alle i 
vores nye lokaler.

kommer ud,” forklarer Jesper Kur-
dahl.

Beboerrådgivningen. 
Beboerrådgiver Abelone Asingh 
flytter også til Yggdrasil. Hendes 
rolle ændrer sig lidt, men flyt-
ningen kan også aflaste hende på 
forskellige områder. Abelone kan 
nu tilbyde endnu mere, så hvis 

beboerne skal have hjælp til 
job og CV, er der hjælp i huset.  

Bydel i bevægelse
”Gellerup og Toveshøj er en bydel i 
bevægelse,” forklarer Jesper Kurdahl.
”Der sker ting på mange niveauer. 
Der er en følelse af, at alt kan lade 
sig gøre herude. Folk er gæstfrie og 
åbne.” Jesper kendte ikke så meget til 
Gellerup i forvejen, men har boet 10 
år i Bispehaven.
”Jeg vidste, hvad jeg gik ind til, jeg 
har været i Det Boligsociale Fællesse-
kretariatet og var med til at kigge på 
den gamle boligsociale helhedsplan 
og var også konsulent på den. Jeg 
kan godt lide boligsocialt arbejde, der 
tager vi en person ad gangen. Bebo-
eren kan komme og sige ”Jeg er træt 
af at komme i alle de praktikker, jeg 
vil gerne have et arbejde.” Vi kigger 
ikke på kategorier, men ser på perso-
ner, hvad vil du, hvilke drømme har 
du? Derudfra kan vi nemmere hjælpe 
og støtte den enkelte, ” slutter Jesper 
Kurdahl.

Nebiye Keskin skal blandt andet arbejde 
med kommunikationen.

Jesper Kurdahl glæder sig til at komme i 
gang med at arbejde med beboerne.

Til beboerne i Søvangen, Skov-
gårdsparken, Holmstrup, Odinsgård 
og Thorsbjerg:
Beboerrådgiver Jens Høgh holder 
ferie fra den 17. august og træffes 
igen tirsdag den 11. september.
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Troels Bo Lund Knudsen vender hjem til Gellerup
Boligforeningens tidligere næstformand vender tilbage, som ansat i den boligsoclale indsats

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

I det ene meget spartansk indret-
tede rum i Yggdrasil sidder Troels 
Bo Lund Knudsen ved sin computer. 
Han har en stor opgave foran sig. 
Hans opgave er nemlig  at koordinere 
alle aktiviteterne i Det Boligsociale 
hus. Han har i en årrække været aktiv 
i boligforeningen. Først som afde-
lingsformand på Toveshøj og derefter 
som medlem af foreningsbestyrelsen.
Han bor ikke længere på Toveshøj, 
men er flyttet til Viborg, hvor han 
bor med sin kone og to børn. Han har 
en kandidatgrad i idehistorie og har 
også undervist i det på Teknisk Gym-
nasium. Nu er Troels tilbage i Gel-
lerup og synes, det er rigtigt dejligt. 
”Der sker så mange spændende ting 
her i området, her er god energi og 
dejlige mennesker,” siger han.
Han troede egentligt at han skulle 
arbejde som gymnasielærer, men så 
kom jobopslaget, der gjorde, at han 
valgte at søge det og skifte branche 
og søge tilbage til Gellerup, som han 
altid har været glad for.
”Jobbet lød virkelig spændende, jeg 
kan få lov til at sparre med en masse 
dygtige kolleger og være inde over 
alle de forskellige aktiviteter.”

Boligsocialt som speciale
Troels har længe beskæftiget sig 
med det boligsociale. Han har blandt 
andet skrevet speciale om emnet. 
Her handlede det om udvikling i 
arbejdet fra 1970’erne til i dag. Både 

den politiske og den videnskabelige 
udvikling. Et speciale, som Skræp-
pebladet for øvrigt har skrevet om 
tilbage i 2015. Troels tror godt, at han 
kan overføre noget af sin viden fra 
specialet til dette job.

Arbejdsopgaverne
Troels er ansat som en såkaldt blæk-
sprutte eller projektkoordinator. 
Han skal blandt andet få huset til at 
fungere, sørge for, at regninger bliver 

betalt, arrangere møder og sparring 
med kolleger, og så er der selvfølgelig 
også dokumentationsopgaver.  Lige i 
starten er han mest kontormus, som 
ikke har så meget kontakt med bebo-
erne, men det kommer måske senere. 
Lige nu skal der lige skik på, at alting 
fungerer i Yggdrasil.

Hus - ikke institution
Yggdrasil skal se indbydende ud for 
beboerne, som kommer i huset. Man 
er derfor startet med den mest grund-
læggende indretning. Nu bliver der 
snart leveret inventar, og derefter 
går man i dybden med at skabe rum-
mene, som er tilpasset aktiviteterne.  
”Folk, der kommer i huset, er beboere 
og ikke klienter eller brugere, men 
beboere, der har brug for lidt hjælp 
til komme videre  og sørge for, at Gel-
lerup bliver et endnu bedre område.

Fantastisk udvikling i Gellerup
Der er sket så meget i det år, Troels 
har været væk fra området. Det er 
fantastisk for ham at se de nye bygge-
rier, og han glæder sig til, at området 
bliver fyldt op af unge mennesker, 
der skal bebo kollegiet. Troels er rigtig glad for at vende tilbage til 

Gellerup.

tjek også vores facebookside:

www.facebook.com/skraeppebladet/
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Skræppebladet søger skribenter og afdelingsreportere 
Beboerbladet opfordrer beboere med skrivekløe til at melde sig direkte til redaktionen, 

hvis de gerne vil være med til at lave blad om livet i boligforeningen
Tekst Helle Hansen, redaktør

September måned står i beboermø-
dernes tegn. Sidst på dagsordenen 
i de afdelinger, som har lige numre, 
findes i år punktet: Valg af repræ-
sentant til Skræppebladet redaktion. 
Det gælder afdeling 2, Søvangen, af-
deling 4, Gellerupparken, afdeling 6, 
Holmstrup, og så videre. I mange af 
afdelingerne er beboermødet på det 
tidspunkt nået meget sent hen på af-
tenen, og det vil være synd at sige, at 
beboerne står i kø for at blive valgt til 
en post til Skræppebladets redaktion. 
Derfor har redaktionen besluttet at 
gå nye veje for at få fat i skribenter, 
der har lyst til at være med til at lave 
beboernes eget blad, som i 2020 kan 
holde 50-års fødselsdag. 

Velkommen til beboere med 
skrivekløe
Hidtil har det været sådan, at det er 
på beboermøderne, der vælges med-
lemmer til Skræppebladets redaktion. 
Og fremover vil der stadig blive valgt 

skribenter i de afdelinger, hvor der er 
beboere, der ønsker at stille op. Men 
som noget nyt åbner redaktionen op 
for, at beboere, der ikke lige når om-
kring beboermødet, men som har lyst 
til at skrive, kan melde sig direkte til 
redaktionen og være med til at lave 
bladet. 

Blad og hjemmeside
Arbejdet på redaktionen starter hver 
måned med et redaktionsmøde, hvor 
der i fællesskab planlægges histo-
rier og artikler, som skal med i næste 
nummer af Skræppebladet. 
Redaktionssekretær Elsebeth Fre-
deriksen skriver referat og laver 
en oversigt over, hvem der skriver 
hvilke historier, og så går skriben-
terne hjem, skriver deres artikel og 
sender resultatet til redaktionen.  
Skræppebladet udkommer otte 
gange om året. Og på redaktionen 
arbejdes der hen imod, at der mellem 
bladudgivelserne fremover også skal 

begynde at komme aktuelle artikler 
på Skræppebladets hjemmeside. 

Skrivekurser og inspiration
At bliver skribent på Skræppebladet 
kræver ikke en journalistuddannelse. 
Du skal bare have lyst og gå-på-mod 
til at fortælle en god historie. På re-
daktionen har vi en skriveguide, som 
kan give inspiration, og vi arrangerer 
løbende skrivekurser. Og så er både 
redaktionssekretær Elsebeth Frede-
riksen og redaktør Helle Hansen altid 
klar med gode råd i skriveprocessen. 
Så kan du mærke, det kribler i 
fingrene for at komme i gang ved ta-
sterne, så tag kontakt til redaktionen 
og inviter dig selv med til det næste 
redaktionsmøde.
Skriv til redaktion@skraeppebladet.
dk eller ring til Elsebeth på 41428792.

10 ÅR MED SKRÆPPEBLADET
Frivilligt arbejde på redaktionen har budt på spændende udfordringer

Af Kirsten Hermansen, foto Bo Sigismund

Efter 10 år som Søvangens repræsen-
tant på Skræppebladet har jeg nu lyst 
til at stoppe og  ser derfor tilbage på 
en spændende periode som frivillig.
Det primære har været at dække min 
egen afdelings begivenheder, men jeg  
har også skrevet om andre afdelinger, 
lavet interviews og særlige artikler. 
Desuden har jeg fået lov til at vare-
tage de ting i redaktionsarbejdet , der 
var inden for mit interesseområde.
Det har været spændende, lærerigt 
og udfordrende, og har givet en god 
del erfaring inden for  det boligpoliti-
ske og journalistiske område.

Engagerede og rare frivillige ved 
Skræppebladet har jeg haft fornøjel-
sen af at lære at kende,  og alle har 
øst af deres viden på alle områder.
Har du interesse  for kommunika-
tion og boligpolitisk stof, så  vil jeg 
virkelig opfordre dig til at stille op 
som frivillig på Skræppebladet. Her 
får du mulighed for at afprøve dine 
evner både som kommunikator og 
som fotograf.

Jeg håber, at rigtig mange stiller 
op i de afdelinger, hvor der er valg 
til bladet,  da redaktionen virkelig 
har brug for flere og også nye friske 
kræfter.
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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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Sommerudflugten til Læsø

Jeg er forundret over, at FAS Syd kan 
arrangere en heldagsudflugt til Læsø, 
hvor betalingen pr. deltager kun er 
kr. 200,00.

Når den enkelte afdeling skal arran-
gere en udflugt, er der regler, der skal 
følges:

1) Tilskud til transport 50 % max, kr. 
5.000,00
2) Tilskud til entre og guide 50 %
3) Ingen tilskud til fortæring

Det er meget svært at få en udflugt 
til af hænge sammen til en fornuftig 
pris, men i afdeling 22 - Sonnesgår-
den, har vi kunne gøre det, takket 
være tilskud, dels fra afdelingsbesty-

relsen samt fra Pensionistforeningen. 
FAS Syd følger ikke samme regler, 
som vi gør, hvilket gør det svært for 
afdelingen at få folk med på vore 
udflugter.

Skal afdeling 22 - Sonnesgården, ar-
rangere en Læsøtur på samme måde, 
vil regnskabet se således ud med 
deltagelse af 40 personer:

Bus 14 timer a kr. 650,00  kr.   9.100   - tilskud 50%       kr.    4.550
Guide minimum  kr.   1.000   - tilskud 50%       kr.       500
Færgebillet kr. 120 x 40          kr.   4.800   - tilskud 450         kr.    4.350
Bus færge                                                                              kr.       800
Morgenmad                                                                            kr.       700
Frokost     kr.   89,00 x 40                                                      kr.    3.560
Aftensmad  kr. 169,00 x 40                                                    kr.    6.760
                                                                                             ---------------
Ialt                                                                                          kr.   21.220

Egenbetaling uden tilskud kr.  530,00

Tilskud afdelingsbest.             kr.  3.000
Tilskud Pens.foreningen          kr.  3.000               kr.    6.000
        ---------------
        kr.   15.220

Egenbetaling med tilskud kr.  380,00.

Afdeling 22, Sonnesgården, har selv 
en udflugt sidst i august, men rygtet 
er nok gået rundt i bebyggelsen, at 
der vil komme en større udflugt til 
billige penge, så mange af dem, der 
vil med til Læsø, har droppet afdelin-
gens udflugt.

Ideen med udflugterne er jo at samle 
beboerne til en hyggetur samt gavne 
det gode naboskab, men det ødelæg-
ger FAS Syd selv.

Vores turudvalg i afdeling 22, Son-
nesgaarden, gør en stort arbejde 
med udflugterne, og jeg vil håbe, de 

vil overveje, om det fremover er be-
sværet værd, når FAS Syd arrangerer 
udflugter for alle afdelinger under 
FAS Syd til meget billige penge.

Finn Kriegel
Sonnesgade 14 st. lejl. 11

8000 Aarhus C.w

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk



I august og september er der afdelingsmøder i de fleste 
afdelinger i Brabrand Boligforening. Som beboer er du 
indkaldt til at deltage i mødet, men hvorfor er det nu så 
vigtigt?
I alle afdelinger i Brabrand Boligforening har vi bebo-
erdemokrati. Det betyder, at det er dem, der stemmer, 
som er med til at bestemme. Du og dine naboer bestem-
mer altså, hvad der skal gælde og ske i din afdeling. 
Mindst én gang om året bliver du indkaldt til et afde-
lingsmøde, og det er her, at du og de øvrige beboere på 
demokratisk vis skal træffe de beslutninger, som frem-
adrettet kommer til at præge den afdeling, du bor i. 

Gør din ide til virkelighed
Går du med en god idé, eller er der noget, du ønsker at 
ændre i afdelingen, kan du forud for afdelingsmødet ind-
sende forslag til dagsordenen, som der så skal stemmes 
om. Du skal sørge for at indsende forslaget til Brabrand 
Boligforening forslag@bbbo.dk i god tid - og senest 14 
dage før mødet afholdes.
For ethvert forslag gælder, at der entydigt skal kunne 
stemmes JA eller NEJ til det. Skriv et par ord om, 
hvordan dit forslag kan gavne afdelingen, og forhold 
dig gerne til økonomien i forslaget.  Du kan få hjælp 
til at udforme dit forslag hos afdelingsbestyrelsen eller 
Brabrand Boligforening. På selve afdelingsmødet kan du 
præsentere dine forslag, men det er faktisk ikke et krav. 

Og du kan også sagtens indsende et forslag til afstem-
ning på mødet, selv om du måtte være forhindret i selv 
at deltage i mødet.  

Hvad sker der til et afdelingsmøde?
I indkaldelsen til mødet kan du se dagsordenen. Ethvert 
afdelingsmøde starter med valget af den dirigent, som 
skal styre mødet og sørge for, at det afholdes korrekt 
efter lov, vedtægter og forretningsordenen. Derudover 
er det dirigenten, der styrer debatten til mødet. 
Som indledning på afdelingsmødet fremlægger forman-
den eller et andet medlem af afdelingsbestyrelsen en 
beretning om stort og småt, som er sket i afdelingen i 
årets løb. 
Derefter fremlægges afdelingens budget, der i korte 
træk fortæller, hvad afdelingen har af udgifter det kom-
mende år, og om din husleje ændrer sig. Herefter skal I 
godkende budgettet.
På mødet er der også valg til afdelingsbestyrelsen, hvor 
du og de øvrige deltagere er med til at bestemme, hvem 
der skal sidde i bestyrelsen og varetage beboernes inte-
resse i dialogen med boligforeningen. Ønsker du selv at 
stille op til afdelingsbestyrelsen, kan du melde dig som 
kandidat forud for mødet eller stille op på selve dagen. 

Derfor er det vigtigt, 
at du deltager i afdelingsmødet!  

Af Susanne Witting, administrationschef
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Som beboer i en almen boligafdeling har du en unik mu-
lighed for at få din stemme hørt.
Måske er du lige flyttet til området og synes, det kunne 
være rart at lære andre at kende og engagere dig i 
noget? - Måske er du gået på pension og mangler noget 
at rive i? - Eller måske har du jævnligt ideer til aktivite-
ter og ting, der kunne være anderledes, der hvor du bor?
Hvis det er tilfældet, vil det være oplagt, at du stiller op 
til afdelingsbestyrelsen i din afdeling.
Afdelingsbestyrelsens primære mål er at få afdelingen 
til at fungere så godt som muligt. Som både beboer 
og medlem af afdelingsbestyrelsen kender du ofte de 
ønsker og behov, som beboerne har. Måske er en ny 
legeplads efterspurgt eller en smukkere beplantning på 
fællesarealerne 
Som repræsentant for beboerne er det afdelingsbesty-
relsens opgave at bringe disse ønsker videre i dialog med 
boligforeningen. Som medlem af afdelingsbestyrelsen er 
det nemlig din opgave at være med til at træffe beslut-
ninger og planlægge, hvad der skal ske i afdelingen, og 
hvilken vej I vil gå. Ideer til ændringer og forbedringer 
i afdelingen kommer som regel fra afdelingsbestyrelsen. 
Det er her, diskussionerne starter, og det er ofte her, 
ideer til fremme af afdelingens sociale liv opstår.
At det er gavnligt for en afdeling at have en aktiv af-
delingsbestyrelse, er der ingen tvivl om. Faktisk gør 

det en verden til forskel. Uden en afdelingsbestyrelse 
er beboernes stemme ikke repræsenteret, og driften af 
afdelingen bliver alene noget, som boligforeningen tager 
sig af.
Vil du være med til at gøre en forskel, der hvor du bor? 
Så stil op til afdelingsbestyrelsen på næste afdelingsmø-
de. Omfanget af arbejdet er som oftest begrænset - men 
betydningen stor! 
Det forventes ikke, at du har forhåndskendskab til be-
styrelsesarbejdet, og der vil være hjælp at hente hos de 
øvrige medlemmer i afdelingsbestyrelsen, ligesom der vil 
være tilbud om kurser i bestyrelsesarbejdet. 
Vil du vide mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen, er 
du velkommen til at kontakte den siddende afdelings-
bestyrelse eller administrationen hos Brabrand Boligfor-
ening.

Afdelingsbestyrelsen - er det mig?

Af Susanne Witting, administrationschef
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I juli blev der ved Retten i Aarhus afsagt dom i en sag om 
bedrageri med penge øremærket til vedligeholdelse af 
en almen bolig. Dommen er vigtig, fordi den understre-
ger alvoren i at snyde med en afdelings midler. 
Sagen omhandlede en beboer, der havde modtaget en 
rekvisition til at få udbedret en række ting i vedkom-
mendes almene bolig. Men i stedet for at bruge pengene 
på at istandsætte boligen, forsøgte beboeren at sælge 
sin rekvisition som et ”gavekort” på Facebook. At dette 
er en grov misligholdelse af lejeforholdet, gav Retten i 
Aarhus boligforeningen medhold i. Dommen resulterede 
i, at beboeren blev udsat fra sin bolig. 

Beboer dømt for bedrageri med penge til vedligeholdelse

”Created by Freepik”.



22 - Skræppebladet september 2018

Sommerferieaktiviteter
Fodboldskole i Gellerup
fotos Klubberne i Gellerup

Sommer/Eid-fest i Skovgårdsparken
Fotos Elsebeth Frederiksen

Havnehusenes sommerfest
Fotos Elisabeth Bach
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Sommerferieaktiviteter Sommerfest/farvel til beboerhuset i Søvangen
Fotos Elsebeth Frederiksen

Sommerfest i Høiriisparken
Foto Bo Sigismund

Bronzealdervængets sommerfest
Fotos Mads Stromfeldt
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2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Det sker i beboerhuset efter sommerferien

Af beboerhusudvalget

Søndagscafé 
den 9. september kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 19. september.

Fællesspisning 
Onsdag den 19. september kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café, hvor den er hjemmelavet 

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

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

Den 12. juli var der rejsegilde for 
den Gyldne Port i Gellerup. Her 
var taler, pølser og drikkevarer, og 
repræsentanter fra boligforeningen 
fejrede, at nu er de kommet så 
langt med porten.
Øverst til højre: Sådan så det ud, 
da den 90-tons tunge ramme kom 
på plads et par uger tidligere.

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Sådan ser udsigten ud fra taget af B4.

4 - Gellerupparken
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3 - Skovgårdsparken

Skovgårdsparken skærper kampen mod ghetto-mærkatet

Nyt fremskudt samarbejde med Jobcenter Aarhus

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Skovgårdsparken, der består af 
lejligheder både fra Brabrand 
Boligforening og Arbejdernes An-
delsboligforening, er et godt sted at 
bo. Lejlighederne med undtagelse af  
Højhuset er lige blevet renoveret og 
har samtidig reduceret energiforbru-
get så meget, at det i fremtidens lys er 
en bæredygtig afdeling.
Derfor er det vigtigt at undgå at blive 
ramt af de ”definitioner”, hvor man 
på grund af mindre tilknytning til 
arbejdsmarkedet og lavt uddannel-
sesniveau får det mærkat, som siger, 
at afdelingen er en GHETTO.

Fremtidens Skovgårdspark
Det vil man gerne undgå i fremtiden 
og  har derfor valgt at tilbyde bebo-
erne særlig støtte til at søge arbejde 
og hjælp til at hæve uddannelsesni-
veauet. For at skærpe indsatsen og 
undgå konsekvenserne af at være 
på en ghettoliste, har en jobcenter-
medarbejder derfor fået en fremskudt 
plads i Skovgårdsparken - så:

Hver tirsdag mellem klokken 13 og 
17 kan du få en aftale med den lokale 
jobkonsulent, Karen Tholstrup.

Hun kan hjælpe dig på mange måder 
med at forbedre din jobsøgning, eller 
hun kan vejlede om, hvordan du 
kommer i gang med uddannelse eller 
videre-uddannelse.

Hun kan også give dig inspiration til:
At lave et CV, der virker, ved at få sat 
ord på det, som du er rigtig god til
At skrive ansøgninger og give dig 
ideer til, hvor du med held kan søge 
arbejde
At forberede dig, hvis du skal til 
jobsamtale
Og ikke mindst kan hun inspirere 
dig med hensyn til at tage  en uddan-
nelse.

Karen er uddannet socialrådgiver og 
sociolog. Hun har mange års erfaring, 
da hun har arbejdet både med  unge 
og voksne i forbindelse med  hjælp 
til valg af uddannelse og jobsøgning.  
Hun har været studenterrådgiver 
og har lavet og ledet workshops om 
eksamens-angst. Hun er fast ansat 
ved Aarhus Kommunes Jobcenter.

Karen er 51 år, gift, har 3 voksne 
børn. Karen bor selv til leje.

Karen er klar til at hjælpe jer.

Jobrådgivningen får du kontakt med 
ved henvendelse til

Karen Tholstrup
Tidsbestilling eller sms 
på tlf. 4187 3597
Rådgivningen er på
Ingasvej 70 i Beboerrådgivningen
(ved selskabslokalerne) 
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7/15 - Hasselhøj/Hasselengen

I eventyret blev en fjer til fem høns
- i Hasselager blev en idé til 20 loppeboder

Tekst og fotos Ole Ryolf

Den 6. juli skrev Majbritt en lille 
notits på afdeling 15’s facebookside: 
”Vi går og rydder op og tænkte på, 
om vi skulle holde et loppemarked 
eller bagagerumsloppesalg herude. 
Kunne det være noget?
 
Om det kunne? Der var hurtigt 
masser af positiv respons, og så var 
der pludselig ikke langt fra idé til 
handling.
 
Der skal være styr på tingene
Formand Poul-Erik Nielsen syntes 
straks om ideen og indkaldte alle, 
der kunne være interesseret i en bod, 
til et lille møde. Det resulterede i, at 
der blev uddelt løbesedler – ikke bare 
i afdelingen, men i hele omegnen 
(Hørning, Tranbjerg mv.), og der blev 
opsat indbydelser i butikker i områ-
det. En slagplan blev lagt.
 
Der blev brugt megen energi på 
ideen, og hurtigt tegnede der sig et 
billede af, at det kunne lade sig gøre 
– også selvom det var ferietid og he-
debølge. Datoen blev fastlagt til den 
22. juli.
 
Så gik det stærkt
Det blev idékvinden selv, som stod 
for tilmeldinger, og i løbet af en uges 
tid var der vist så stor interesse, at 
der var tilmeldt 22 boder. Poul-Erik 
sørgede for, at man kunne disponere 
over afdelingernes fælleshus samt 
trækvogn til transport. Traveklubben 
Lunterne meldte sig på banen og 
tilbød at stå for salg af øl, sodavand 
og pølser.
 
To af de tilmeldte måtte dog melde 
afbud, men 20 boder med så kort 
varsel midt i ferien er faktisk også 
rigtig flot. Nu håbede man blot på, at 
der ville komme nogen for at købe.

Vi gør det igen
Det gjorde der, det blev en succes. 
Ikke kun fordi man kunne gøre et 
godt køb, men også fordi det var 
en dejlig mulighed for at hilse på 
naboer og genboer. Børnene legede 
på legepladsen og hyggede sig med 
hinanden hele dagen.
 
Ikke alt blev solgt, men sådan er det 
vel altid. Alle sælgere måtte tage ting 
med hjem igen. Men der var ingen 
tvivl om, at Majbritts ide havde 
været en succes, som det er planen at 
gentage næste år med lidt bedre tid 
til forberedelse og ikke midt i ferien, 
men måske i august.

En samling flotte dukker.

Ghita solgte blandt andet bøger og kunst.

Der var intet prøverum, men det generede 
ikke Lise Lotte.

Der var pænt besøgt fra starten.
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10 - Rødlundparken

Solrig hygge i Rødlundparken
Pensionistforeningen holdt sin årlige fest i høj sol

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Sker der egentligt noget i Rødlund-
parken i Harlev, og føler de sig 
forsømt af Skræppebladet? Ja og nej 
må svaret være. Formand Aase Chri-
stiansen inviterede undertegnede til 
sommerfest i afdelingen, men un-
derstregede også, at de ikke følte sig 
forsømt. De lever bare i deres egne 
lille hyggelige verden.
Da jeg ankom til afdelingen en 
torsdag eftermiddag, var der slået 
en pavillon op, og der sad en del 
og hyggede sig. 35 faktisk, oplyste 
formanden for pensionistforeningen, 
Gretha Munk. Det var også menin-
gen, at der skulle grilles, men det 
kunne ikke lade sig gøre på grund af 
afbrændingsforbuddet, så derfor nø-
jedes de med kaffe, kage, øl og gin og 
tonic, mens der, efter jeres udsendte 
var taget hjem, også var aftensmad.
 
Flot fremmøde
Der er i alt 57 medlemmer af pen-
sionistforeningen, så Gretha synes, 
35 festdeltagere er fint, men vil dog 
gerne have flere medlemmer af for-
eningen. Det koster kun 150 kroner 

om året at være medlem.  De holder 
ikke kun fest, men der bliver også 
afholdt julefrokost og forskellige ture 
rundt om i landet. Næste gang går 
turen til Vejle og en tur på Trapholt i 
Kolding. 

Sport og lege
Der skulle jo ikke kun drikkes kaffe 
og gin og tonic, så efter de havde slået 
maver, var de fleste klar på en gang 
vikingespil og dart. Afdelingen råder 

over en petanque-bane, men den er 
for øjeblikket spærret af malere, der 
er ved at male facaderne i afdelingen.  
Selvom det var varmt, gik deltagerne 
godt til den, og pinde og dartpile fløj 
gennem luften. De kunne ikke rigtigt 
reglerne, men det var ligegyldigt, for 
de havde det sjovt. 
Alt i alt en god fest i Rødlundparken 
og dejligt at besøge afdelinger, der 
ikke skrives så meget om i Skræp-
pebladet. 

Det blev serveret kolde drinks efter kaffen.

Det kræver stor koncentration at ramme alle kegler i vikingespil.Dartspillerne er lidt uenige om, hvor 
mange point de får, hvis de rammer 

bullseye.
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11 - Odinsgård

Kai har taget den gule førertrøje på
... og cykler ud i friheden med sit efterlønskort

Tekst Lene Olm, formand Odinsgård, arkivfoto

Vores serviceleder, Kai Nielsen, har 
valgt at gå på efterløn efter 50 år på 
arbejdsmarkedet.
Han begyndte sit arbejdsliv hos Raa-
hauge, da han var 14 år, og det var 
samme sted, han også kom i lære.
Kai har været i boligforeningen 
siden 2004, hvor han blev ansat som 
varmemesterafløser. Og da Mogens 
Rasmussen gik på pension, overtog 
Kai hans job som varmemester, som 
det hed dengang.

Det lå ikke i kortene, at vi skulle få et 
rigtig vellykket samarbejde, da Kai 
tiltrådte stillingen som varmemester 
på Holmstrup Mark og der var da 
også en periode, hvor situationen var 
lidt anstrengt. Det kom vi da heldig-
vis over, og i dag vil jeg savne Kai på 
posten, for Kai siger, hvad han mener, 
han er ord- og vedholdende og en 
sand teamplayer. For et par år siden 
gik der kuk i leveringen og arbejdet 
med vores ny gulv i vaskeriet, og her 
kom Kais evner i spil på fornemste 
vis. Arbejdet trak ud, og Kai sprang i 
over en uge på jernhesten op til flere 

gange hver dag, i regn og kulde for at 
få fat på leverandøren. 
Kai stod heller ikke i vejen for at 
forsøge sig med visionen om at være 
afdelingsstyret. Konkret betyder 
det, at jeg og afdelingsbestyrelsen 
har haft vide rammer i forhold til at 
administrere afdelingen, og at vi har 
haft gode samtaler om, hvordan det 
driftsmæssige har indflydelse på de 
visioner, vi har i og for afdelingen. 
Med tillid og respekt for hinandens 
kompetencer har vi i afdelingen fået 
alle vores idéer opfyldt inden for 
budgettet, for Kai er nemlig også 
sparsommelig og fornuftig. 

Jeg vil gerne på vegne af afdelingen 
og mig selv sige tak for det gode 
samarbejde og for, at vi fik lov til at 
afprøve visionen om at være afde-
lingsstyret for at finde ud af, hvor 
langt man kan gå for selvbestem-
melse indenfor fastsatte demokrati-
ske regler. Tak for, at du ville dele din 
viden, så bestyrelse og medarbejdere 
kunne blive bedre og dygtigere til at 
løfte opgaver.

Vi havde håbet, at du var blevet lidt 
længere, Kai, men når det nu ikke 
kan være anderledes, så forstår vi 
det godt. 50 år på arbejdsmarkedet er 
en flot bedrift, så gi’ den gas, og god 
vind ud i sensommerlandet.

Året beboer 2018 i Odinsgård er kåret
Ny tradition blev videreførst

Tekst og foto Lene Olm, formand for afdeling 11, Odinsgård

Det er nu andet år af Odinsgårds 
tradition, at afdelingen udnævner en 
beboer, der har gjort sig særligt be-
mærket i afdelingen det forløbne år. 
Det er ikke en selvfølge, at man som 
beboer løfter opgaver i afdelingen 
til glæde for sine naboer. Det vil vi 
gerne sætte pris og fokus på, fordi 
det fremmer godt naboskab på tværs 
af kultur og status. 

I år er valget faldet på Jørgen Kast-
berg Jensen, som har boet i Odins-
gård i godt og vel et år. Jørgen er 
uddannet soldat, og han har deltaget 
i forberedelserne til det nye fitness i 
Solstuen, som åbner for interesserede 
beboere i september. Vi takker Jørgen 
for hans gode humør og engagement 
i afdelingen til glæde for beboerne. 

Kai får nu mere tid til at dyrke sin hobby.
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11 - Odinsgård

Odinsgård holder afdelingsmøde lørdag formiddag 
Mødet flyttes, for at flere beboere kan deltage

Tekst Lene Olm, Formand afdeling 11, Odinsgård

Odinsgårds bestyrelse har flyttet 
beboermødet fra tirsdag den 11. 
september kl. 17 til lørdag den 22. 
september kl. 10.
Bestyrelsen i Odinsgård ønsker at 
fremme beboerdemokratiet, og med 
afdelingens beboersammensætning 
giver det god mening at flytte mødet 
fra en hverdag til en formiddag i 
weekenden.  Rent faktisk har emnet 
været oppe allerede for syv år siden 
på beboermødet, at man ønskede at 
flytte mødet til weekenden. Bestyrel-

sen henvendte sig dengang til admi-
nistrationen, som beboerne ønskede, 
men fik dengang afslag. Som en lille 
tilpasning blev mødet så rykket fra 
kl. 19 til kl. 15, hvor der bliver serve-
ret aftensmad, så beboerne ikke skal 
hjem efter mødet og kokkerere. 
Børnefamilier, enlige med børn, mad-
pakker, lektier, studier og arbejde 
hænger ikke særlig godt sammen 
med et beboermøde en hverdagsaf-
ten. Så vi er glade for, at vi nu kan 
indgå i et forsøg de næste tre år for 

at se, hvad vi kan udvikle et beboer-
møde til. 
Der vil som sædvanligt komme ind-
kaldelse i postkasserne otte dage før 
mødet. Der er faktisk flere nye tiltag 
med på beboermødet, som vi håber 
at få opbakning til fra beboerne. 
Vi har ikke på skrivende tidspunkt 
fundet ud af alle delene i program-
met, men det vil være oplagt, at der 
bliver serveret lækker brunch. Vi 
plejer ikke at gå sultne fra vores be-
boermøder. 

Lille fitnesscenter med den flotteste udsigt 
for beboerne i Odinsgård

På beboermødet i september sidste år blev det besluttet at sætte penge af til fitnessudstyr 

Tekst og fotos Lene Olm, formand Afdeling 11, Odinsgård

Der er ryddet op, malet og rengjort 
i den gamle Solstue på fjerde sal, og 
med de nye maskiner kan interes-
serede beboere nu dyrke motion i 
det nyistandsatte lokale oven på fæl-
leshuset. Tilbuddet er for afdelingens 
beboere, og der vil komme en invita-
tion i postkasserne. 
Vi har arbejdet på projektet et par 
år, og der har gennem årene været 
mange idéer til, hvad lokalet kunne 
bruges til. Solstuen har den smuk-
keste udsigt deroppe fra, og det er 
nu godt, vi kan bruge fælleslokalet til 
noget fornuftigt. Så når du tager en 
løbetur på løbebåndet eller tramper 
i pedalerne på fjerde sal, så kan du 
gøre det, imens du nyder udsigten 
over skov og land. 

Næstformand Dan Hegelund afprøver det nye udstyr.
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12 - Thorsbjerg

Kirsten finder spændende ting 
og laver nye fortællinger

Meget taler til fantasien i Kirsten Glad fantasifulde figurer af genbrugsting

Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Det er overvældende at træde ind 
i Kirsten Glads atelier. Her er et 
mylder af liv og farver. 
”Velkommen i min jungle,” hilser 
hun. 
Det første, jeg falder over, er et væld 
af figurer, der er lavet af stof på 
hønsetråd eller espaliertråd og gjort 
stabile ved hjælp af strukturlim, der 
hærder. Figurer, der fortæller histo-
rier som de to, der sidder sammen. 
Genbrugsting, som dukker og tøjdyr, 
kan anvendes til historien, og even-
tyrlige fantasifulde historier bliver til 
nye eventyr. Mange af figurerne kan 
tolkes på flere måder. Der bruges far-
vesymbolik som meget rødt og grønt 
sammen.

Motiver 
Jeg lægger mærke til en havfrue med 
egeløv og bær i hænderne. En anden 
figur ser japansk ud. 
”Man kan selv finde på en historie,” 
siger Kirsten. Mørke farver kan give 
ideer om livets tyngde, og figurer, der 
er hudløse, kan give ideer om livets 
hudløshed.”
”Back from Nature” hedder en 
anden skulptur. Kulturting som 
rygsæk, kedeldragt og røde sko 
blandes med ting fra naturen. 

Der hænger også mange skulpturer i 
loftet. 
”Det er skyer, ” siger Kirsten. 
”Jeg har haft dem med på udstilling 
nede på havnen. Det var en god op-
levelse.”

Maleri eller skulptur
Kirsten, der bor i Holmstrup, har 
lavet skulpturer siden 2011, men har 
haft værkstedet siden 1999. Først 
malede hun mest oliemaleri i 20 år, 
og hun maler stadig på papir med 
farver og stemninger. 
”Det er sjovere at lave skulpturer end 
at male. Landskaber fortæller ikke så 
meget, ” siger hun. 
”Skulpturer digter mere historie. De 
yngler.”
Det hele startede med, at hun kom til 
at rode i resterne af et Sankthansbål i 
Holmstrup. Hun så billeder på livet, 
og hvad de kunne bruges til, og 
hun finder stadig træ og materialer 
i Holmstrup. Hun har også fundet 
forladte fuglereder og en globus på 
genbrugspladsen.
”Tingene fortæller historier og sættes 
sammen til nye historier,” fortæller 
hun, og hun vil gerne kunne bidrage 
til at gøre kunsten mere fantasifuld 
og farverig. 

Kirsten, der har udstillet mange 
steder også, på censurerede udstil-
linger, skriver selv om sin kunst:
”En del værker er holdt i sort/gul, 
en farveklang, der signalerer truende 
fare. Det heftige lysegrønne derimod 
handler om at være ung og grøn 
i verden og have hjertet med sig. 
Mange værker handler om ny begyn-
delse/udvikling, at rejse i tilværelsen 
og finde sig selv, eller om væsener, 
der mødes – ofte uventet”.
Kirsten kan træffes på:
www.kirstenglad.dk
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12 - Thorsbjerg

Sankthansblus på trods af afbrændingsforbud
Uanset forbud mod åben ild blev der sankthansbål i Thorsbjerg

Tekst og fotos Jens Skriver

Lørdag den 23 juni var arrangørerne 
af sanktansfester i løbende kontakt 
med kommunen. Kunne der gives 
dispensation fra forbuddet mod brug 
af åben ild? Men nej. 
Det var der imidlertid råd for i Thors-
bjerg.  Esben Trige fra afdelingsbe-
styrelsen, der sammen med sin søn 
har et lille partyfirma, donerede et 
kunstigt sankthansbål. De satte en 
røgmaskine i gang, og lamper sendte 
farvet lys op på grenene. Så beboeren 
kunne nyde et meget livagtigt sankt-
hansbål, mens de grillede og hyggede 
sig. 

Grilleksperterne er gået i gang.

Den danske sommer har været grillvejr.

Det kunstige bål ser helt ægte ud.
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25 - Østergårdsparken

En fest, der er en tradition værdig 
For 5. år i træk samledes afdeling 25 i Østergårdsparken igen til den årlige sommerfest

Tekst festudvalget, fotos Bo Sigismund

Festudvalget i afdeling 25 har altid 
gjort en dyd ud af at forny og forbed-
re konceptet, og i år var ingen und-
tagelse. Til forskel for aftensmaden, 
som man plejede, blev der i stedet 
serveret rundstykker, morgenkage 
og kaffe. Det gav en god og hyggelig 
start på dagen, som samlede folk 
allerede først på dagen og skabte en 
stemming, der fortsatte helt ud på 
eftermiddagen. Der var også allerede 
godt gang i slushice- og popcorn-
maskinen, efter børnene havde fået 
et rundstykke eller to, og resten af 
dagen blev der taget godt for sig af 
begge i en lind strøm. 

Masser af børneaktiviteter
Som sædvanligt var der arrangeret en 
hoppepude, som altid er et sjovt og 
hyggeligt sted for børnene at samles 
og tumle. Den blev tændt kl. 9 om 
morgenen og blev først slukket, da de 
sidste børn måtte kaste håndklædet i 
ringen sent på eftermiddagen. Efter 
successen sidst var der også arran-
geret hesteridning, hvor Tranbjerg 
Rideskole velvilligt stillede op med 
to utrolig søde og tålmodige ryttere 

og deres heste. Flere børn nåede op til 
flere ture i den times tid, de var her. 
Dagen var derudover spækket med 
aktiviteter – en konkurrence mellem 
børnene i tre hold, som både tog dem 
ud i kartoffelræs og sækkeløb, men 
også stillede krav til deres samar-
bejde, da de skulle arbejde sammen 
om at efterligne dyr, biler og andre 
sjove figurer. Det sluttede med en 
nervepirrende snørebånds-spisning, 
som lige knap blev vundet af de lyse-
røde hold. Efter konkurrencen kunne 
børnene mæske sig i anrettede isdes-
serter, inden der var et overdådigt og 
lækkert kagebord til de voksne, som 
flere af afdelingens beboere havde 
bagt til. 

Et utroligt sammenhold 
Festudvalget i afdeling 25 er igen i år 
beærede over den store opbakning, 
der er til vores årlige arrangement, 
og vi nød at se, hvor mange, der blev 
hele dagen. Snakken gik lystigt, og 
dagen gik hurtigt. 
Festudvalget i afdeling 25 takker for 
denne gang, og vi håber, I vil feste 
med os næste år igen. 

Ny formand i Havnehusene
Her vælges formanden på beboermødet

Tekst Elsebeth Frederiksen

Da formand Ebbe Meldgaard er 
fraflyttet afdelingen, skulle der findes 
en ny formand. I Havnehusene er 
det anderledes end andre afdelinger, 
fordi formanden skal vælges på et 
beboermøde. Derfor var der den 21. 

juni indkaldt til ekstraordinært be-
boermøde, hvor det eneste punkt var 
valg af ny formand. Her blev Thor 
Utting enstemmigt valgt uden mod-
kandidater.  Han kan dog kun sidde 
som formand indtil beboermødet i 

september, hvor han skal stille op 
igen efter valg af bestyrelse. 
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 Lokalcenter Brabrand
I september måned er der blandt andet fyraftenssang, foredrag og vinsmagning

Af brugerrådet

Filmklubben viser 
”Breakfast at Tiffany’s (pigen Holly)”
Tirsdag den 4. september kl. 14.00-
17.00.
Filmen, kaffe og brød 20 kr.

Fyraftenssang
Torsdag den 6. september kl. 16.30-
17.30.
Fyraftenssang er en times fællessang. 
Vi synger sange fra højskolesangbo-
gen blandet med lidt nyere salmer 
og sange – sange, der omhandler 
årstiderne og de ting, vi møder midt 
i hverdagen.
Fællessangen ledes og akkompag-
neres af Gellerup Kirkes organist, 
Martin Lysholm Hornstrup.  
Alle, der kan lide fællesskabet om-
kring at synge sammen, er velkomne.
Arrangementet er gratis – øl, vand og 
vin kan købes.

Hotdogaften
Torsdag den 6. september kl. 17.30-
19.00.
Byg selv gourmet-hotdogs
Pris pr. hotdog: Voksne 25 kr. Børn 
under 12 år: 15 kr.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Alle er velkomne – børn, unge og 
ældre. 
Ingen tilmelding.

Banko 
Mandag den 10. september kl. 13.15.
Kaffe og brød er inklusive ved køb af 
bankoplader.

Byudvikling: 
Aarhus og Brabrand
Torsdag d. 13. september kl. 14.00
Arrangement i forbindelse med Bra-
brand Kulturuge.
Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad 
fortæller om byudvikling i Aarhus.
Jens Christian Pasgaard og Tom Niel-
sen fra Aarhus School of Architecture 
holder et lille oplæg om byudvikling 
i Brabrand baseret på nogle stude-
rendes spændende arbejde med Bra-
brand-udstilling på Aarhus Rådhus. 
Arrangementet er gratis.
Der kan købes øl, vand, vin, kaffe og 
kage.

Influenzavaccination
Mandag den 1. oktober kl. 9.30 – 
12.00.

Sundhedsdag 
Mandag den 1. oktober kl. 9.30 til ca. 
kl. 13.00: Kom og få råd og vejledning 
af apotek, sundhedsklinik, synoptik, 
fodterapeut, helsemassage - Mød 
nogle af husets sunde aktivitetstil-

bud: selvtræning, rickshawcykel, 
petanque.
Kl. 9.00-12.00.: Caféen byder på sund 
mad: Kalvecuvette med bagte rod-
frugter, kartofler og skysauce - Bagt 
hvid fisk på salat -Bagte æbler med 
vaniljecreme – Salatbord - Smørre-
brød.
Kl. 13.30: Banko arrangeret af sporve-
jenes frimærke- og møntklub.

Vinsmagning, mad og musik 
Torsdag d. 4. oktober kl. 18.00.
Vinsmagningen står MENY for. Kom 
og smag 8 australske vine i topklasse. 
Der bliver mulighed for at bestille de 
smagte vine til specialpris.
Caféen serverer en menu afstemt 
efter vinene samt kaffe og sødt.
Hørgårds jazz´erne spiller swingende 
musik fra jazzens guldalder - med 
kendte toner fra både den amerikan-
ske og den danske sangskat.
  
Pris: 250 kr. Der er begrænset antal 
pladser. 
Bindende tilmelding senest onsdag 
den 26. september.

Læsningens dag
Lørdag d. 8 september kl. 10.00-13.00
Gellerup Bibliotek, Gudrunsvej 78.

Kom til en hyggelig familiedag på 
biblioteket, når vi fejrer læsningens 
dag. Der vil være højtlæsning og 
kreative aktiviteter. Vi sætter gang 
i en anderledes læsedyst, hvor det 
ikke handler om at læse meget, men 
om at have det sjovt sammen, mens 

man gør det. Vær med, og vind fine 
præmier til hele familien. 
Arrangementet er gratis, og alle er 
velkomne!

TWINS – Breakdance og barne-
vogne
Den 12. september kl. 09.30-10.15
Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78.

TWINS er en teaterforestilling, som 
handler om venskaber. De to dygtige 

breakdansere fra Uppercut Danse-
teater bruger ikke verbalt sprog, men 
gennem rytmer, trin og mimik opstår 
der alligevel en dialog og et venskab. 

Forestillingen er for børn mellem 2 og 
6 år og deres voksne. Det er gratis at 
deltage.
OBS: Arrangementet kræver tilmel-
ding, hvilket kan ske fra onsdag d. 
29. august på tlf.: 8940 9500 eller på 
biblioteket.

Arrangementer på Gellerup Bibliotek
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Hasle Bakkerløbet
Dejlig motion for hele familien

Tekst Hasle Bakkerløbet

Sæt X i kalenderen til en storslået 
motions- og sportsoplevelse i naturen 
sammen med løbekammerater, kolle-
ger, familie og venner. Udfordringer 
for både børn og voksne.
 
Start:
Klokken 18.00 for 10K løbere.
Klokken 18.10 for 5K løbere.
Start og mål: P-pladsen ved Lenesvej 
ved bakkerne.
Hasle Bakkerløbet afholdes i år for 7. 
gang og er nu en fast tradition i det 
særprægede landskab i det vestlige 
Aarhus.
Vi glæder os til at gense alle 2012-, 
2013-, 2014-, 2015-, 2016- og 2017- 

deltagerne og håber samtidig at 
kunne byde rigtig mange nye ansig-
ter velkommen i 2018.
Kom og vær med, når det går løs den 
6. september 2018. Distancer fra 5 og 
10 km. Løb eller gå en spændende tur 
i bakkelandet, hvor du oplever de tre 
markante højdepunkter: Bakkekam-
men, Spiralen og Grimhøj med til-
sammen 300 højdemeter over havet, 
hvilket garanterer en unik udsigtstur. 
Hasle Bakkerløbet arrangeres i 
et samarbejde mellem Brabrand 
Parkrun og Den Selvejende Institu-
tion Hasle Bakker.
MAX 300 deltager fordelt på de 2 
distancer. (150/150)

Tidtagning sker med udstyr fra Race 
Result, og der bruges skochip som 
skal retur, efter løberen er kommet i 
mål.

Børn under 14 følges sammen med 
voksne.
Børn under 18 skal have skriftlig til-
ladelse af forældre/værge før start.

Se Facebook (Hasle Bakkerløb 2018) 
for yderligere info om blandt andet 
tilmelding.

Stafetten løb gennem Gellerups nye bypark
To Brabrand-løbere nåede mere end 100 kilometer på et døgns løb

Tekst Helle Hansen, fotos Helle Hansen og Peter From

Sidste weekend i august lagde Gel-
lerups nye bypark stier til dette 
års udgave af Stafet for Livet, et 
24-timers løb til fordel for Kræftens 
Bekæmpelse.

Brabrand IF´s kage- og løbehold teg-
nede sig for hele 221 runder, ude på 
den 1609 meter lange Gellerup Mil, 
der førte løberne rundt om den nye 
sø, op omkring de nye bakker, inden 
ruten gik retur til stafetpladsen ved 
Nordgårdhallen. 
Løberen Peter nåede hele 110 kilome-
ter, mens Henning løb 100 kilometer 
på det døgn løbet stod på.
Vejret viste sig fra sin pæne side, 
og på stafetpladsen var der masser 
af underholdning og aktivitet og 
dejlig mad og kage, som var med til 
skabe den rette stemning omkring 
løbsarrangementet, der lørdag aften 
kortvarigt blev suspenderet, mens 
der blev holdt en lysceremoni, hvor 
der blev tændt lysposer og tankerne 
gik til venner og pårørende, der har 
tabt kampen mod kræften. Jafra-danserne var også forbi og underholdt 

deltagerne med flot dans.

Det var stemningsfuldt, da der blev tændt 
lysposer under lørdagen lysceremoni.

Henning Lorenzen (i sort) og Peter 
Jørgensen fra Brabrand IF Motion, løb 
hovedparten af de 221 runder (á 1,6 km).
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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:
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
 thorutting@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



Kom til demonstration i Aarhus 
mod ghettopakken
I løbet af dette efterår vil politikerne stemme om 
en lang række af de forslag, som blev præsenteret 
i regeringens ”Parallelsamfundspakke”. Disse 
lovforslag er udtryk for systematisk social ud-
stødelse af bestemte grupper af mennesker. 

Derfor er det nu tid til at gå på gaden og vise, at 
vi er mange, der ikke kan acceptere ghettolisten 
og angrebet på almene lejeres rettigheder og bo-
liger.

Vi vil samlet sige fra overfor ulighedsskabende 
politiske indgreb, fordi vi ønsker solidariske og 
retfærdige forandringer for vores boligområder 
og alle de mennesker, der bor der.

Det foregår lørdag den 29. september kl. 13 på 
Rådhus-pladsen.

Vel mødt og de bedste hilsner
Almen Modstand

 

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

It Does Matter Where
Stolene kommer! De slår sig ned, hvor de nor-
malt ikke er at finde. De indtager byrummet 
i dette værk af den østrigske kunstner Willi 
Dorner og generobrer steder, der er reserveret 
til biler, regler og vaner.
 
Borgere og gæster inviteres til at tage ophold, 
stille spørgsmål og komme hinanden ved for 
en stund. Stolene viser på den ene side, hvor 
meget af byens plads, der ikke er for men-
nesker, og kommer på den anden side med et 
bud på et byrum med mere frihed.
 
Deltag eller stop op og nyd det underlige syn, 
når den normalt så uskyldige dagligdagsstol 
bryder fri af sine rammer og går på opdagelse 
i byen. Slå dig ned og få en snak med en, du 
ikke kender, og mærk din egen plads i byens 
rum.
 
- SÅDAN DELTAGER DU SELV I VÆRKET - 
 
I forbindelse med Willi Dorners performance 
på Inger Christensens Gade i Gellerup søger 
Aarhus Festuge statister, der kan medbringe 
stol og tæppe, til at deltage i dette unikke 
værk.
Du vil blive bedt om at sidde eller stå på din 
medbragte stol samt bruge dit tæppe, mens 
kunstneren instruerer, fotograferer og filmer. 
Billeder og video bliver en del af Willi Dorners 
samlede værk ”It Does Matter Where”. 
 
Dette er en mulighed for, at du kan få en helt 
særlig oplevelse sammen med nye mennesker, 
venner og familie. Det drejer sig om en times 
forberedelse samt performancetid. I alt 3 tim-
er. 
 
Du tilmelder dig som statist via følgende link:  
frivillig-aarhusfestuge.nemtilmeld.dk


