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LEDER

Af Helle Hansen

Pas på, hvem du åbner din dør for

Mens vi venter på, at virkeligheden rammer, og Folketinget 
formentligt i løbet af efteråret stemmer en ghetto-lovning 
igennem, der i større eller mindre grad vil udradere tusinder 
af boliger i den almene sektor, så kan det være godt at forbe-
rede sig på det værste.

For os, der er uheldige at bo i Aarhus, må vi konstatere, at vi 
har nogle byrådspolitikere, der er helt ude af trit med virke-
ligheden. De har slet ikke opdaget de store forandringer, Hel-
hedsplanen for Gellerup og Toveshøj allerede har medført i 
løbet af de seneste fire år, siden den blev skudt i gang i foråret 
2014.

Næsten alle politikerne er desværre blevet indfanget i et spin, 
der går ud på at vinde stemmer og folketingsvalg ved hjælp af 
den laveste fællesnævner.

I Aarhus Kommunes aftale om udsatte boligområder fra 19. 
juni - som alle partier undtagen Enhedslisten har underskre-
vet - står:
”Vi har en fælles opgave og et fælles ansvar for at bidrage 
ind i arbejdet med at omdanne de udsatte boligområder. Kun 
derigennem kan vi lykkes. Derfor lægger forligspartierne 
stor vægt på kommunikation og inddragelse undervejs i de 
kommende forandringer. Forligspartierne er enige om, at nu-
værende og kommende beboere samt andre parter i byen skal 
involveres i den kommende udvikling. ”

Så som beboer i Gellerup og Toveshøj skal du forvente at blive 
inddraget - men tag dig i agt. 

Rygter vil vide, at borgmesteren er i gang med at ansætte en 
mindre kolonne af kommunikatører, som hen over efteråret 
skal sendes ud og ringe på døren i ghettoens opgange. For-
mentlig skal de fortælle om ghettoaftalens mange gode hen-
sigter, der udlægges til at være til beboernes eget bedste.
Herfra skal lyde en opfordring til at passe på dørsælgeren. 
Hvis de først står på din måtte, så skal du lytte meget grun-
digt efter for at høre, hvad det præcis er, der er så godt for dig, 
hvis de får magt, som de har agt. For så er det ikke sikkert, at 
du har adresse i Gellerup eller Toveshøj, når vi når et par år 
længere frem, og din blok er væk.

Så overvej at kikke i kikhullet først – og så måske helt lade 
være med at åbne. 

Men husk at møde op til demonstration med nedrivninger af 
blokke. Det foregår lørdag den 29. september kl. 13 på Råd-
huspladsen i Aarhus.
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Hele Aarhus kom til Gellerup
Kunstprojekt spærrede Inge Christensens Gade i Gellerup af et par timer

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Willi Dorner er en kunstner fra Østrig, som beskæftiger 
sig med at udvide det åbne og offentlige rum. At menne-
sker skal indtage betonen og vejen og udfordre, hvordan 
byerne bruges. Dette projekt havde han taget med til 
Gellerup, hvor Inger Christensens Gade blev afspærret i 
et par timer en lørdag. 
De medvirkende statister kom fra hele byen, med forskel-
lige aldre, køn og etnisk baggrund. Projektet gik kort 
fortalt ud på, at de skulle tage en stol ud på vejen, sidde 
på den, og til sidst ville hele vejen være fyldt med men-
nesker på stole. De skulle også stå på stolene. 
Til sidst skulle de gå en og en hen og aflevere stolene. De 
medvirkende havde et par gode timer. En af dem sagde, 
at de følte en vis samhørighed med de andre, når de 
alle sammen sad der, men også følte sig meget ensomme, 
når de sad der helt alene på vejen. 

De tomme stole på vejen gjorde et stort indtryk på deltagerne. Det var flot at se så mange forskellige mennesker i Gellerup.
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Bootcampen Gellerup 2.0 gav input til ny plan 
Som en reaktion på Aarhus Byråds forlig denne sommer om at nedrive ni blokke 

gennemførte Brabrand Boligforening i august en 24 timers Bootcamp
Tekst Morten Korsgaard, kommunikationschef

28. august mødtes 30 førende na-
tionale og lokale eksperter indenfor 
byudvikling, spændende fra arki-
tekter og sociologer til institutionelle 
investorer, developere og byplanlæg-
gere. Målet var, med disse eksperters 
hjælp, at indhente et fagligt og nuan-
ceret afsæt for en kommende ny ud-
viklingsplan for Gellerup-Toveshøj, 
der kan bygge videre på den hidti-
dige visionære Helhedsplan, som 
står i skærende kontrast til Aarhus 
Byråds politiske antagelser om, at 
udvikling er lig med nedrivning af 
ni blokke med store menneskelige 
konsekvenser for de 600 familier, der 
som konsekvens må flytte. 
Vores ambition var og er at til-
vejebringe et grundigt og sagligt 
fundament for det kommende årtis 
fortsatte positive udvikling af Gel-
lerup og Toveshøj.
 
Bootcampens emner granskes
I den kommende tid analyseres 
og inddrages de faglige inputs fra 
Bootcampen i en rapport, der senere 
på året skal indgå som inspiration og 
modvægt til det hidtidige kommu-
nale afsæt for en udviklingsplan.
Et af de emner, der blev diskuteret, 
var den sociale by – store og små 
naboskaber. Hvilke overvejelser 
man bør gøre sig i forbindelse med 
byfornyelsesprojekter, hvor fokus 
er på at skabe områder med stærk 
social sammenhængskraft. Optikken 
belyste det sociale aspekt ved byfor-
nyelse set ud fra både et erfarings- og 
forskningsbaseret perspektiv samt et 
lokalt perspektiv.
 
Et andet emne var selve dannelsen 
af et kvarter. Emnet blev sat i gang 
ud fra tre forskellige vinkler: Det 
strategiske, det fysiske og det levede. 
De tre aspekter gav samlet set et mere 
holistisk billede af, hvilke forskellige 
niveauer byfornyelse skal tænkes i, 
samt hvilke varierende interesser der 
er i spil i en byfornyelse.
 

Et tredje emne var Karen Blixens 
Boulevard som det centrale binde-
led mellem områdets attraktioner. 
Formålet med både oplæg og de 
efterfølgende diskussioner var at 
konkretisere, hvordan den centralt 
beliggende bygade kan anvendes 

strategisk i en kommende udvikling 
af bydelen.
Så snart arbejdet er færdigt senere på 
året, bliver det præsenteret i Skræp-
pebladet.

Sociolog og journalist Aydin Soei holdt indlæg om integration, udsatte områder, kriminali-
tet og radikalisering.

Formanden for Brabrand Boligforening bød deltagerne velkommen til 24 timer med faglig 
inspiration til udviklingen af Gellerup-Toveshøj.
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Møde med borgmesteren
Boligforeningen vil ikke forhandle med kommunen, før folketinget vedtager aftalen

Tekst Keld Laursen, direktør

Fredag den 7. september mødtes 
borgmesteren med formanden for 
boligforeningen om den kommende 
udviklingsplan for Gellerup og To-
veshøj. På mødet blev der drøftet tre 
temaer.

Det er forventningen, at Folketin-
get vedtager den nye lovgivning 
omkring den 1. december i år. Bo-
ligforeningen har derfor besluttet, at 
der endnu ikke kan forhandles med 
kommunen om indholdet i planen, 
fordi det fortsat er uklart, hvilken 
ramme der gælder for vedtagelsen 
af en udviklingsplan.  Samtidig giver 

det tid til, at boligforeningen og de 
to afdelinger kan udarbejde sit eget 
udspil til en plan. På den baggrund 
blev det aftalt at holde et nyt møde i 
begyndelsen af december.

Da der ikke er udsigt til en færdig 
aftale i 2018, er der aktiviteter og 
initiativer, som risikerer at gå i stå. 
Det drejer sig dels om aktiviteterne 
i informationscenteret E&P Huset, 
dels byggeriet af beboerhuset i 
Gellerup. Parterne var enige om at 
søge en afklaring, som kan sikre en 
kontinuerlig fremdrift, men det er en 

forudsætning, at der er en økonomisk 
sikkerhed for beboerne.

Endelig orienterede borgmeste-
ren om, at kommunen ønsker at 
iværksætte informationsarbejde for 
at skabe en tryghed for områdets 
beboere. Boligforeningens formand 
fandt ikke, at der med kommunens 
udmeldinger om boliggarantier var 
grundlag for at øge trygheden på nu-
værende tidspunkt, men anbefalede 
at afvente, til der kunne gives en reel 
og konkret information.

Høringssvar til loven
Brabrand Boligforening har indsendt høringssvar

Tekst Keld Laursen, direktør

Brabrand Boligforening har sammen 
med AAB sendt et høringssvar til 
Folketingets partier om den kom-
mende ændring af loven om almene 
boliger. Der er mange emner i den 
lovgivning, som man med rette 
kunne kritisere, men vi har valgt at 
fokusere på de lovparagraffer, som 
kan få betydning for Skovgårdspar-
ken.

Alle, der kender Skovgårdsparken, 
ved, at det vil være helt gakkelak at 
nedrive nogen af de nyrenoverede 
blokke, både i vores egen del og i 
AAB´s del af Skovgårdsparken. 

Situationen kan blive yderligere 
absurd, fordi den såkaldte ghetto-
liste er baseret på gamle tal. Det kan 
betyde, at selvom den beskæftigel-
sesindsats, som i det næste år er 
igangsat for at få beboere i arbejde, 

bliver en succes, så vil der alligevel 
skulle laves en nedrivningsplan for 
Skovgårdsparken.

Vi har derfor skrevet et høringssvar, 
som foreslår, at der tilføjes nogle be-
stemmelser, som kan bringe lidt for-
nuft og tålmodighed ind i loven, så vi 
ikke havner i en situation, hvor loven 
ufravigeligt vil kræve nedrivninger i 
Skovgårdsparken.

Nyt DR-program

TV-eksperiment i Gellerup
DR efterlyser på dr.dk studerende, unge, familier med børn eller ældre, der har lyst til at bo gratis i et socialt 
boligbyggeri (det hedder en almen bolig, red.sekr.) i et halvt år. Her skal fire familier bo side om side med de 
eksisterende beboere og hver måned lægge 30 timers frivilligt arbejde i lokalområdet. DR forventer at gå i gang 
med optagelserne sidst på året.
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Brabrand Kulturuge bød igen på mange oplevelser
50-året for 1968 fejret med Itsy Bitsy-udstilling på Gasværket

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Peter From

Brabrand Kulturuge er lige afslut-
tet, og der var nok at se og opleve. 
Der var blandt maleriudstillinger, 
foredrag med forfatteren Svend Aage 
Madsen, bydelsvandringer, koncer-
ter, åbent hus i forskellige værksteder 
og besøg i en loge.
Også Jydsk Grafisk Værksted på Eng-
dalsvej havde åbent, og der kunne de 
besøgende se smukke kunstværker, 
lavet på den helt klassiske måde. De 
havde ikke haft så mange besøgende, 
men de fik alligevel solgt lidt, oplyser 
Joe Ingvartsen, som selv holder til på 
værkstedet. 

Itsy Bitsy
1968 var 50 år siden, og dette år 
skulle også fejres i festugen. Det blev 
det med en kunstudstilling, hvor 
lokale kunstnere var inviteret til at 
skabe værker ud fra deres opfattelse 
af det skelsættende år. Resultatet blev 
udstillet på Det Gamle Gasværk og 
var meget velbesøgt. Det var nær-
mest et kludetæppe af flowerpower, 
kunst, musik, politiske visioner og 
mode.

Der var kunst for alle med en flipper gemt i sig.

I over to timer holdt Svend Åge Madsen deltagernes opmærksomhed fanget, da han 
søndag eftermiddag holdt foredrag på Jydsk Antikvariat på J.P. Larsens Vej 17.

Joe Ingvartsen viser eksempler på billeder fremstil-
let i trykkeriet.
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Brabrand Kulturuge blev også fejret i Voldbækhave
Tre lokale kunstnere udstillede deres malerier i Glasgaden

Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

I Voldbækhave bor der indtil flere, 
der maler som hobby. Skræppen har 
været forbi Birgitte Frølich, som er en 
af kunstnerne, der har udstillet sine 
værker i Glasgaden. 
”I foråret 2015 fik jeg den idé, at vi 
kunne lave en maleriudstilling her i 
Glasgaden. På daværende tidspunkt, 
var der fem malere herude, så vi blev 
enige om at gå sammen om en udstil-
ling, ” forklarer Birgitte Frølich.
De lavede et skilt, som ved sat op ved 
Uno-X-tanken på Silkeborgvej. En 
masse borgere fandt faktisk vej til ud-
stillingen, også selvom Voldbækhave 
ligger lidt gemt væk og kan være 
lidt svær at finde.  Det var en vældig 
succes. I år var det fjerde gang, de 
holdt udstillingen under Brabrand 
Kulturuge.
Denne gang er der dog kun tre 
malere, Dina Schultz  Kristensen, 
Grethe Otiri og altså Birgitte Frølich. 
Malerierne har hængt i Glasgaden fra 
starten af september indtil den 1. ok-
tober, hvor de bliver taget ned, fordi 
fugten kan skade malerierne.

Sidste år var der 174 besøgende, og 
Birgitte tror, at de når op på samme 
antal i år. Der er jo stadig et par uger 
tilbage. Der er faktisk malerier for 
enhver smag. De har ikke solgt nogen 
i år, men de har haft det meget sjovt 
alligevel.

Mange forskellige
Der er 30 malerier, og de er vidt 
forskellige. Birgitte er mere til det ab-
strakte, mens andre billeder forestil-
ler blomster og stilleben. Hun viser 
også sin mappe med værker frem.
Der er godt nok mange, og de er utro-
ligt forskellige. Hun udstiller mange 
forskellige steder, for eksempel hos 
læger og tandlæger, hvor de så bliver 
udskiftet med andre en gang imellem.

Så, hvis du vil se noget kunst og 
er i nærheden af Voldbækhave, så 
kig forbi Glasgaden. Du kan måske 
endda snakke med kunstnerne og se 
dig omkring i den hyggelige afdeling, 
som er lidt gemt væk fra Silkeborgvej 
og larmen. 

Der er malerier for enhver smag.

Birgitte Frølich med et af sine mange male-
rier.

Dette har taget lang tid at lave.



I et tidligere erhvervslokale på Louisevej er der kommet 
nyt liv. Et flag svajer let i vinden, og en grøn løber er 
rullet ud og byder besøgende indenfor i Brabrand Bolig-
forenings nyåbnede projektkontor, hvor beboerne i Sø-
vangen kan komme forbi og få svar på spørgsmål om den 
kommende renovering, der går i gang næste sommer.
Siden renoveringen blev vedtaget på et ekstraordinært 
afdelingsmøde i december 2016, er der sket en række 
ændringer i projektet, blandt andet i forhold til place-
ringen af tilgængelighedsboliger i afdelingen. Ændringer 
giver naturligvis anledning til spørgsmål, og derfor 
har projektkontoret haft hyppigt åbent i den forgange 
måned. 
”Det er vigtigt at være synlig og tilgængelig, og det 
kan jeg bedst være i området,” fortæller projektleder 
Morten Meldgaard Christensen og roser beboerne for, 
at mange benytter sig at tilbuddet om at komme forbi 
kontoret til en snak. 
”Det er vigtigt, at beboerne er trygge ved processen. Vi 
gør derfor meget for at vejlede og gennemgå, hvad der 
skal ske,” siger han. 

Hjælp til genhusning og økonomisk rådgivning
En del beboere skal genhuses, da der skal udskiftes faca-
der, og derfor graves der ud hele vejen rundt om husene 
i Søvangen. Dette arbejde samt alt det indvendige gør, 
at beboerne i en periode ikke kan bo i deres bolig. Det 
er for de fleste frustrerende. Derfor sidder genhusnings-
konsulenten Hanne Thun Stokholm også på projektkon-
toret. Hun tilbyder individuelle samtaler til de beboere, 
der skal genhuses, så de ved, hvad der skal ske. 
”Min opgave er at få beboerne godt igennem genhus-
ningsforløbet. Dialogen med beboerne er min vigtigste 
opgave, derfor sidder jeg på projektkontoret to gange 
om ugen,” siger Hanne Thun Stokholm.
Efter behov har den økonomiske rådgiver Rikke Foldager 
Hejn også træffetid på projektkontoret. Her sidder 
hun klar til at hjælp beboerne med at gennemgå deres 
budget, beregne den eventuelle boligstøtte, de kan få, 
og regne på, hvor meget de cirka kommer til at stige 
i husleje efter renoveringen. Derudover rådgiver Rikke 
beboerne om muligheden for varmetillæg og andre til-
skudsmuligheder. 

På besøg i 
det nyåbnede projektkontor 

Af Mette Damgaard Sejthen, kommunikationsmedarbejder
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Fungerer også som showroom
At projektkontoret er en god ide, er Morten Meldgaard 
slet ikke i tvivl om. 
”Vi har netop afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, 
hvor ændringerne i renoveringsprojektet skulle stemmes 
igennem. Til mødet oplevede vi, at beboerne var helt 
med på, hvad der skulle ske, og hvad ændringerne in-
debar. Det er helt sikkert et udtryk for, at beboerne har 
været gode til at bruge projektkontoret og opsøge den 
viden, de havde brug for,” siger han.
Kontoret fungerer også som showroom, hvor beboerne 
kan se tegninger og plancher over renoveringen. Og i 
køkkenet monterer håndværkere lige nu det nye ven-
tilationsanlæg, som man forventer at installere i alle 
boligerne i forbindelse med renoveringen. På den måde 
kan beboerne se, hvordan anlægget er monteret, hvor 
meget det fylder, og de kan høre, hvordan det lyder, når 

det er i drift. På sigt vil der også være gulvprøver og 
råderetskataloger at finde på projektkontoret. 
Der er med andre ord meget information at hente, og 
der er altid kaffe på kanden. 
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Fristelsen var for stor, da en tyv i begyndelsen af sep-
tember fik øje på en nyindkøbt robotplæneklipper i Bra-
brand Boligforenings afdeling Hasselengen i Hasselager.
Robotplæneklipperen passer i sagens natur sig selv, og 
det var derfor nemt for tyven at stikke af med maskinen 
og dens ladestation. 
Men hvad tyven nok ikke vidste, var, at plæneklipperen 
er udstyret med GPS i tilfælde af, at maskinen bliver 
stjålet. Denne anordning gør det muligt at kommunikere 
med plæneklipperen via SMS eller app. 
Driften modtog således en SMS om, at plæneklipperen 
havde forladt området, og fik yderligere information om, 
hvor maskinen befandt sig. Driften kontaktede Østjyl-
lands Politi, der hentede plæneklipperen på en adresse 
på Djursland. 
“Det er utrolig rart at vide, at teknologien virker, som 
den skal. Denne sag kan forhåbentlig give andre afdelin-

ger, som overvejer at investere i en robotplæneklipper, 
ro i maven,” siger driftschef Mogens Rank.
Robotplæneklipperen har det efter omstændighederne 
godt og er vendt tilbage til sit arbejde. 

Plæneklippertyv fik sig en overraskelse 

Af Mette Damgaard Sejthen, kommunikationsmedarbejder

Tæt på beboerne
Det er en stor indgriben i den enkelte beboers liv 
og dagligdag, når boligen skal renoveres. Derfor vil 
Brabrand Boligforening fremover åbne et projekt-
kontor i nærheden, når en afdeling renoveres. På 
den måde kan beboerne få svar på deres spørgsmål 
og få råd og vejledning før og under en renovering.  
Der arbejdes således på at åbne endnu et pro-
jektkontor i det gamle varmemesterkontor i Hans 
Brogesparken, der også står foran en renovering.



Siden oktober 2017 har beboere, der har haft brug for 
at danne sig et overblik over deres økonomi, kunnet få 
støtte og vejledning af en økonomisk rådgiver hos Bra-
brand Boligforening. 
Målet med rådgivningen er blandt andet at nedbringe 
antallet af ophævelser og udsættelser i forhold til be-
boere, som gentagne gange kommer i huslejerestance, 
samt lejere, som er udsættelsestruede på anden vis. 
Her knap et år efter rådgivningen startede, er det blevet 
tid til at evaluere indsatsen. Vi har derfor besøgt den 
økonomiske rådgiver, Rikke Foldager Hejn, for at høre, 
hvordan det forløbne år er gået.  
Rikke fortæller, at hun har tilbudt økonomisk rådgivning 
til 364 personer. Af dem er 190 personer, som genta-
gende gange har været bagud med huslejeindbetalingen. 
Ud af de 364 personer, som har fået tilbudt rådgivning, 

har 41 takket ja til et rådgivningsforløb. Det lyder måske 
ikke prangende, men Rikke er godt tilfreds. 
”Det tager noget tid at gøre opmærksom på, at tilbud-
det eksisterer, og vise, at det hjælper,” siger hun. 

Hjælper med at skabe overblik
Om sit arbejde fortæller Rikke: 
”I boligforeningen oplever vi ofte, at nogle beboere 
gentagende gange kommer bagud med deres husleje og 
derfor hele tiden har truslen om udsættelse hængende 
over hovedet. Mit arbejde det sidste år har været - 
gennem rådgivning - at forsøge at hjælpe dem ud af 
situationen. Måden, hvorpå jeg hjælper, er blandt andet 
at skabe kontakt til den rette i kommunen og tale bebo-
erens sag over for kommunen.”

Et år med
økonomisk rådgivning 

Af Susanne Witting, administrationschef
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Et år med
økonomisk rådgivning 

Rikke hjælper beboerne med dialogen i forhold til 
banker, kreditorer, myndigheder og kommunale instan-
ser, hvilket hun fortæller kan være en stor udfordring 
for den enkelte.  
“Kort sagt er det min opgave at skabe det overblik, 
der ofte mangler. Jeg hjælper beboerne med at få det 
økonomiske overblik, rådgiver dem om gældsafvikling 
eller hjælper i forhold til regler for boligstøtte og andre 
former for ydelser og undersøger eventuelt, om det er 
muligt at finde et andet og billigere lejemål.” 
Rikke fortæller, at en del af de beboere, hun rådgiver, 
er mennesker, som har det psykisk svært, eller hvor der 
er indtruffet en negativ social begivenhed som fx en 
skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom, som har forvær-
ret deres økonomiske situation og det psykiske overskud. 
Hun fortæller om en kvindelig lejer, som hun med succes 
har hjulpet. 

Hjalp enlig mor med økonomien 
“Efter at være blevet alene havde hun svært ved at få 
tingene til at hænge sammen og havde derfor ikke fået 
betalt sin husleje i to måneder. Hun har tre børn under 
18 år og er på sygedagpenge grundet en arbejdsskade. 
Jeg gik ind og hjalp hende med at søge boligstøtte, 

børnetilskud, ekstraordinært børnetilskud, friplads 
samt fritidspas til alle børnene. Derudover søgte jeg om 
en enkeltydelse hos Ydelsescentret til dækning af den 
manglende huslejeindbetaling. Efter lidt tovtrækkeri fik 
vi bevilliget ydelsen og de andre tilskud, som vi havde 
ansøgt. I dette tilfælde viste der sig at være en del øko-
nomisk hjælp at hente.” 
Denne beboer har selv henvendt sig til Rikke Hejn for at 
få hjælp, og det er et generelt billede, fortæller Rikke. 
Faktisk er det 22 ud af de 41 personer som er i rådgiv-
ningsforløb, som selv har opsøgt rådgivningen. 
”Det viser jo, at beboerne kender til tilbuddet og selv 
rækker hånden ud for at få hjælp. Så er vi jo nået 
langt,” siger Rikke. 
Om målet for næste års arbejde er Rikke lige så optimi-
stisk. 
”Mit fremtidige mål er, at flere af de udsatte lejere 
kommer i et rådgivningsforløb. Lige nu ligger vi på 8,8 %. 
Målet næste år vil være 15 %.”
Det seneste år har 116 personer modtaget en ophævelse 
af lejeforholdet, mens 58 personer er sendt i fogedretten. 
Flere af de sager kunne være undgået, hvis flere havde 
takket ja til økonomisk rådgivning.
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2 - Søvangen

Huslejen i Søvangen  i ro for tredje år i træk 
Bestyrelsesmedlemmer genvalgt 

Tekst Kirsten Hermansen, foto Lena Lundager

Efter et stort afstemningsmøde om 
renoveringen skulle vi ganske få dage 
efter holde det årlige afdelingsmøde. 
Fremmødet var pænt, og interessen 
var der stadig hos beboerne.
Formanden beklagede den lange 
proces, der var gået forud, hvor man 
først havde besluttet sig for at placere 
tilgængelighedsboliger i blokkene 
og efter lang tids vandren ”hen til 
kommoden og tilbage igen” til sidst 
fik besluttet placering af tilgængelig-
hedsboliger i husene. 

Uddrag af formandsberetning
Det mystiske fem-søjlers murværk 
oppe ved servicekontoret er prøver 
på kommende murværk.
Der var god tilslutning til at bese 
genhusnings-containerne, der står 
ved Åbyhøjgården.
Omtale af forskningsprojektet Re-
value, der kommer igen efter renove-
ringen, blev også omtalt.

Regnskabs- og budgetbesparel-
sesøvelser i den almene sektor
Ligesom andre steder i samfundet er 
der fra regeringen pålagt den almene 
sektor besparelser. En reduktion på 2 
% i omkostninger, der kun kan tages 
fra service og administration, skulle 
gerne munde ud i en besparelse for 
alle lejemål. Der forventes en fortsat 
stabil husleje også i 2019, men på 
grund af nye henlæggelser til gulve 
vil 2020 nok udvise forhøjelser.
Til sidst mindede formanden om den 
nye beboerrådgivning, der begyndte 

i 2018, hvor beboere i afdelingen har 
haft glæde af ferie for projektpenge.

Vedligeholdelsesreglement og
overvågningsproblematik
Et foreslået nyt revideret reglement 
blev vedtaget uden spørgsmål.
Godkendelse til at arbejde videre 
med overvågningsproblematik.

Valg
Alle bestyrelsesmedlemmer, der var 
på valg,  genopstillede,  og en beboer 
opstillede, så der var skriftlig afstem-
ning.
Erik Bløcher genvalgt.
Lena Lundager genvalgt.
Christina Kraul genvalgt.
Marta Szapiel valgt som nyt bestyrel-
sesmedlem.

Bente Heilmann valgt som suppleant.
Repræsentant til Skræppebladet blev 
bestyrelsesmedlem Laurits Bloch.

Repræsentant til FAS blev Mads Ge-
nefke Hviid-Nielsen med suppleant 
Oliver Lindgren Gam Kahr.

Afdelingsbestyrelsen er fra venstre:  Nyvalgt Martha Szapiel, Christina Kraul, Lena Lunda-
ger, Laurits Bloch, formand Erik Bløcher og Ole Vad. Vagn Holmlund kom ikke med på 
billedet. 

husk også at kigge ind på

www.skraeppebladet.dk

Huslejeforhøjelse på 0 %.
Gennemsnitlig husleje 728 kr. pr. m2.
Søvangen består af 444 boliger i et 
miks af lejligheder i etagebyggeri 
og 70 række- og fritliggende huse. 
Lejlighederne er på 1-5 værelser fra 
18-110 m2.

Adresse: 
Louisevej, Annettevej, Birgittevej og 
Brabrand Skovvej, 8220 Brabrand.
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En revideret renoveringsplan i Søvangen vedtaget
Ændringer af ændringer til renoveringen

Tekst Kirsten Hermansen

Omkring 150 mennesker var mødt op 
til et ekstraordinært afdelingsmøde, 
og det var nok overvejende lejerne 
af husene, der var til stede. Mange 
beboere i lejlighederne og især afde-
lingens unge beboere glimrede ved 
deres fravær.

Redegørelse og uddybning af 
ændringerne
Gennemgang af projektet fra vedta-
gelsen af basisrenoveringen i 2016 og 
de ændringer, der senere er kommet 
til, blev gennemgået på mødet, og 
kan også læses i den redegørelse, der 
var sendt ud med dagsordenen.
På mødet var der ikke ret mange 
spørgsmål fra beboerne, men nogle få 
relevante  gengives løbende neden-
for.

Nyt beboerhus
Uanset om der stemmes ja eller 
nej til nyt beboerhus, vil det ikke 
reducere prisen for renoveringen, da 
opførelsen er helt igennem et støttet 
projekt. Hvis ikke man opfører et nyt 
hus, vil vedligehold og drift af det 
gamle beboerhus på sigt overstige 
den omkostning,  som er forbundet 
med opførelsen af et nyt beboerhus. 
En forhøjelse på 10 kr. pr. m2 pr. år er 
et bruttotal, idet der endnu ikke kan 
beregnes og  modregnes indtægter 
for udlejning af huset.
En beboer mente, at man manglede 
viden om, hvad prisen bliver for ud-
lejning, og om hvem der kan udlejes 
til. Man har lavet en beregning på, 
hvad det koster det enkelte lejemål at 
have et beboerhus. De 10 kr. pr. m2, 
der er opgivet,  er omregnet således:  
For en 75 kvadratmeter lejlighed 
kr. 65 pr. måned, og for en 95 kva-
dratmeter lejlighed er det 78 kr. pr. 
måned. 

Tilgængelighedsboliger
Der er bevilget en økonomisk ramme 
til opførelse af 26 boliger, men da 

man ikke kender opførelsesudgiften 
pr. bolig,  kan der godt blive tale om 
færre. Man har, efter at have været 
rundt i området, udvalgt to klynger 
a fem huse ud til Annettevej som de 
terrænmæssigt mest tilgængelige. 
Desuden har man valgt 11 huse på 
Brabrand Skovvej som de mest til-
gængelige. De otte af disse huse har 
på grund af høj grundvandsstand 
(tidligere mose) brug for en grundig 
renovering. Tilgængelighedsboliger 
får ny isolering, nye gulve, nye 
vægge, så det bliver en komplet ny 
bolig. Råderetten bortfalder dermed, 
og det medfører en huslejestigning 
på kr. 200 kr. pr. m2. På sigt, når der 
er helt renoveret med gulve og nye 

køkkener, vil alle lejemål få samme 
stigning.
En tilgængelighedsbolig er en ”light 
version” af en handicapbolig. Der 
bliver valgmulighed i nogle hustyper 
med hensyn til indretning af stue/
køkken.

Fra en beboer var der en opfordring 
til, at beboerne kan få medbestem-
melse om kvaliteten af de køkkener, 
der bliver valgt til disse boliger.
Fra en anden beboer blev der efterlyst 
svar på, at der var indgivet forslag til 
alternative indretninger af husene 

på Brabrand Skovvej. Projektlederen 
lovede, at det blev der kikket på.

Udover den huslejestigning, der 
kommer, når renoveringsprojektet er 
færdigt, så kommer der efter både tre 
år og efter ni år yderligere stigning 
i huslejen, når der skal afdrages på  
låntagning.

Projektlederen beklagede den lange 
afklaring omkring den fysiske fast-
læggelse af tilgængelighedsboliger. 
Der blev spurgt om, hvorvidt de 
beboere i lejligheder, der var flyttet, 
fordi deres bolig i første omgang 
skulle omdannes til tilgængelighed, 
nu havde mulighed for at flytte 

tilbage til den bolig, de mod deres 
vilje var flyttet fra. Det fik ikke noget 
konkret svar.

Råderetsarbejder
Køkkenråderetten står fast for de 
huse, der ikke skal være tilgængelig-
hedsboliger. Hele råderetten i blok-
kene er uændret.
For at kunne etablere fugtspærrer på 
gulvene er det besluttet, at de huse, 
der ikke skal være tilgængeligheds-
boliger, nu skal have nye gulve. Der 
bliver tale om trægulve af en rimelig 
kvalitet.

Mødet blev holdt i Globus1.



14 - Skræppebladet oktober 2018

2 - Søvangen

Beboerhuset Søvangen
Det sker i beboerhuset 

Søndagscafé 
den 14. oktober kl. 14.00-16.30.
Kaffe/te med brød   - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 24/10 

Fællesspisning 
Onsdag den 24. oktober kl. 18.00.

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

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

Hilsen beboerhusudvalget

Råderetten for gulve giver en ekstra 
huslejestigning . Der var 3 modeller, 
hvor prisen sættes efter, om man 
ønsker et nyt køkken eller et nyt 
ekstra skur eller ingenting.

Afstemning gav følgende resultat
Afstemning om råderetsarbejder 
blev vedtaget med 90 stemmer for, 27 
imod og 39 blanke.

Tilgængelighedsboliger blev vedtaget 
med 123 stemmer for, 14 imod og 15 
blanke.
Nyt beboerhus blev vedtaget med 
122 stemmer for, 10 imod og 4 blanke.

Renoveringsbutikken
Åbner snart igen med 2 åbningstider 
pr. uge.

Der bliver flere særlige møder i det 
nye år - særskilt om råderetten og 
særskilt om tilgængelighedsboliger.

En markant personlighed i Søvangen er død
Margit Nørhave lagde et stort arbejde i afdelingsbestyrelsen

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Margit blev født og voksede op i 
Storring mellem Aarhus og Silkeborg 
sammen med mange søskende.  Hun 
blev uddannet sygehjælper og lagde 
sit arbejdsliv på plejehjem de steder i 
landet, hvor hun kom til at bo. Hun 
fik interesse for det faglige arbejde 
og blev  valgt til tillidskvinde på de 
arbejdspladser, hun var på. Hun tog  

senere en uddannelse som alternativ 
terapeut og arbejdede med dette på 
privat basis.
De sidste 30 år boede hun i Brabrand, 
en stor del af tiden i Søvangen.

Margit havde i et tidligere interview 
i egenskab af sit formandskab for af-
delingsbestyrelsen i Søvangen udtalt: 
”Jeg har altid interesseret mig for, 
hvad der foregår rundt omkring 
mig i mine omgivelser. Jeg har en 
holdning til de ting, der sker omkring 
mig, og har aldrig været bange for at 
lufte den.” 
Det er nok en ting, hun vil blive 
husket for.

Margits interesse for sine omgivelser 
og sine medmennesker var baggrun-

den for, at hun i sin tid blev valgt ind 
i afdelingsbestyrelsen. Hun udførte i 
mange år som medlem og senere som 
formand et stort arbejde.  Hun havde 
et medfødt omsorgs-gen, og mange 
mennesker omkring hende fik lov til 
at mærke det.
Margit havde udover bestyrelses-
arbejdet mange interesser og var et 
aktivt menneske.  Mest nød hun til-
værelsen i sit kolonihavehus sammen 
med sin familie.
Efter en lang sygdomsperiode havde 
hun endelig fået det godt. Derfor er 
det med sorg, vi har erfaret, at hun 
pludselig er død i en alder af knap 75 
år. 
Hun efterlader sig tre børn og børne-
børn.
Æret være hendes minde.
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Skovgårdsparken har stort fokus på 
at komme af ghettolisten 

Afdelingsmødet stod i ghettolistens tegn

Tekst Elsebeth Frederiksen

På det ordinære afdelingsmøde i 
Skovgårdsparken handlede formand 
Vagn Eriksens beretning mest om 
ghettoaftalen. Han vil gøre alt, 
hvad der står i hans magt, for at få 
afdelingen af listen igen, så de blandt 
andet kan undgå, at beboerdemo-
kratiet sættes ud af kraft, og blokke 
bliver revet ned. Beboerne skal 
selv bestemme over deres afdeling. 
Han forklarede, hvilke kriterier der 
skal til for at komme på listen, og at 
Skovgårdsparken lige nu opfylder tre 
af dem. Det, de umiddelbart kan gøre 
noget ved, er at få beboerne i arbejde. 
Afdelingen mangler at få 12 personer 
i arbejde, så er de af listen, som den 
har været på siden 2016. 
Der var stor opbakning fra beboerne 
til at gøre, hvad der var nødvendigt 
for at redde afdelingen.

Arbejdsløse beboerne får tilbudt 
penge for at flytte
Afdelingen har indgået aftale med 
Beskæftigelsesforvaltningen om 
udstationering af jobkonsulent hver 
tirsdag – indsatsen intensiveres nu.  
Afdelingsbestyrelsen har sagt god 
for selv at hyre en medarbejder om 
nødvendigt. Der er en aftale på bed-
ding med den sociale boligtildeling 
og boligforeningens administration.  
Afdelingen agter at betale arbejdsløse 
beboere en stor rund sum og hjælpe 
dem med at flytte i samarbejde med 
medarbejdere i Aarhus Kommune. 
Der skal foretages en forundersøgelse 
ved boligselskab i København og 
en boligadvokat om mulighed for 
en kreativ løsning på afdelingens 
ghetto-problem. ” Jeg kan ikke for-
tælle jer mere, for folketing og byråd 
vil omgående stoppe hullet, hvis de 
bliver opmærksom på det.”

Løsninger for højhuset
Såfremt afdelingen er på ghettolisten 
til nytår, vil en nedrivning og gen-
opførelse af højhuset som almene 
boliger være usandsynlig. De vil 
næppe kunne få LBF til at finansiere 
med den risiko, at der alligevel skal 
rives så meget ned kort tid efter. Be-
boere fra højhuset var utilfredse med 
stedets tilstand.  De beklagede sig 
over udluftningsmulighederne. Af-
delingsbestyrelsen har bekræftet, at 
der ikke er ændret på den indvendige 
vedligeholdelse, og at lejlighederne 

ikke er tidssvarende mere. Men de 
er billige.  Vagn gentog, at løsningen 
for højhuset, som sagt gentagne 
gange, skal være klar i 2020. Tekniske 
undersøgelser i 2018 har vist, at der 
ikke som frygtet var PCB i fuger i 
højhuset. 

Andre emner på mødet
Beboerne i ungdomsboligerne be-
klagede sig over vinduer, der ikke 
kunne vippes. 
Personalet tager kontakt og laver om 
nødvendigt en totalgennemgang.
Garageporte bliver skiftet i efteråret.
Der mangler kun beslutning om 
farven.

Cykelskure kommer i vinter ved 
gavle af blokkene.

Tak til Lise Klærke
Administrationschef Susanne Witting 
redegjorde for budgettet, som viste, 
at afdelingen stod til en huslejestig-
ning på nul procent. Det blev selvføl-
gelig stemt igennem.
Derefter var der valg til bestyrelsen, 
hvor Lise Klærke havde valgt ikke 
at genopstille. Hun har valgt at flytte 
fra afdelingen til Ebeltoft, hvor hun 
vil nyde sit otium. Vagn Eriksen har 
været meget glad for hendes arbejde 
og udtrykte på bestyrelsens vegne 
stor ros for hendes store engagement 
og held og lykke i fremtiden.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Camilla Sørensen, Ruth Johansen og 
Lars Jacobsen. Hanaan  Yousuf blev 
1.-suppleant og Najma Ahmed Mo-
hamoud 2.-suppleant.

Så var mødet ovre, og de sluttede, 
traditionen tro, mødet af med lidt til 
ganen og smørrebrød.

JOBVEJLEDNINGEN
Nye åbningstider fra den 9. oktober.

Tirsdage kl. 18-21.

Huslejestigning 0,0 %.
Gennemsnitlig husleje pr. m2 714 kr. 
Skovgårdsparken kan tilbyde 1-4 
værelses lejligheder og 1-2 værelses 
ungdomsboliger.

Adresse: 
Ingasvej, Karensvej, Sigridsvej og 
Astridsvej, 8220 Brabrand.

Skovgårdsparken er to afdelinger, hvor BB 
fylder 66 % og AAB 34 %. Derfor vil det gå 
ud over Sigridsvej, hvis man skal have et 
stykke jord, der hænger sammen.



16 - Skræppebladet oktober 2018

4 - Gellerupparken

Gellerupparkens beboermøde 
trak støtten til Foreningernes Hus
Beboerne ønsker, at skakter og det gamle nøglesystem bevares

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Tirsdag den 12. september holdt 
Gellerupparken beboermøde i Nord-
gårdhallen. Der var ikke lagt op til 
de helt store beslutninger, men det 
endte alligevel med et mindre drama. 
På grund af, at byrådet samme aften 
havde vedtaget ghettoaftalen, var der 
dukket en journalist fra DR op, som 
bad om lov til at overvære mødet. 
Det stemte beboerne nej til og hun 
måtte pænt blive udenfor.
Formand Abdinasir Jama Mohamed 
lagde i sin beretning stor fokus på de 
udfordringer, bestyrelsen har haft det 
seneste år. Der har været renoverin-
ger, helhedsplan og senest er afdelin-
gen blevet presset af byrådets ghet-
toaftale.  Netop på grund af byrådets 
ghettoaftale oplever afdelingsbesty-
relsen, at beboerdemokratiet er i fare. 
Derfor opfordrede Abdinasir alle be-
boere til at samarbejde om det fælles 
bedste for området, for børnene og 
fremtiden. Formanden fortalte, at han 
var udmattet af det store arbejde og 
opfordrede alle beboerne til at samar-
bejde med afdelingsbestyrelsen, så de 
kunne opnå endnu mere.
”Vi skal ikke vente på beslutninger 
udefra, men selv tage initiativer, ” 
forklarede afdelingsformanden og 
opfordrede alle til at komme med til 
demonstrationen mod ghettoplanen 
den 29. september på Rådhusplad-
sen.

Hunde giver utryghed
Der er ikke så utrygt i Gelleruppar-
ken, som medierne og politikerne gør 
det til. Faktisk kom det frem i en ar-
tikel i Lokalavisen, at kriminaliteten 
i Gellerup ligger lavere end resten af 
området.  Men selvom det går godt 
med trygheden, er der stadig ting, 
der skal forbedres. 
Der er begyndt at være mange hunde 
i området. Selv om det er forbudt at 
have hunde i afdelingen. Især hunde-

nes tisseri i opgange og elevatorerne 
er en kæmpe gene. 
Abdinasir opfordrede bebo-
erne til at melde det til boligfor-
eningen, hvis de finder ud af, 
at nogle i opgangen har hunde. 
En anden ting, som gør, at Gellerup 
ikke altid ser attraktivt ud, er alt den 
skrald, der ligger rundt omkring. Her 
skal beboerne være bedre til at rydde 
op og måske også opdrage hinanden 
lidt. Udover at det ikke er pænt, er 
det også dyrt for driften at rydde op, 
og de penge kan bruges bedre andre 
steder. 
Lige nu er Gellerup ikke et børneven-
ligt sted. Mange legepladser er væk - 
”så med mindre børnene vil kravle 
på gravkøerne, så har de ikke et sted 
at lege,” sagder Abdinasir, der håber, 
det forandrer sig, når byparken er 
helt færdig.

Budget med ændring
Administrationschef Susanne Witting 
redegjorde for afdelingens budget for 
2019, med en huslejestigning på  tre 
procent. En af de helt store poster 
var hærværk og skraldesug, som til-
sammen kostede cirka 1, 5 millioner 
kroner. Susanne Witting opfordrede 
til, at beboerne bruger skraldesuget 
korrekt. 
Da det blev muligt at stille spørgsmål 
til budgettet, kom der et uventet 
forslag fra et par medlemmer i af-
delingsbestyrelsen, som foreslog at 
trække de 400.000 kroner, som var 
afsat til støtte til Foreningernes Hus, 
ud af budgettet.
Forslaget medførte en del debat, 
og dirigenten måtte give plads til, 
at en del afklarede spørgsmål blev 
besvaret, inden ændringsforslaget 
blev sendt til afstemning. Blandt 
andet gjorde direktør Keld Laursen 
opmærksom på, at hvis de 400.000 
kroner bliver trukket ud af budgettet, 

så vil Foreningernes Hus højst sand-
synligt blive lukket. Besparelsen på 
400.000 kroner blev sendt til afstem-
ning, og et stort flertal af beboerne 
stemte for forslaget. 
Efterfølgende  blev det samlede 
budget uden tilskuddet til Forenin-
gernes Hus godkendt.
Boligforeningen skal nu i gang med 
at regne den nye husleje for 2019 ud, 
men først skal ændringen godkendes 
af tilsynet i Aarhus Kommune. Da en 
huslejestigning skal varsles tre må-
neder i forvejen, er boligforeningen 
sandsynligvis nødt til at varsle den 
oprindelige budgetstigning, selvom 
det måske bliver ændret senere.

Kommunen må ikke tromle
Formand for foreningsbestyrelsen 
Keld Albrechtsen var mødt frem for 
at forsikre beboerne om, at boligfor-
eningen ikke bare lader kommunen 
tromle dem over. Foreningen vil 
kæmpe med næb og klør for at undgå 
nedrivninger. 
”Vi vil ikke acceptere, at kommunen 
bestemmer, hvad der skal ske med 
blokkene,” understregede Keld 
Albrechtsen og sagde, at det bliver 
et kæmpe arbejde, når forhandlin-
gerne går i gang, men det bliver ikke, 
før regeringen har vedtaget deres 
ghettopakke formentlig sidst på året. 
Formanden lovede, at beboerne nok 
skal få al den information, de har 
brug for, hvis de vil følge med. Det 
vil blandt andet ske via Skræppebla-
det.
 
Bevar skakten og behold nøgler
Afdelingsbestyrelsen havde to forslag 
i forbindelse med renovering med 
til beboermøde. I blok B4 på Gud-
runsvej er affaldsskakterne blevet 
lukket, fordi der skal være plads til 
andre ting, som rør og ledninger. Det 
forklarede Keld Laursen til stor for-
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undring for beboerne. Beboermødet 
stemte for at beholde skraldesuget i 
de næste blokke, der skal renoveres. 
Keld Laursen forklarede dog, at det 
kan være ret svært at lave om, da det 
er meget omkostningsfuldt.
Det andet forslag fra afdelingsbesty-
relsen handlede om at beholde det 
nuværende låsesystem i stedet for 
at skifte til det elektroniske, som er 
indsat i B4. Også det forslag blev der  
stemt ja til.

Endelig blev der stemt ja til at hæve 
tilskuddet til Fritidsforeningen fra 10 
til 12 kroner om måneden.

Nye ansigter i FAS Vest
I Gellerupparken vælges bestyrelsen i 
april, så der var kun valg til FAS Vest 
og Skræppebladet.
Her så det ud til, at der blev kamp-
valg til FAS Vest, men da Abdinasir 
Jama valgte at trække sig, undgik 
man et kampvalg.  Følgende er nye 

medlemmer af FAS Vest: Amal Mo-
hamed, Ali Khalil og Abdel Rahman, 
mens 1.-suppleant blev Mona Fahd.
Valgt til Skræppebladets redaktion 
blev Daniel Mantel og Mohammed 
Charour.

Til sidst blev der atter opfordret til at 
deltage i demonstration mod regerin-
gens ghettopakke den 29. september. 
og så kunne beboerne endelig gå 
hjem, efter et meget langt møde.

Aarhus Festuge er overstået, og snart bliver by-
parken i Gellerup 400 træer rigere. Under festugen 
har træerne stået i Aarhus Ø, hvor de har været et 
dejligt afbræk fra de høje bygninger. Næste år bliver 
træerne så en attraktion under festugen, hvor folk 
inviteres til at komme til Gellerup og se træerne.  
Planen har hele tiden været, at træerne efter festugen 
skulle til Gellerup. Der er endda kommet et træ, som 
hedder Børnenes Træ. Det er allerede flyttet til Gellerup, 
hvor borgmester Jacob Bundsgaard var ude og indvie 
det. Her var børn og vokse samlet for at se træet og 
synge en lille sang imens. Det er meningen, at børnene 
i området skal se træet vokse sig stort og passe godt på 
det.  

Børnenes træ er nu plantet i Gellerup
Træet et flyttet fra Aarhus Ø til den nye bypark

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Huslejestigning 3 %.
Gennemsnitlig husleje pr m2. 704.

Gellerupparken består i dag af 1441 
lejemål i 18 boligblokke, 7 blokke 
med 7 etager på Gudrunsvej, mens 
de øvrige 3-etagers blokke ligger på 
Dortesvej,  Jettesvej, Lottesvej og 
Inger Christensens Gade. Lejlighe-
derne varierer i størrelse fra et- til 
femværelses lejligheder.

En af de mange afstemninger.

Husk Gellerupparkens Summemøde
Søndag den 7. oktober kl 17-19 
i Foreningernes Hus
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Gellerupparkens beboerdemokrater 
er trukket i arbejdstøjet

Beboerne inviteres til summemøde og opfordres til at demonstrere mod ghettopakken på internettet.

Tekst og foto af Helle Hansen

Med Gellerupparkens budgetmøde 
overstået drog en næsten fuldtallig 
afdelingsbestyrelse midt i september 
af sted på arbejdsweekend i Grenå 
for at diskutere og lægge planer for 
det næste halve års arbejde. Med 
en dagsorden indeholdende tunge 
emner som vedligeholdelsesreg-
lement, renoveringsplan, ghetto-
plan, kommunikation, boligsocial 
helhedsplan og budgetlægning af 
afdelingens årshjul var der lagt op til 
et par hårde døgn med koncentreret 
arbejde. 

Beboere skal være med
Rundt om konferencebordet var der 
livlig debat, og mange af opgaverne 
blev fordelt, og der blev lagt planer 
for, hvordan de skal gribes an. 

Summemøde 7. oktober
Som lovet på budgetmødet, vil 
afdelingsbestyrelsen gøre sig anstren-
gelser for at blive bedre til at fortælle 
ud til alle beboere, hvad den arbejder 
med. Det kommer til at ske ved, at 
afdelingsbestyrelsen snarest muligt 
genopretter afdelingens hjemme-
side. Der vil også blive skrevet mere 
i Skræppebladet og på Gelleruppar-
kens Facebook-side og Gellerup. nu. 
Endelig vil alle beboerne med jævne 
mellemrum fremover blive inviteret 
til summemøder, hvor der vil være 
mere tid til at snakke i dybden og 
stille spørgsmål, som der ikke altid er 
tid til på de ordinære beboermøder.
Summemøderne vil blive bygget op 
over en ramme, der starter med, at 
afdelingsbestyrelsen kort fortæller, 
hvad den for tiden arbejder med. 
Derefter vil der blive givet en kort 
status på renoveringsplanen, hvor-
dan det ser ud med den boligsociale 
helhedsplan, samt hvordan det går 
med ghettoplanen. 

Derefter er det op til de fremmødte 
beboere at være med til at bestemme, 
hvad der skal tales om. Og hvis der 
kommer spørgsmål, som afdelingsbe-
styrelsen ikke kan svare, så findes der 
svar til det næste summemøde. Det 
er intentionen, at summemøder skal 
finde sted ca. en gang om måneden 
og vare ca. to timer.
Tid og sted for summemøderne kan 
være forskelligt fra gang til gang. 
Beboerne kan følge med på Face-
book, på hjemmesiden, Gellerup.nu 
og Skræppebladet, ligesom der vil 
komme opslag i opgangene.
Et af de emner, der vil blive taget op 
på det første summemøde, der holdes 
søndag den 7. oktober kl. 17-19 i 
Foreningernes Hus, er en brainstorm 
om, hvordan afdelingen næste forår 
skal fejre Gellerupparkens 50-års fød-
selsdag. Her er beboerne velkomne 
til at komme med ideer til, hvordan 
vi gør det til en fest for alle.

Demonstration mod ghettoaftalen
Afdelingsbestyrelsen bakker også 
op om den store demonstration mod 
ghettoaftalen, som bliver holdt lørdag 
den 29. september kl. 13 på Rådhus-
pladsen i Aarhus og andre steder i 
Danmark på samme tidspunkt.
Afdelingsbestyrelsen opfordrer 
alle beboere til at være med til at 
demonstrere. Og det kan også al-
lerede nu foregå på internettet ved at 
lægge små videofilm ud på Facebook 
og Instagram i Almen Modstands 
”Bulldozer Challenge”, hvor almene 
beboere fra hele Danmark fortæller, 
hvorfor de er modstandere af nedriv-
ning af blokke.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer 
er i gang med at lave små film til 
kampagnen og håber, at rigtig mange 
beboere i Gellerupparken også vil 
være med til at gøre omverdenen op-
mærksom på, er det er forkert, hvad 
politikerne laver.

Husk Gellerupparkens summemøde 

Søndag den 7. oktober kl. 17-19 i Foreningernes Hus.
Kom og hør, hvad der rører sig i afdeling 4. Alle beboere er velkomne.

Afdelingsbestyrelsen har været på arbejdsweekend i Grenå.
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Toveshøj vil kæmpe mod nedrivning af blokke
Beboerne stemte for mere overvåning for at få styr på mørke pletter

Tekst og foto af Helle Hansen

Beboerne i Toveshøj var hurtige til at 
få stemmesedlerne rakt i vejret, da de 
på september måneds budgetmøde af 
afdelingsbestyrelsen blev opfordret 
til at tillade, at der bliver sat video-
overvågning op tre nye steder rundt 
i afdelingen for at komme kriminelle 
elementer til livs.
”Vi har fået en henvendelse fra 
politiet, som ønsker vores hjælp 
til at sætte kameraer op fire steder. 
Afdelingsbestyrelsen har valgt at gå 
videre med tre områder, som er ved 
gangstien mellem Janesvej og Edwin 
Rahrs Vej, omkring bålhytten og 

uden for børnehaven bag Lenesvej, 
hvor vi desværre har oplevet, at der 
er mange unge, der opholder sig med 
deres hunde,” forklarede afdelings-
formand Anett Sällsäter Christiansen, 
inden beboere skulle stemme.
Den forklaring godtog bebo-
erne og sagde ja tak, også selv om det 
kommer til at koste afdelingen penge 
at få kameraerne sat op.

Renovering af pilotblok i gang
Inden afstemningen om videoover-
vågning havde afdelingsformand 
Anett og næstformand Ilham 
Mohammed holdt deres halvårsbe-
retning, som i høj grad handlede om 
den igangværende renoveringsplan, 
der er ved at blive sat i værk i pilot-
blokken A17, Edwin Rahrs Vej 20-26. 
Her var projektleder Svend Erik 
Johansen  mødt frem for at uddybe 
og svare på spørgsmål, og spørgelys-
ten var stor. Det blev oplyst, at der 
hen over efteråret vil blive holdt 
individuelle møder med de enkelte 

opgange, efterhånden som arbejdet 
skrider frem, så alle får en grundig 
information.

Opfordring til demonstration
Som afrunding på beretningen kom 
Anett ind på den kommende tids 
store udfordring, hvor byrådet har 
vedtaget, at de vil rive ni blokke ned i 
Gellerup og Toveshøj. 

”Men vi lægger os ikke ned, vi giver 
ikke op. Og I skal hjælpe og gå med 
til demonstrationen på Rådhusplad-
sen lørdag den 29. september kl. 13,” 
opfordrede afdelingsformanden.
Boligforeningens formand Keld Al-
brechtsen holdt foreningsbestyrelsens 
beretning, som udelukkende kom til 
at handle om de forhandlinger, der 
foregår på rådhuset om kommunens 
ghettoaftale. Han lovede også, at 
boligforeningen ikke vil lade sig 
køre over, men slog fast, at det bliver 
nogle lange og hårde forhandlinger, 
som boligforeningen sammen med 
afdelingerne skal i gang med. 
Toveshøjs beboere gav højlydt udtryk 
for, at de var meget utilfredse med 
ghettoaftalen, og flere gav udtryk for, 
at de ikke fatter, hvad det er, politi-
kerne har gang i. 

Sidste gang i Laden
Beboerne fik også en grundig ori-
entering om den store forandring 
af Laden, der kommer til at ske i 
løbet af det næste halvandet års tid. 
Forårets beboermøde vil  sandsyn-
ligvis komme til at foregå i kantinen 
på Tovshøjskolen, ligesom Ladens 
Folkekøkken også håber at få lov at 
rykke aktiviteten om fredagen over 
på skolen. 
Men når renoveringen af beboerhuset 
er færdig, så bliver det et fantastisk 
hus, der står klart til at rumme bebo-
ernes aktiviteter.

Lille huslejestigning
Budgettet for 2019, der bød på en 
lille huslejestigning på 0,4 procent, 
hvilket svarer til tre kroner pr. kva-
dratmeter om året, blev enstemmigt 
vedtaget uden debat.

Der var stort flertal for mere videoovervågning.
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Sommerfesten i Holmstrup blev igen hyggelig
Ingen sommer uden fest

Tekst og fotos Jens Skriver

Den traditionsrige sommerfest i 
Holmstrup løb af stablen lørdag den 
1. september. Den betyder meget for 
mange.
Gamle beboere dukker op. Ikke 
mindst folk, der har været børn i 
Holmstrup og nu tager deres egne 
børn med. Denne sommerfest var i 
det hele taget præget af, at virkelig 
mange børn deltog.
Hele dagen var der livlig aktivitet 
i og omkring selskabslokalet og et 
stort telt.
Det hele startede med et overdådigt 
fælles morgenbord, der let kunne 
konkurrere med et bedre hotel. 
Mange mødte op, og nogle fik genop-
levet deres barndoms øllebrød. 
Der efter startede aktiviteterne.
Som altid var der hoppeborg til bør-
nene. Som noget nyt var der karaoke. 

Det var noget børnene kunne lide, 
mange deltog, og konkurrencen trak 
længe ud. Vinder blev Oliver, og han 
blev meget stolt.
Imens fik pensionistklubben solgt 
flere store lagkager ved deres kaf-
febord i teltet.
Rapperen  Greve Kruse kom også på 
scenen.
Jakob dukkede som sædvanligt op 
og spillede ikke mindst Kim Larsen 
sange på sin guitar. Det sætter mange 
pris på.
Om aftenen var der fællesspisning. 
Som noget nyt var der helstegt pat-
tegris på menuen. Til sidst spillede 
Hit’shake med den sprudlende san-
gerinde Anette op til dans.
Dagen efter var der stille i Holm-
strup.

GENBRUGSDAG
Den 7. oktober er der genbrugsdag på Genbrugspladsen for Holmstrup Mark. 
De andre genbrugsaktiviteter som Genbrugsen og Læsehesten vil også være åbne, og der vil være guidede ture. 
(Mere information i SOFUS)

Jakob underholder. Karaoke.

Greve Kruse rapper.
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Det går godt i Drejergården
Afdelingen har stadig ingen bestyrelse

Tekst Peter Stampe, foto Bo Sigismund

Der var et godt fremmøde i afde-
lingen, og der var en fin stemning 
fra starten af. Kontaktperson Anne 
Marie Ilsøe bød velkommen til afde-
lingsmødet.
Jesper Pedersen blev valgt som diri-
gent, og mødet gik i gang.
Serviceleder Sebastian Askøe aflagde 
beretning om, hvad der var sket i 
afdelingen. Det var mest af alt en 
teknisk gennemgang af, hvad der var 
sket i afdelingen. 
Her kan nævnes, at der er repareret 
udvendige trapper og plads; smurt 
hængsler på vinduer hos samtlige 
beboere; kedler og varmeveksler ud-
skiftet i løbet af året. Nedløbsrør 
og tagrender udskiftet, og udskiftet 
gulv i selskabslokaler, hvor vi holder 
møde, pga. vandskade.

Budget
Dernæst var det Susanne Wittings 
opgave at forelægge årsregnskabet 
for 2017 samt indstille budget for 
2019 til godkendelse. Begge dele blev 

gennemført meget effektivt, pædago-
gisk og med en mænge detaljer, som 
ligger ud over dette referat. Budgettet 
for 2019 blev vedtaget enstemmigt.
Herefter kom turen til indkomne 
forslag. Det første forslag vedrørende 
rydning af bærbuske på sydsiden af 
Hovedgaden 29 og plantning af græs 
i stedet blev vedtaget. Næste forslag 
om forbud mod opsætning af foder-
bræt og udkastning af foder til fugle 
(og andre dyr) (tilføjelse) på grund af 
faren for rotter blev vedtaget.. Næste 
forlag om ”Leg på svalegangen er 
ikke tilladt” blev ikke vedtaget. En-
delig blev forslaget om ”Det er ikke 
tilladt at stille møbler og cykler på 
svalegangene” ikke vedtaget.
Valg af afdelingsbestyrelse med tre 
medlemmer blev ikke gennemført, 
idet ingen beboere stillede op. Anne 
Marie Ilsøe blev genvalgt som kon-
taktperson. Ligeledes blev der heller 
ikke valgt repræsentant og suppleant 
til FAS Sektion Nord. Repræsentant 
for Skræppebladet Peter H Stampe 

blev genvalgt, og der blev ikke valgt 
nogen suppleant.
Der blev debatteret en mængde 
emner under eventuelt, som er 
spændende og meget relevante, og 
de kan læses udførligt i referatet på 
hjemmesiden.
Dernæst blev mødet lukket, hvor di-
rigenten takkede for god ro og orden.

30 stk. to- og trerums (62,8 og 87,5 
m2) boliger i toetagers byggeri.
12 stk. et- og torums ungdomsboli-
ger.
24 stk. to-rums ældrevenlige boliger 
(60 m2).
Huslejestigning på 0 %.
Gennemsnitlig husleje på 865 kr. pr. m2.

Adresse: 
Hovedgaden 36-43 samt 29, 8220 
Brabrand 
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Næsten fuldt hus i Voldbækhave
Et godt og roligt afdelingsmøde med forbedret status quo

Tekst Peter Stampe

Næsten alle mand af huse dukkede 
op til afdelingsmødet, som blev åbnet 
af formand Hans Christian Houborg 
med at ønske alle velkommen til det 
årlige afdelingsmøde.
Johannes Faghtmann fra foreningsbe-
styrelsen blev valgt som dirigent, og 
mødet blev startet med aflæggelse af 
beretningen.
Formand Hans Christin Houborg 
indledte beretningen med at sige 
såvel farvel og goddag til gamle og 
nye bofæller, som formanden håbede, 
ville falde godt til i afdelingen. 
Dernæst faldt talen på gamle og nye 
bestyrelsesmedlemmer, som hen-
holdsvis stoppede og blev valgt, og 
som på forskellig måde har beriget 
afdelingen.

Renoveringsarbejder
Dernæst omtalte formanden en 
række renoveringsarbejder, som er 
gennemført i foreningen. Af større 
opgaver kan nævnes depotrummet, 
som ved opførelsen i 1994 ikke blev 
sikret mod fugt i fundamentet. Via 
omfattende gravearbejde omkring 
fundamentet og ventilation af funda-
mentet via solceller på taget har det 
resulteret i, at luftkvaliteten i rummet 
er betydeligt forbedret.
Af mindre arbejder kan nævnes: Fået 
afsat nye skelpæle. Lavet inddækning 
ved altanerne, eftersyn - rensning og 
reparation af træbundene i altanerne. 
Eftersyn og rensning er fremadret-
tet lagt til udførelse hvert år. Renset 
tagrender. Efterset tandstangsan-
lægget til de oplukkelige vinduer i 
glasgaden. Udskiftet de udvendige 
ventilationsriste i murene. Ny lampe 
over infotavlen.

Fremtidige opgaver
Af fremtidige opgaver kan nævnes: 
Nyt slidlag på vejen og parkerings-
pladser; genetablere flisebeklædning 
langs forreste parkeringsplads; ny 

beklædning og maling af redskabs-, 
affalds- og cykelskur; nye LED-
gadelamper med en årlig forventet 
besparelse på kr. 5.000; eftersyn af de 
elastiske fuger udvendig ved vinduer 
og døre; nye radiatorventiler i alle 
rum.
Alt det sjove og fornøjelige i for-
eningen bliver klaret af afdelingens 
seniorforening, som har løftet 
opgaven til kryds og slange. Alle 
beboere er medlemmer i foreningen. 
Her er fest, kultur, motion og glade 
dage med kost, spand, moppe, greb 
og skovl. Alt i alt har det givet sig 
udslag i form af et godt sammenhold 
og en pæn og ryddelig afdeling, som 
kommer alle beboere til gavn. 
Hertil kommer en mængde runde, 
halvrunde og indimellem fødselsda-
ge, hvor beboerne er blevet forkælet 
med kaffe, kage, brunch, frokost og 
is. 
”Herude forstår man at fejre og nyde 
livets forskellige aldre.”
Beretningen blev godkendt.
Hernæst blev ordet givet videre til 
foreningsbestyrelsesmedlem Johan-
nes Faghtmann. Han gennemgik for-
eningsbestyrelsens arbejde (følgende 
emner i stikordsform): Offentliggø-
relse af foreningsbestyrelsensmøder 
på BBBO´s hjemmeside; driftssamar-
bejde og effektivisering; etablering af 
driftscentre; rammeaftaler med hånd-
værkere med forhåbentlig besparelse 
på huslejen; renoveringer i forskel-
lige afdelinger; 7 nye boligafdelinger  
med 700 nye boliger i de kommende 
år; ghettoplan med politiske og øko-
nomiske implikationer. 
Regnskab 2017 til forelæggelse og 
budget 2019 til godkendelse blev 
foretaget af Susanne Witting med 
vanlig professionalisme, pædagogik 
og overblik. Regnskabet kom ud 
med et overskud på over 124.000 
kr.. Regnskab for 2017 blev taget til 

efterretning, og budget for 2019 blev 
godkendt. 
Overskuddet indtægtsføres nu under 
balancen, hvorefter de akkumulerede 
overskud bruges til at holde udgif-
terne nede og balancere huslejen.
De tre opstillede forslag blev herefter 
gennemgået. To forslag vedrørende 
rygepolitik blev trukket tilbage, og 
det sidste forlag vedrørende opspa-
ring blev trukket tilbage, idet senior-
foreningen skal behandle forslaget.
Et afdelingsbestyrelsesmedlem er 
på valg, Grethe Abild Jensen, og 
blev enstemmigt valgt. Der blev 
ikke valgt nogen til Skræppebladet.  
Jytte Lausen blev valgt som repræ-
sentant til FAS.
Under eventuelt blev følgende emner 
taget op: Adgangsvej til Voldbækha-
ve samt en forespørgsel om fældede 
træer. Detaljerne vedrørende dette 
samt foreningsbestyrelsens arbejde 
kan læses i det udsendte referat fra 
mødet. 
Dirigenten takkede for god ro og 
orden.

Huslejestigning 0 %.
Gennemsnitlig leje 915 kr. pr. m2 
familiebolig.
Byggeriet består af 28 lejligheder 
med to eller tre værelser i stueplan 
eller på 1. sal og er på henholdsvis 69 
og 85 m2. Alle boliger er seniorboli-
ger, som fortrinsvis udlejes til perso-
ner over 55 år uden hjemmeboende.

Adresse: 
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand.
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17 - Højriisparken

Der er valgt ny bestyrelse i Højriisparken
Bestyrelsen var fratrådt tidligere på året

Tekst Peter Stampe, arkivfoto

En interesseret og dedikeret bebo-
erskare var mødt op til det årlige 
afdelingsmøde. Erik Bløcher fra for-
eningsbestyrelsen blev indstillet som 
dirigent. 
Idet hele bestyrelsen er fratrådt 22. 
august, blev det pålagt Erik Bløcher 
at aflægge beretningen.
Erik Bløcher lagde ud med, hvor man 
finder diverse referater, papirer fra 
selve afdelingen og repræsentant-
skabsmødet, herunder også ”efterårs-
orientering”, alt sammen kan findes  
på bbbo.dk.
Herefter fortsatte Erik Bløcher med at 
udrede for driftssamarbejde/effekti-
visering, som alt sammen skulle give 
udslag i lavere huslejer. Indtil videre 
havde man fra regeringens side spil-
let ud med grønthøsterbesparelser, 
som ikke er synderligt fokuserede. 
Dernæst fortsatte beretningen med 

seks driftscentre, som det tegner sig 
foreløbigt med lavere driftsudgifter 
som mål; der er indgået rammeaftaler 
med eksterne håndværkere. 

Bestyrelsen var fratrådt
Idet bestyrelsen kollektivt er fratrådt 
den 22. august, skulle der vælges en 
ny bestyrelse. Marianne Gammel-
gaard Mortensen, Christian Bredahl 
Bang samt Erik Vilhelmsen meldte 
sig som nye kandidater og blev alle 
valgt uden skriftlig afstemning. Der 
var en tydelig lettelse i afdelingen, 
idet afdelingen nu har en ny besty-
relse.
Der blev omtalt forskellige sager 
under eventuelt, herunder problemer 
med skrald, som skal løses. Endvide-
re var der et spørgsmål fra en beboer 
om hensættelser til vedligeholdelse 
af lejlighed. Hensættelser til vedlige-

holdelse er principielt ubegrænsede, 
men skal bruges på et tidspunkt til 
forhåbentlig nødvendig vedligehol-
delse.
Dirigenten lukkede mødet og tak-
kede alle for god ro orden.

Huslejestigning på 0 %.
Gennemsnitlig husleje på 865 kr. pr. 
m2.
Højriisparken har 21 lejemål be-
stående af to-, tre- og fireværelses 
lejligheder på henholdsvis ca. 65 m2, 
ca. 78 m2 og ca. 100 m2.

Adresse: 
Truevej 8, 8220 Brabrand.
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22 - Sonnesgården

Fokus på den gode tone i Sonnesgården
Bestyrelsen fokuserede på takt og tone

Tekst og foto Ole Møller

Som sædvanlig var der et godt 
fremmøde til Sonnesgårdens årlige 
beboermøde. Over 70 personer var 
mødt op. Bestyrelsens beretning om-
handlede dels de aktiviteter, der var 
løbet af stablen det sidste halve år. 
- med hovedvægt på sommerfesten, 
der var en god fest, dejlig stemning 
og herlig mad. Og dels lidt om de 
arbejdsopgaver, der ligger i den 
nærmeste tid. Fokus har ligget meget 
på energi, og også den nærmeste tid 
vil byde på nye tiltag. Der er godt 
gang i et projekt med udskiftning 
af de eksisterende pærer i de ud- og 
indvendige lamper til LED-pærer. 
Det er et miljø-mæssigt godt tiltag. 
Udskiftningen omfatter omkring 200 
pærer. Investering vil være lønsom 
efter bare 1,86 år. Den aktuelle bespa-
relse i forbrug af el ligger på omkring 
15.000 kWh på et år, altså et beløb på 
godt 30.000 kr. Hvortil så kommer 
den mindre belastning af vores fælles 
miljø.

Takt og tone
Bestyrelsens beretning omhandlede 
også takt og tone. Vores normer og 
standarder om, hvad der er godt 
eller skidt, hvordan vi ser på verde-
nen. Hvad er pænt/grimt, hvad er 
rigtigt/forkert. Vi er jo forskellige. 
Og netop denne forskellighed, denne 
mangfoldighed, er jo med til at gøre 
det spændende at bo sammen her i 
Sonnesgården. Men en gang imellem 
kan forskelligheden give sig udtryk i, 
at tonen og omgangsformen af og til 
er på kanten af det rimelige. Vi skal 
selvfølgelig have vores mening, men 
vi skal huske at lægge den frem i re-
spekt for andres meninger og i en po-
sitiv dialog med andre lejere. Så afde-
lingsbestyrelsen vil i den kommende 
tid have fokus på dette og medvirke 
til, at vi sammen tager vores store sko 
på, for at styrke det gode naboskab, 

sammenholdet og fællesskabet ved at 
bo i et godt alment boligbyggeri.

Budgettet og valg
Budgettet blev som de foregående 
år fremlagt af Susanne Witting. En 
klar og enkel gennemgang, som 
gør, at alle får en fornemmelse af at 
forstå, hvad regnskabet består af, og 
ikke mindst en forståelse af, at den 
aktuelle huslejeforhøjelse er en nød-
vendighed.
Der var fire bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg. Finn Kaiser, Johan-
nes Fagtmann, Inge Pedersen og 
Ole Møller blev alle genvalgt uden 
modkandidater. Og der blev valgt en 
suppleant ind i bestyrelsen.

Løsning på farlig trafik i Son-
nesgade
En god nyhed blev også præsenteret. 
Det ser ud til, at der er løsninger på 
vej omkring den kraftige og til dels 
farlige trafik i Sonnesgade. Bestyrel-
sens drøftelser med Aarhus kommu-
ne har givet til resultat, at kommunen 
nu går i gang med at planlægge en 
renovering af de smalle fortove, så-
ledes at fodgængerne får acceptable 
forhold, når de færdes på gaden. Så 
dialog og forhandlinger kan heldig-

vis stadig føre noget godt med sig. 
Vi glæder os til at se resultatet af det 
kommende renoveringsarbejde.

Støjgener og tv
Under eventuelt var der flere emner 
oppe til drøftelse. Støjgener fra om-
kringliggende værksteder og institu-
tioner fyldte en del. For mange er det 
generende, at støjen ofte fortsætter 
til langt ud på natten. Det gode ved 
disse problemer er, at bestyrelsen 
har en god og positiv dialog med de 
involverede parter. Af andre ting, der 
var oppe at vende, var, at manglende 
lys på en del af udendørsarealet 
ser ud til at blive løst i den kom-
mende tid. Et projekt med nyt lys på 
området blev lagt frem, og der var 
stor (enstemmig) opbakning til at få 
projektet gennemført. På underhold-
ningsområdet var der også nyheder. 
Den store TV-pakke vil snarest blive 
vekslet til 8 valgfrie kanaler samt 
bredbånd i fællesarealerne. Dette 
giver mulighed for, at lejerne både 
kan ”komme på nettet” i fælleshuset, 
og at man også kan udnytte dette til 
både undervisning og underhold-
ning. Og så blev Sonnesgårdens nye 
hjemmeside (under BBBO-hjem-
mesiderne) præsenteret. Det bliver 
spændende at følge i den kommende 
tid. I det hele taget var der stor ros til 
BBBO for deres arbejde med at give 
lejerne i hele boligafdelingen gode 
muligheder for at følge med i både 
egen og andre afdelinger. Aftenen 
sluttede med en øl eller et glas vin til 
de fremmødte.

Fint fremmøde.

95 lejemål, seniorboliger +55.
Huslejestigning 16 kr./m2, 1,8 %. 
Ny huslejepris 903 kr./m2.

Adresse: 
Sonnesgade 14, 8000 Aarhus C.
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24 - Skovhøj

Ingen formand i afdeling 24
Afdelingen fortsætter med en kontaktperson

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto bbbo.dk

Der var mødt tre beboere op til det 
ordinære beboermøde i Skovhøj. 
Efter en time kom der dog en mere.
Men der var stadig rigeligt med kage 
til alle. Hele afdelingsbestyrelsen 
var i det forløbne år gået af, så lige 
nu fungerer foreningsbestyrelsen 
som afdelingsbestyrelse. Det ville de 
gerne undgå i fremtiden, da de også 
har mange andre ting at beskæftige 
sig med, men ingen af de fremmødte 
ønskede at medvirke til bestyrelses-
arbejdet. Til slut endte de dog med 
at vælge en kontaktperson, nemlig 
Vibeke Dam Hansen. Men Erik 
Bløcher fra foreningsbestyrelsen for-
klarede, at hvis de kendte nogle, der 
havde lyst til at sidde i bestyrelsen, så 
kunne de blive valgt på et ekstraordi-
nært beboermøde.

Økonomi
Erik Bløcher redegjorde for afdelin-
gens økonomi, og der er ikke store 

problemer i afdelingen. Men for-
eningsbestyrelsen kan ikke vide alt, 
men er villig til at undersøge de ting, 
der vil være ønsker om.

Budget og regnskab
Budgettet var rimeligt hurtigt over-
stået. Der er nemlig ingen huslejestig-
ning. Administrationschef Susanne 
Witting redegjorde for regnskabet for  
2017, og der er overskud på 183.000.
Det skyldes blandt andet besparelse 
på renholdelse og på belysning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg
Der var ikke kampvalg til nogen 
poster, så Anette Kjærsgaard fortsæt-
ter som medlem af FAS Syd.
Der blev ikke valgt nogen til Skræp-
pebladets redaktion.

Til sidst på mødet blev der spurgt om 
udskiftning af emhætter, da de er i 

ret dårlig stand og kortslutter nogle 
gange. Det vil administrationen kigge 
på.
Der var et ønske om at åbne stor-
skraldrummet igen, fordi folk bare 
smider deres storskrald ved molok-
kerne. Her vil servicelederen under-
søge, om det kan åbnes igen.
Så var det hele slut, og de få beboere 
kunne gå hjem efter et relativt langt 
møde på to timer.

Huslejeforhøjelse på 0 %.
Husleje: 949 kr. pr. m2.
Boligerne er to-, tre- og fireværelses 
fra 62 til 105 m2. 
I alt består afdelingen af 80 lejemål.

Adresse: 
Skovhøj 104-226, 8361 Hasselager.
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Det sker på Lokalcenter Brabrand
Influenzavaccination, banko, filmklub og juleudflugt

Influenzavaccination
Mandag d. 1. oktober kl. 9.30–12.00.
HUSK sygesikringskort.
 
Sundhedsdag
Mandag d. 1. oktober kl. 9.30 – 13.00,
Apotek, sundhedsklinik, Synoptik, 
fodterapeut, helsemassage, selv-
træning, rickshawcykel, petanque, 
bodyscan.
Caféen: Kalvecuvette med bagte rod-
frugter, kartofler og skysauce - bagt 
hvid fisk på salat – bagte æbler med 
vaniljecreme – salatbord – smørrebrød.
Kl. 13.30: Banko v/Sporvejenes fri-
mærke- og møntklub.

Filmklubben 
The King and I
Tirsdag d. 2. oktober kl. 14.00 – 17.00 
Film, kaffe og brød 20 kr.

Banko
Mandag d. 8. oktober kl. 13.15.
Kaffe og brød er inkluderet ved køb 
af plader.

Disneyfilm i efterårsferien 
Tirsdag d. 16. oktober kl. 14–16:
Bambi
Torsdag d. 18. oktober kl. 14–16:
Pinocchio
Fredag d. 19. oktober kl. 14-16: 
Peter Pan
Pr. film inklusiv kaffe/saftevand og 
kage 20 kr.

Suppeaften
Tirsdag d. 23. oktober kl. 17.00–19.00.
Hønsekødsuppe med kød og melbol-
ler og brød.
Voksne: 35 kr. Børn under 12 år: 25 kr.
For alle - børn, unge og ældre. Øl, 
vand, vin og kaffe kan købes.

Fødselsdagskaffe
Fredag d. 2. november kl. 13.30-15.00.
Lokalcentrets 26-års fødselsdag fejres 
med kaffe, boller og lagkage - 30 kr.

Juleudflugt
Onsdag den 14. november kl. 9.30 til 
ca. 17.30. Turen går til Dalsgaard.
Antik i nærheden af Skive. 
I butikken findes antikviteter og 
brugskunst, juleudstilling og et 
købmandsmuseum med interiør fra 
1930–1950.  
Udflugt, frokost (eksklusiv drik-
kevarer) og kaffe med kage 250 kr.  
Billetter kan købes i caféen fra 9. ok-
tober til og med 6. november. 

Hilsen Brugerrådet

FAS Nord-arrangementer
Nolde-museet og Jul i Friheden

Tag med til Nolde-museet og Tønder 
med FAS Nord
For voksne og pensionister holder 
FAS Nord tirsdag d. 27. novem-
ber udflugt med afgang fra Gellerup 
Kirke kl. 8.30.
Turen går til det skønne Nolde-
museum indrettet i bygningen, der 
tidligere var Emil Noldes personlige 
hjem og atelier.
Nolde-museet har over 60.000 
besøgende om året og fremvi-
ser skiftende udstillinger med 

udgangspunkt i parrets arbejde.  
Undervejs på turen serveres der 
formiddagskaffe, rundstykker og 
en lille en til halsen. Derudover er 
der ophold i Sünderlügum omkring 
12.30, hvor vi spiser en lækker to-
retters menu.
Der vil også blive sat tid af til juleind-
køb.
Herefter kører bussen til Tønder, 
hvor vi vil se på den smukt julepyn-
tede by.
Vi forventer at være hjemme igen 
ca. kl. 17.30.
Husk pas til turen!
Prisen er 350 kr / normal pris 700 kr.

Jul i Friheden
FAS Nord arrangerer også mulig-
heden for en dejlig familievenlig tur 
til Tivoli Friheden for alle FAS-med-
lemmer. Her kan børn, børnebørn 
og voksne opleve Jul i Friheden på 

udvalgte dage fra d. 17. november til 
d. 30. december 2018.
Billetprisen for alle over 3 år er 50 kr.

Billetsalg til begge begivenheder
Laden (Toveshøj): 
Tirsdag d. 23. oktober, kl. 16-18.

Holmstrup (Mødelokalet 215): 
Onsdag d. 24. oktober, kl. 15.30-17.30.

Skovgårdsparkens Servicecenter: 
Torsdag d. 25. oktober, kl. 15.30-17.30.

Husk sundhedskort!

For yderligere information:
Jytte tlf. 23 66 26 95.
PS. Læs også FAS Nords Facebook-
side.

Bestyrelsen FAS Nord
Fotograf Helmut Kunde, 
© Nolde Stiftung Seebül
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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:
Pt. ingen formand.

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:
Pt. ingen formand.

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:
Vebeke Dam Hansen (kontaktperson) 
vdh@live.dk

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

Joha Faghtmann (1. suppleant)

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
Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
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

BEBOERRÅDGIVNING ved Jens Høgh 
Ingasvej 66 (ved selskabslokalet)
Mobil: 6128 2126
Email: jens@beboerraadgivningen.dk

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 
Rådhuspladsen.

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

Skræppebladet er flyttet
E&P Huset er fremover den nye adresse

Efter at have siddet i Opgangen i halvandet år 
var det på tide at finde et nyt sted at være, med 
bedre adgang for besøgende. Det sted er fundet i 
E&P Huset. Det betyder, at det er nemmere bare 
at kigge forbi, hvis I beboere har spørgsmål eller 
ideer til artikler.
For at sikre, at jeg er der, så ring lige på 41428792 
først, så du ikke går forgæves. 
Den nøjagtige adresse er: Karens Blixens Boule-
vard 38 (den røde bygning) lige overfor Gellerup-
badet.
Du kan også sende en mail: 
redaktion@skraeppebladet.dk

Venlig hilsen Elsebeth Frederiksen, 
Skræppebladets redaktionssekretær.

Du bliver altid mødt med et smil, når du kigger forbi E&P Huset.
(Foto: Vibeke Dam Hansen)

Gellerup Museum åbner igen
Efter et års tid i dvale slår Gellerup Muse-
um, Danmarks højeste museum på sjette sal i 
Gudrunsvej nr. 16, atter dørene op.
Væggene er malet, og gulvene er nylakerede 
i museet, som siden 2010 har været med til at 
fortælle Gellerups historie. Der er blevet ryddet 
op i skabe og skuffer, og nogle af udstillingerne 
er blevet opdateret, og så vil der også være 
mulighed for at gense T-shirts-fortællingerne – 
samtidig med at man selvfølgelig kan nyde ud-
sigten og få et fantastisk kig ned over den nye 
bypark.

Åbningsgildet med gratis kaffe og kage finder 
sted første lørdag i efterårsferien – og så er der 
åbent yderligere et par gange i løbet af ferieugen.

Lørdag den 13. oktober kl. 14-16.
Onsdag den 17. oktober kl. 19-21.
Søndag den 21. oktober kl. 14-16.

Følg med på Gellerup Museums Facebook-side 
om specielle arrangementer.


