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Forsiden: 
Bydelsmødrene havde en andel i, at stemmeprocenten var stor ved det 
nylige valg. Foto Lars Christensen

Deadline Skræppebladet:
Fredage klokken 10.00

25. august

Udgivelsesdato:

5. september

Siden sidste udgave af Skræppebladet er resultatet af et års 
ørkenvandring og skinforhandlinger om en udviklingsplan 
blev underskrevet, offentliggjort og vedtaget – både af Aarhus 
Kommune og af Brabrand Boligforenings repræsentantskab.

Det har ikke været noget smukt syn at følge. Afstemningen i 
boligforeningens øverste organ foregik, efter at ord som ”vi 
bliver slagtet” og ”vi har pistoler for brystet” var kommet ud 
af formandens mund. Et spinkelt flertal lod sig kue, og afvik-
lingsplanen blev vedtaget. Demokratiet har talt.  

Nu venter så udrulningen af den grumme plan. Der er mange 
ting, der stadigvæk skal forhandles om. Det kommer helt sik-
kert til at tage tid, for beboernes interesser og retssikkerhed 
skal sikres på alle mulige måder. Forhåbentlig spiller tiden på 
beboernes side, efterhånden som det kommer for dagens lys, 
hvad det er for noget knoldværk, politikerne har proppet i 
halsen på os. 

Tilbage til demokratiet, som er en mærkelig størrelse. 

Senest er det blevet en forsidehistorie i Jyllands-Posten, at syv 
procent flere danske borgere stemte ved Folketingsvalget i 
GLOBUS1 - de fleste af dem tillod sig ovenikøbet at sætte et 
kryds ved De Radikale…. (At stemmeprocenten ved valget i 
2011 reelt var fire procent højere end 2019 har ingen skrevet 
om). Men nu er det så blevet et problem, at der er blevet afgi-
vet flere stemmer end i 2015.

På DR2´s Deadline bliver Toveshøjs næstformand og by-
delsmor, Ilham Mohammed, udskammet af en taberramt 
præstedatter fra den danske højrefløj, som kritiserer, at Ilham 
og de andre nydanskere fra Gellerup ikke kunne finde på at 
stemme på hendes parti. Og ord som parallelsamfund flyver 
igen igennem luften. Det er sørme spøjse tider, vi lever i.

I skrivende stund føres der regeringsforhandlinger. Som 
beboer i den almene sektor ser det lige nu ud til, at det kun 
kan blive bedre. Væk er den ultraliberale boligminister, og 
partierne bag et kommende regeringsgrundlag må forventes 
at være venligere stillet over for den almene sektor - og måske 
har de også et mere nuanceret syn på de såkaldte ghettoer. 
Tiden vil vise det.

Hvis vi er heldige, så kommer vi til at opleve en olympisk 
periode, hvor de sidste mange års sortsyn og ”dem og os”-
retorik bliver smidt i skammekrogen. 
 
Lad legene begynde! 
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Grundlovsbrunch i Gellerup bypark med sang og taler
Hyldest til fællesskabet i Gellerup, som ikke er det samme som Hellerup

Tekst og fotos Helle Hansen

Grundlovsdag, den 5. juni, blev der 
holdt en uformel indvielse af den nye 
bypark i Gellerup. En lang række af 
områdets aktører - klubberne, kirken, 
Livsværkstederne, biblioteket, fælles-
rådet og Gellerup og Toveshøj, havde 
nemlig inviteret til Grundlovsbruch 
under halvtaget på den nye pavillon, 
som i folkemunde er blevet døbt 
”tankstationen”.
Og det var et smukt morgenbord 
med masser af brød, ost, juice, kaffe 
og frugt, der tog imod de mange 
morgenfriske gæster, som kiggede 
forbi. Og der var både fællessang og 
en lille koncert med Martin Horn-
strups orkester.

Gellerup er fuld af fællesskab
Dagens første grundlovstaler var 
Preben Astrup, filosof, idrætskon-
sulent og en mangeårig ven af 
Gellerup-området. Han fremhævede 
den store gavn af fællesskaberne og 
foreningslivet, som beboerne i Gelle-
rup har stor glæde af. Og han sendte 
en klar kommentar til politikernes 
nye upopulære udviklingsplan med 
en omskrivning af Søren Kirkegaards 
berømte ord om,” at det ikke går an 
at rejse i Sjælland, efter et kort over 
Frankrig,”  til at det nok ej heller går 
an at rive ned og bygge op i Gellerup, 
efter et kort over Hellerup”. 

Husk at stemme
Gellerups egen ungeborgmester, 15-
årige Karim Kadoura fra Dortesvej, 
holdt dagens anden grundlovstale. 
Han opfordrede alle til at huske at 
stemme denne grundlovsdag, som 
faldt sammen med Folketingsvalget.
”Det er den bedste måde at blive hørt 
af politikerne. Når de opdager, at 
rigtig mange stemmer her i området, 
kommer de og lytter til jer. De vil 
gerne have jeres stemme,” lød rådet 
fra den unge mand, der ved, hvad 
han taler om; Karim har nemlig 
siddet i ungebyrådet i Aarhus de se-
neste tre år og været ungeborgmester 
de sidste to år. 

Martin Hornstrups orkester leverede musik og sang med støtte fra Velliv.

Preben Astrup og Karim Kadoura var årets 
grundlovstalere i Gellerup.
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En hård udviklingsplan 
skaber ikke glæde blandt beboerne

Boligforeningens skriftlige årsberetning er en flot tryksag, hvori kan læses om de altoverskyggende 
ikke-forhandlinger med kommunen. Men der er også meget andet spændende at fordybe sig i

Af Irene Brandt, fotos Bo Sigismund

”Det har været et begivenhedsrigt 
år i Brabrand Boligforening, hvor 
vi har afsat en hel del ekstra tid i 
foreningsbestyrelsen til at imødegå 
de udfordringer, lovgivningen om de 
såkaldte parallelsamfund har givet 
os,” sagde formanden for Brabrand 
Boligforening, Keld Albrechtsen, 
da han på foreningens ordinære 
repræsentantskabsmøde den 27. maj 
fremlagde foreningsbestyrelsens 
beretning.
Senere på mødet skulle repræsen-
tantskabet tage stilling for eller imod 
udviklingsplanen for Gellerupparken 
og Toveshøj, som er resultatet af 
de forhandlinger, Keld Albrechtsen 
og  borgmester Jakob Bundgaard 
har ført. Forhandlinger som ikke fik 
pæne ord med på vejen i beretningen:
”Det er en af de hårdeste forhand-
linger, jeg nogen sinde har stået i, 
fordi vi har forhandlet direkte med 
statsmagten i den stærkeste konstel-
lation, man kan tænke sig. Aarhus 
Kommune har undervejs spillet på de 
mange magtmidler, som regeringen 
har stillet til rådighed for de kom-
munale myndigheder, og som de kan 
bruge til at banke boligforeningerne 
på plads med. Det er ikke en nem 
opgave for en boligforening at stå 
imod så stærk en magt,” sagde Keld 
Albrechtsen.
Han redegjorde for, at Brabrand 
Boligforening har kæmpet mod 
nedrivningen af foreningens boliger 
i de berørte afdelinger, da der ikke 
er grund til at tro, at nedrivning af 
boliger, fremmer integrationen. 
Keld Albrechtsen beskrev igen 
forløbet af forhandlingerne for re-
præsentantskabet (læs artiklen: ”Stort 
pres på afdelingsbestyrelser inden 
repræsentantskabsmødet” på Skræp-
pebladets hjemmeside). Forløbet 
viser, ifølge foreningsbestyrelsens 
beretning, at forhandlingerne ikke 
er foregået i et ligeværdigt samspil 
mellem Aarhus Kommune og Bra-
brand Boligforening, og at resultatet 

ikke er tilfredsstillende for boligfor-
eningen - og endnu mindre for de to 
berørte afdelinger; Afdeling 4, Gel-
lerupparken, der mister syv blokke, 
og Afdeling 5, Toveshøj, der står til at 
miste tre blokke.
”Vi er ikke tilfredse med 
udviklingsplanen. Vi synes, det er en 
hård aftale, som ikke vil skabe glæde 
blandt vores beboere,” sagde Keld 
Albrechtsen.

Rejsegilder i nye bygninger
Udviklingsplanen for Gellerup-
parken og Toveshøj har fyldt meget 
i 2018; men der har også været 
glædelige begivenheder i Brabrand 
Boligforening.
”Vi skal huske, at der også sker ting 

i Brabrand Boligforening, som bærer 
fremtiden i sig. Vi har haft rejsegilde 
på det nye Aarhus Kollegiet, som er 
et virkeligt flot projekt, der bliver til 
stor gavn for de unge mennesker. 
Ligesom vi har haft rejsegilde på Ge-
nerationernes Hus og vores eget nye 
hus,” sagde Keld Albrechtsen.

Driftssamarbejde i flere tempi
På trods af at repræsentantskabet 
tidligere har besluttet, at afdelingerne 
ufortøvet skal sikre driftscentersam-
arbejder, er der i nogle afdelinger 
blevet gået mere nænsomt til værks 
end denne beslutning krævede.
”Vi har baseret os mere på frivil-
lighed. Det er et område, hvor der 
er stærke følelser i spil, men også 
mulighed for at skabe besparelser,” 
sagde Keld Albrechtsen

En ’glemt’ tilladelse
I december påbegyndte Brabrand 
Boligforening renoveringen af Blok 
A17 i Toveshøj uden at have de 
nødvendige tilladelser, hvilket gav 
kommunen anledning til at under-

søge alle de andre byggetilladelser i 
Brabrand Boligforening. 
”Det viste sig, at der var lang tradi-
tion for, at byggerier er blevet startet, 
inden et bestemt skema var afleveret 
og godkendt. I de 16 første tilfælde 
har det manglende skema ikke givet 
anledning til tab,” sagde Keld Al-
brechtsen.

Keld Albrechten præsenterer veltagelsen fra repræsentantskabet.
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Aarhus Kommune valgte alligevel at 
sætte byggeriet i Toveshøj på pause, 
med tab til følge for Brabrand Bolig-
forening. 
”Det undersøges p.t., om Brabrand 
Boligforenings ledelse og bestyrelse 
kan holdes personligt ansvarlige for 
tabet,” sagde Keld Albrechtsen.

Revolverdiplomati
Sagen med det manglende skema 
bragte Keld Albrechtsen tilbage til 
den sag, der har overskygget alt 
andet i det forgangne år: Udvik-
lingsplanen for Gellerupparken og 
Toveshøj.
”Når kommunen pludselig beslut-
ter, at de 17. gang, skemaet mangler, 
sætter byggeriet på pause, kan man 
spørge: Hvorfor laver kommunen et 
sådant angreb på os? De har brugt 
trusler mod os hele tiden. Det her har 
været et forløb, der gør, at man som 
borger i det her samfund kan komme 
i tvivl om, hvorvidt kommunen 
krænker vores retssikkerhed. Vi er 
blevet truet på vores private økonomi 
og på boligforeningens økonomi. Vi 
har forhandlet med pistolen for brys-
tet,” sagde Keld Albrechtsen.
Han var ikke optimistisk med hensyn 
til samarbejdet det kommende år 
med Aarhus Kommune:
”Det kommende år vil stille ekstra 
krav til os alle, også til den kom-

mende bestyrelse. Og uanset hvad 
vi stemmer til udviklingsplanen, så 
bliver det blod, sved og tårer. Stem-
mer vi ’ja’, skal vi udarbejde en ny 
helhedsplan og dispositionsplan 
sammen med Aarhus Kommune med 
afsæt i udviklingsplanen. Stemmer 
vi ’nej’, er det et åbent spørgsmål, 
hvilken beslutning den kommende 
boligminister vil træffe, og hvilke 
muligheder vi får for at forhandle,” 
sagde Keld Albrechtsen og fortsatte:
”I begge situationer vil det være den 
nye foreningsbestyrelses opgave at 
sikre de bedste forhold for beboerne i 
de to berørte afdelinger. Der er ingen 
udsigt til, at loven om parallelsam-
fund vil blive ændret efter valget.  
Jeg håber, vi får en god debat, og at 
vi kan vise respekt for hinanden. Og 
at vi på basis af vores fælles, almene 
værdigrundlag kan stå sammen om 
den løsning, som vi vælger i aften. 
Det værste, der kan ske, er, hvis vi 
går splittede fra dette møde. Jeg op-
fordrer til, at vi skal være enige om, 
at den beslutning, vi træffer i aften, 
bakker vi op om, så alle beboere har  
bedst mulige fremtidsudsigter.”

Hold øje med direktøren
Da beretningen blev sat til debat, bad 
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken, 
Afdeling 3, om ordet. Han havde 
to kommentarer til beretningen: 

”Nu siger Keld, at han ikke mener, 
det her kunne være forhandlet bedre; 
men hvad har du gjort andet end at 
sidde over for borgmesteren med 
korslagte arme. I Skovgårdsparken 
gjorde vi noget. Vi vedtog en ord-
ning, hvor vi gav folk flyttehjælp for 
at flytte,” sagde Vagn Eriksen og fort-
satte direkte til sit andet spørgsmål, 
som handlede om den manglende 
indlevering af et skema i forbin-
delse med renoveringen af blok A17  
i Toveshøj:
”Jeg har kritiseret den manglende 
selvindsigt hos vores foreningsbesty-
relse og vores formand. En betingelse 
for at få tilgivelse for at have syndet, 
er, at man erkender, at man har 
syndet.
Det er din (Keld Albrechtsen, 
red.) forbandede pligt at tage 
ansvaret for det, der er sket. Du 
har kun én opgave, og det er 
at holde øje med direktøren.” 

Hertil svarede Keld Albrechtsen:
”Vi har ikke siddet med korslagte 
arme på borgmesterkontoret. Tværti-
mod. Vi har afviklet en uendelig 
række af møder med organisationer 
og politikere. Generelt havde vi stor 
opbakning, hvor vi henvendte os,” 
lød svaret fra formanden til det første 
spørgsmål. Det andet spørgsmål fik 
denne kommentar:
”Med hensyn til den orientering, 
vi har givet om tilsynssagen, kan 
jeg oplyse, at Bünyamin Simsek, 
rådmand for Teknik og Miljø, er 
gået efter at få os dømt til at betale 
erstatning. Da vi fik at vide, der var 
sket en fejl, iværksatte vi et kontrol-
program, så vi ikke begår den samme 
fejl igen. Men vi kan da godt vedtage, 
at vi skal have en fejlfri organisation, 
og hvis der alligevel sker fejl, så skal 
formanden gå af. Men er det dét, vi 
ønsker? En organisation, hvor medar-
bejderne ikke tør træffe beslutninger 
af skræk for at begå fejl?”

Uskønne forhandlinger
Peter Iversen, der er medlem af 

foreningsbestyrelsen, kommenterede 
også forhandlingerne med Aarhus 
Kommune:
”De forhandlingsforløb, vi har 
været tilskuere til, har været meget 
uskønne. Oplevelsen har været, at 
kommunen har brugt alle mulige 

Vagn Eriksen, formand for Skovgårdsparken, 
var kritisk overfor formandens håndtering af 
sagen om A17. 

Anett S. Christiansen bad repræsentantska-
bet om at stemme nej.
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kneb for at gøre os møre. De fandt 
en fejl omkring blok A17 i Toveshøj, 
og forløbet herefter har været meget 
beskidt. De hviskede under bordet, at 
hvis vi sagde ’ja’ til kommunens for-
handlingsudspil, ville der ikke være 
et problem. Samtidig overholder 
kommunen ikke selv lovgivningen, 

de indkalder os ikke til de møder, 
de skal inddrage os i, og siden 2012 
er der ikke taget referat fra møderne. 
Men de har valgt den forkerte bolig-
forening at køre over. Vi giver dem 
modstand, og uanset hvad vi ender 
med at stemme i dag, så er vi dybt 
utilfredse. Vi havde lavet en visionær 
udviklingsplan, der kunne sikre by-
udvikling i afdelingerne 4 og 5. 
Det, kommunen har påtvunget os, 
er en visionsløs nedrivningsplan, 
som kun handler om at rydde blokke 
og trække Hejredalskvarteret ind 
i området. I foreningsbestyrelsen 
har vi stået fælles i processen - også 
selvom vi måske stemmer forskelligt 
i aften. Vi har været enige om at sikre, 
at resultatet af forhandlingerne er det 
bedst mulige i situationen; men jeg 
kan også godt forstå dem, der ikke 
synes, det er godt nok.”

Beretningen blev godkendt
Abdinasir Jama Mohamed, formand 
for Afdeling 4, Gellerupparken, bad 
også om ordet.
”Jeg ved ikke, om I har hørt, at én 
gang ghetto - altid ghetto indtil 2030, 
uanset hvem der ender med at bo i 

boligerne. Vi er på ghettolisten, det 
har ramt os rigtig hårdt; men vi skal 
stå sammen i disse tider. Forhand-
lingsresultatet er ligesom forløbet 
noget skidt, og vi er meget utilfredse 
i Afdeling 4. De muligheder, der 
kunne have været, er ikke blevet ud-
nyttet. Forhandlingsmetoden kunne 
have været meget bedre. Vi skulle 
bare have givet kommunen nøglerne 
til begge afdelinger, for kommunen 
har ikke råd til at overtage afdelin-
gerne. Og Skovgårdparkens løsning 
kunne vi ikke bruge, fordi vi allerede 
er på den hårde ghettoliste,” sagde 
Abdinasir Jama Mohamed.

Derefter blev repræsentantskabet 
bedt om at tilkendegive, om de kunne 
godkende beretningen. 71 stemte for, 
19 stemte imod, og 2 stemte blankt.

Regnskabet godkendt
Tilsvarende godkendte repræsentant-
skabet regnskabet. Både regnskabet 
og foreningsbestyrelsens skriftlige 
beretning kan læses på www.bbbo.dk

Valg og kampvalg
Abdinasir Jama Mohamed udfordrede Keld Albrechtsen, da repræsentant-
skabet skulle vælge formand. Keld Albrechtsen blev valgt med 52 stemmer 
mod 29 til Abdinasir Jama Mohamed. 10 stemte blankt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Helle Hansen: 81 - valgt
Peter Iversen: 81 - valgt
Erik Bløcher: 63 - valgt
Youssef Abdul Kader: 21 - ikke valgt
2 blanke

Suppleanter:
Johannes Faghtmann (1.-suppleant) 29 
Laurits Bloch (2.-suppleant) 25
Youssef Abdul Kader (3.-suppleant) 19

Valg af revisor: PWC valgt

Den nye bestyrelsen fra venstre. Helle Hansen, Peter Iversen, Keld Albretchsen, Erik Bløcher, 
Christina Madsen, Abdinasir Jama Mohamed, Mathias Ottesen Nielsen og førstesuppleant 
Johannes Fachtmann.

Abdinasir Jama Mohamed opfordrede til 
sammenhold.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2019
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 2020 til godkendelse
4. Eventuelle forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken Ons. 11. september kl. 19.00  Sted meddeles senere
Afdeling 5, Toveshøj  Tirs. 17. september kl. 19.00   i Tovshøjskolen
Afdeling 6, Holmstrup  Man. 16. 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 2020 til godkendelse og årsregnskab for 2018 til forelæggelse
4. Eventuelle forslag  
5. Valg:
  a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre i 2019)
  c. Valg til FAS (i afdelinger med ulige numre i 2019 – dog har afd. 4 valg til FAS hvert år jf. §8.2.2.)
  d. Evt. andet
6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afd.   1, Hans Broges Parken  Man. 23. september kl. 19.00   i Skovgårdsparkens selskabsl. 
Afd.   2, Toveshøj  Man. 2. september kl. 19.00    i Skovgårdsparkens selskabsl. 
Afd.   3, Skovgårdsparken  Tors. 12. september kl. 19.00    i Skovgårdsparkens selskabsl. 
Afd.   7, Hasselhøj   Tirs. 24. september kl. 19.00    i Fælleshuset Hasselhøj
Afd.   8, Drejergården   Tirs. 3. september kl. 17.00    i afd. fælleshus 
Afd. 10, Rødlundparken Man. 9. september kl. 19.00    på Lokalcenter Næshøj
Afd. 11, Odinsgård  Lørd. 28. september kl. 10.00    i afd. fælleshus
Afd. 12, Thorsbjerg  Tors. 29. august kl. 19.00    i afd. fælleshus
Afd. 14, Borumtoften   Tirs. 17. september kl. 19.00    i afd. (sted annonceres senere)
Afd. 15, Hasselengen   Tirs. 10. september kl. 19.00    i fælleshuset Hasselhøj
Afd. 16, Seniorbo Voldbækhave Tirs. 10. september kl. 19.00    i afd. fælleshus 
Afd. 17, Højriisparken  Tirs. 10. september kl. 19.00    i Drejergårdens selskabsl. 
Afd. 18, Lyngby   Tirs. 17. september kl. 16.30   i afd. (sted annonceres senere)
Afd. 19, Bronzealdervænget  Tirs. 17. september kl. 19.00    i afdelingen
Afd. 21, Hasselager   Ons. 25. september kl. 19.00    i cafeen i Hasselagerhallen, Koltvej 43
Afd. 22, Sonnesgården  Man. 9. september kl. 19.00    i afd. fælleshus
Afd. 23, Skovhøj Hasselager Ons. 18. september kl. 19.00    i afd. fælleshus
Afd. 24, Skovhøj Hasselager Ons. 4. september kl. 19.00    i afd. fælleshus
Afd. 25, Østergårdsparken Tors. 5. september kl. 19.00    Sted annonceres senere
Afd. 26, Kildeagervej  Man. 16. september kl. 19.00    i fælleshuset Skovhøj 100 
Afd. 30, Pilevangen  Man. 23. september kl. 19.00    i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102 
Afd. 31, Havnehusene  Ons. 25. september kl. 19.00    Pakhusene, Aarhus Ø
Ikke boligh.    Tors. 19. september kl. 19.00    Sted annonceres senere

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.
Forslagsblanket kan hentes på bbbo.dk.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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Det blev et knebent ja til udviklingsplanen 
for Gellerup og Toveshøj

Det var tæt løb, da repræsentantskabet stemte om udviklingsplanen

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

”Vi har ikke en chance, vi bliver slag-
tet,” sagde formanden for Brabrand 
Boligforening, Keld Albrechtsen, da 
han anbefalede et ja til udviklings-
plan for Gellerup og Toveshøj.
Inden disse ord fra Keld Albrechtsen 
havde der været mange indlæg, hvor 
de fleste anbefalede et nej. Et af ind-
læggene var fra Anett S. Christiansen, 
formand for Toveshøj, som begyndte 
med at fortælle, at dette er som at 
vælge mellem pest eller kolera.
”Dette er i strid med grundloven, 
menneskerettighederne, det er et 
angreb mod bæredygtighed og mil-
jøet – det er vi sikre på, det er. Men 
det er embedsmændene ligeglade 
med, og de vil bøje lovgivningerne til 
deres fordel.”
Hun anbefalede dermed et nej, fordi 
hun ikke kunne stå inde for sådan en 
aftale.
Keld Albrechtsen forklarede i sin be-
retning, at man var bange for, at det 
blev meget værre, hvis der blev stemt 
nej. 

”Der har været mange følelser, men 
jeg har indset, at der ikke er udsigt 
til, at det går godt ved et nej. ”
En af beboerne fra Hans Broges 
Parken plæderede for et ja. 
”Vi hører hele tiden, at vi skal være 
solidariske, men det vender kun en 
vej. Hvem er solidariske med de 
andre afdelinger? Vores fornemmeste 
opgave er at varetage vores beboeres 
interesser. Herefter henviste hun til 
skrivelsen, som Almen Modstand 
havde sendt til medlemmerne af 
repræsentantskabet.
”Almen Modstands brev er vild-
ledende og forvirrende. Når man 
skriver, at det, der er vedtaget, er 
udemokratisk, så forstår de ikke, 
hvordan politik fungerer.”

Et flertal i foreningsbestyrelsen 
kæmpede for et nej
Mathias Ottesen Nielsen fra for-
eningsbestyrelsen mente, at de 25 % 
er en katastrofe. 
”Vi skal ikke acceptere den slags 
mafiametoder, hvor vi bliver truet til 

at stemme for noget, som vi ikke kan 
stå inde for, vi skal ikke bøje nakken, 
det handler om ordentlighed og om 
at stå frem. Det vil være nemmere at 
sige ja til denne aftale, der mangler 
nogen, der sætter foden ned, det vil 
vi ikke sætte vores navn på.”
Mathias Ottesen Nielsen var ikke 
sikker på, at han ville sige noget til 
mødet, men han kunne alligevel ikke 
lade være, da det kom til stykket. 
Han har tidligere været aktiv i debat-
ten med en del læserbreve i aviserne.
Peter Iversen anbefalede også et nej. 
”Brabrand Boligforenings udvik-
lingsplan er meget mere visionær 
end byrådets, derfor vil jeg bede jer 
om at sige nej, vi kan ikke være sikre 
på, hvad der sker, hverken hvis vi 
siger ja eller nej.”
Helle Hansen ville også gerne have 
repræsentantskabet til at stemme nej. 
Hun citerede borgmesterens ord for 
200 arkitekter, som for 14 dage siden 
afholdt konference i Gellerup:
”I virkeligheden – ja, der er selvfølge-
lig noget lovgivning, der siger, at vi 
skal – men selv hvis der ikke havde 
været lovgivning, så havde vi givet 
hinanden håndslag på, at vi skulle 
lave en næste etape i udviklingspla-
nen for Gellerup og Toveshøj, hvor 
hovedmålet er at skabe en balanceret 
by med balancerede kvarterer.”
”Det er ikke Brabrand Boligforenings 
forhandlere, han har lavet håndslag 
med. Så må det jo være de andre 
byrådspartier?”
Abdinasir Jama, som er formand for 
Gellerupparken, bad også om et nej.
”Jeg har ikke tiltro til byrådet. Der 
står ikke i lovgivningen, at det er 
nødvendigt at rive blokke ned, man 
kan også vælge at ommærke blokke 
til ungdoms- eller ældreboliger. Jeg 
har snakket med beboerne, de siger, 
at de vil kæmpe. Vi vil hellere miste 
de goder, der følger med et nej, end 
at få nedrevet vores blokke.”

Bestyrelsen fra Gellerup var spændte på afstemningsresultatet.
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Keld Laursen mente, det blev 
værre ved et nej
Direktør Keld Laursen talte på vegne 
af administration. 
”Vi har mærket, hvilken magtfaktor 
vi står overfor, det har været udmar-
vende, de har ikke skyet et middel, så 
hvis vi stemmer nej, bliver det værre. 
Vi har ingen mulighed for at kæmpe 
imod. Min prognose er, at hvis det 
bliver et nej, så må vi tage afsked 
med nøglemedarbejdere i løbet af det 
næste stykke tid.

Der var også anbefalinger af et ja 
fra repræsentantskabet
I indkaldelsen til repræsentantskabs-
mødet var der også vedlagt et brev 
fra repræsentanter fra Sonnesgården.
Her argumenterede de for, at selvom 
de var imod nedrivninger, mente de, 
at ved at stemme nej ville Brabrand 
Boligforening miste muligheden for 
selv at præge udviklingen af området. 
De pegede på de fordele, som findes 
ved at acceptere aftalen: udvidet 
støtte til genhusning og et loft over 
maksimal husleje, at boligforeningen 
får sikret byggekvoter, og at der 
bliver mulighed på genhusning i 
området.
”Netop i denne situation er det 
vigtigt, at vi støtter op om Brabrand 
Boligforening, ledelsen, foreningsbe-
styrelsen og deres forhandlingsresul-
tat – for kun sammen er vi stærke – vi 
skal sikre resultater og tryghed for 
beboerne i Gellerup og Toveshøj og 
for de andre afdelinger i Brabrand 
Boligforening og ikke bekæmpe vejr-
møller.”

Enkelte ja’er i foreningsbestyrel-
sen
Næstformand Erik Bløcher anbefa-
lede et ja. Han brød sig heller ikke 
om aftalen, men han argumenterede 
for, at hvis der blev stemt nej, er det 
embedsmændene, der afgør områ-
dets skæbne. 

”Vi får ikke noget bedre. Hvis vi siger 
ja, må vi arbejde med det politisk og 
arbejde i et åbent forum, så beboerne 
kan følge med.

Meget tæt afstemning
Efter næsten to timers debat kom de 
til afstemningen. Her blev det meget 

tæt. 50 medlemmer af repræsentant-
skabet stemte ja, og 44 stemte nej.
På byrådsmødet dagen efter blev 
aftalen endelig godkendt af samtlige 
partier på nær Enhedslisten. 

Formænd for Gellerup og Toveshøj vil fortsat 
kæmpe for beboerne
 
Tekst Peter Stampe
 
Efter forslaget havde Anett S. Christiansen, formand for afdeling 5, Toveshøj, og 
Abdinasir Jama Mohamed fra afdeling 4, formand for Gellerupparken, følgende 
kommentarer til vedtagelsen af udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj. 

Abdinasir: ”Med respekt for repræsentantskabets beslutning så kan jeg godt 
forstå, hvorfor der bliver stemt ja til udviklingsplanen.
Jeg er selvfølgelig ked af det på Gellerupparkens og Toveshøjs beboeres vegne, at 
det har dette tragiske udfald. 
Selvom et flertal vedtog udviklingsplanen, er det også klart udtrykt, at kampen 
ikke er slut.”

Anett: ”Jeg er ked og træt af denne situation. Men nu har repræsentantskabet 
stemt. Så må vi kæmpe videre for beboerne i Toveshøj.”

Læs flere artikler fra repræsentantskabsmødet på 
www.skraeppebladet.dk
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Almene boliger og aktiv dødshjælp
Fluen på væggen til repræsentantskabsmødet

Tekst og foto: Daniel Mantel 

Hvad fluen hørte
En flues logik er nok ikke helt at 
sammenligne med et menneskes. 
Nogle gange er menneskers 
logik til gengæld ikke just logisk. 
Selvmodsigelser og vrøvl; mon fluen 
virkelig hørte rigtigt?
Den havde sneget sig med ind til et 
repræsentantskabsmøde. Hvis ellers 
en flue ‘sniger sig’. Summet sig ind, 
med dæmpede vinger. På væggen 
sad den, ganske som en … flue på 
væggen. Efter dørene var blevet 
lukket. Og under det vigtige “Er der 
nogen, der ikke skal være her?!?”
Der var masser af talere; “fem minut-
ter pr. indlæg!” og klappen af valg 
til ordstyrer og til en masse andet 
formalia. Dagens orden, referatet skal 
være pletfrit. Grimme beslutninger 
skal i det mindste fremstå fejlfri.
Indlæg på indlæg; urene på væggen 
over de lukkede døre var næsten 
ved at gå i stå. Forudsigelige taler 
som den selvbeskyttende “Hvem 
er solidariske med os?” Fra en 
afdeling ikke truet af nedrivning. 
Ligesom “Vores afdeling har som 
primære opgave at passe på os selv!” 
Jojo; at solidaritet er tovejs (Så 
hvad med at prøve?), og at ‘Vi’ 
og ‘Jeg’ kommer i første række 
(Men tænk nu hvis ‘Vi’ en dag 
bliver til ‘Os’...???), kunne fluen da 
forstå med sin lille hjerne. Om den 
syntes, det var særlig sympatisk? 
Det ved den måske knap nok selv. 
“Det er vel menneskeligt” måtte blive 
konklusionen.

Men NU!
Der, hvor logikken, fluens eller men-
neskenes, blev sat på prøve, var fra 
boligforeningen selv. En frygtelig 
masse ord og beklagelser, der mun-
dede ud i en anbefaling til at stemme 
‘Ja’. Til den plan, byrådet havde dik-
teret, undskyld, forhandlet sig frem 
til sammen med boligforeningen. 
“Dikteret” er ifølge boligforeningen, 
og dens formand, i øvrigt ikke helt 
forkert.

Forhandlingerne havde været med 
(mod?) et ubøjeligt byråd, uvilligt til 
reelle forhandlinger, med en ‘aftale’ 
stort set formuleret på forhånd: 
‘Værsgo’ at skrive under her’... ingen 
fleksibilitet; ingen vilje til at lytte. 
Trods tidligere aftaler og planer. 
Regeringens opstrammede kurs stort 
set direkte kopieret.
SÅ kom den selv for en flue “Hørte 
jeg rigtigt?”-oplevelse: Efter at have 
anbefalet ‘ja’et’ til aftalen med de 
syv blokkes nedrivning… - kom Bo-
ligforening/formand og direktør etc. 
med den ret kraftige selvmodsigelse: 
At med et ‘ja’ kunne forhandlingerne 
VIRKELIG komme igang.
Med et ‘Ja’ skal byrådet nu RIGTIG 
presses!
Efter et ‘Ja’... ville det ‘ubøje-
lige’ byråd, ‘uvillige til at forhandle’, 
pludselig være... det MODSATTE?
Fluen, og faktisk en del mennesker, 
opgav: Hvordan dén argumentation 
skulle give mening… men ‘ja’ blev 
det. Lige netop. Tæt på ‘dødt løb’. 
Og en pessimist vil sige, at det i hvert 
fald var et dødsstød. Til et par afde-
linger. 

Forståelse, forvirring, forsvinden
Hvad har en flue, et valg, almene 
boliger og aktiv dødshjælp  med 
hinanden at gøre?
Det fører til forsvinden, dét er dog 
sikkert. Og hov; Det er slet ikke for 
fluer, så *KLASK!* - den har udspillet 
sin rolle. Som flue på en væg. Og får 
‘aktiv dødshjælp’ i form af et dask 
med en hånd.
Hvis der er nogen sammenhæng ud 
over den, en masse politikere har 
vedtaget, er forvirring og manglende 
forståelse en del af det ‘store billede’. 
En betegnelse, der ofte dækker over 
beslutninger, der før eller siden vil 
vise sig at være forkerte. Historien 
har det som bekendt med at gentage 
sig selv, og bestemt ikke altid til det 
gode! Men det er en anden historie… 
Dette handler om en boligforening, 
der er bange. Om et byråd, der 

fremlægger aktiv dødshjælp som en 
løsning.
Det kan diskuteres, om aktiv døds-
hjælp er godt for døende mennesker. 
For bydele, ‘hårde ghettoer’, er 
destruktion og opløsning næppe en 
løsning, der vil gå over i historien 
som klog. Fungerende områder, med 
en plan og en fremtid. “Send bulldo-
zerne ind!” Det bliver spændende at 
se, hvem der udsteder dén ordre. Syv 
blokke, foreløbig, er mange hjem. 
Bulldozere og den slags tungt maski-
neri bliver ikke mødt med flagparade 
og jubelråb. Det ville selv den døde 
flue kunne forstå. Mere sandsynligt 
mødes nedrivningerne med mod-
stand. Som så i demokratiets navn 
kan ryddes af vejen, om nødvendigt 
med magt. Flertallet ER på plads!

Forstået!
Almene boliger skal fjernes! Beboere 
skal fjernes! Det vil, mirakuløst, 
løse problemerne. ‘Stram Kurs’ i 
forklædning og med (lidt) pænere 
ord… Boligforeningen får et par 
afdelinger fjernet fra ‘Listen’. 
Måske endda helt fjernet: ‘Gellerup’ 
og ‘Toveshøj’ bliver navne, der 
kun kan findes på gamle kort og 
i lokalhistoriske arkiver. I stedet 
kommer fragmenter af bydele, bygget 
på brokkerne af 50 års udvikling.
Gellerup og Toveshøj BLIVER fortid. 
Det er blot et spørgsmål om netop 
tid… 
På så mange måder ‘valgt’. Udvalgt, 
udpeget, udsat, udenfor, - og før eller 
siden udryddet: Aktiv dødshjælp til 
almene boliger.
Det er ikke den korrekte lyd, men det 
er svært ikke at slutte med:   
*KLASK!* 
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2018 har også handlet om andet end
tvungne bolignedrivninger

I forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening har boligforeningen 
udgivet en flot tryksag, som selvfølgelig beskriver årets altoverskyggende ikke-forhandlinger mellem 

boligforeningen og Aarhus Kommune; men der er også meget andet spændende i den årlige beretning 
fra Brabrand Boligforening at fordybe sig i

Tekst Irene Brandt

I 2018 åbnede Det boligsociale hus, 
Yggdrasil, på Dortesvej i Brabrand. 
I beretningen kan man blandt andet 
læse, at Yggdrasil er kommet godt fra 
start. 
”Fra det øjeblik, Yggdrasil slog 
dørene op, har der været masser af 
liv. Kaffemaskinen tændes ofte før 
kl. 8 om morgenen, og ofte slukkes 
lyset først ud på aftenen. Op mod 
700 besøger det boligsociale team 
hver måned, hvad enten det er, fordi, 
man søger hjælp til beskæftigelse 
og uddannelse, trivsel og tryghed, 
forebyggelse og forældreansvar, eller 
uddannelse og beskæftigelse. Disse 
områder ligger inden for helhedspla-
nens formål.
Flere end 60 beboere er således 
hjulpet i beskæftigelse eller 
uddannelse allerede i de første fire 
måneder. Et initiativ med jobdating 
er blevet en stor succes med op
mod 40 deltagere pr. gang.
Det boligsociale hus har allerede 
fået succes med at etablere flere hold 
med kursister til forberedende 
danskundervisning. Det er foregået i 
samarbejde med VUC. Mere end 80 
beboere fra området har været igen-
nem kurset, og mange er skrevet på 
venteliste.”

Nye byggerier
Aarhus Kollegiet i Brabrand 
holdt rejsegilde i november. I 
beretningen får kollegiet blandt 

andet disse ord med på vejen: 

”Bag kollegiet er en ambitiøs vision!  
 
Kollegiet skal danne en hjemlig 
ramme om et trygt og aktivt ung-
domsliv. En ramme, der understøtter 
sociale fællesskaber og samtidig 
imødekommer den enkeltes behov 
for privatliv og ro. Kollegiet skal 
bidrage til livet i området og invitere 
til interaktion med kvarterets øvrige 
beboere. Samtidig skal kollegiet 
være et naturligt samlingspunkt for 
unge med iværksætterdrømme. 

”Denne imponerende bygning er 
et stort skridt hen imod skabelsen 
af et vitalt, varieret og mangfoldigt 
kvarter, der både sikrer bebo-
erne et trygt sted at bo og skaber 
gode rammer for sociale fælles-
skaber,” siger Keld Albrechtsen. 

Kollegiet hviler på fire stærke vær-
dier! Fællesskab, tryghed, åbenhed 
og hjemlighed, og de fire værdier 
bliver et stærkt fundament for vores 
nye afdeling.”

Øvrige byggerier i Brabrand Bo-
ligforening
Laden i afd. 5
Afholdt licitation. Forventning om 
opstart af projektering til sommer 
på det 1.400 kvm. store beboerhus. 

Udføres som en kombination af ny-
byggeri og renovering.

Nordlandsvej
Ca. 100-125 familieboliger. 
Projektopstart afventer kvotetilsagn.

Randersvej
Ca. 114 ungdomsboliger. Projektop-
start afventer kvotetilsagn og lokal-
plan.

Tranbjerg
På en ubebygget grund i umiddelbar 
nærhed af Afdeling 25, Øster-
gårdsparken, i Tranbjerg opføres 27 
boliger. Afventer lokalplan.

Generationernes Hus
Efter spadestikket i 2018 står råhuset 
færdigt og klar til rejsegilde i april 
2019.

Ny administrationsbygning
Administrationsbygningen kommer 
til at rumme ekspedition og kontorer 
for de ansatte i Brabrand Boligfor-
enings administration samt lokaler 
for driftspersonalet i Afdeling 4, Gel-
lerupparken, og Afdeling 5, Toveshøj.

Læs også: Fokus på energi og affald, 
side 34 i årsberetningen.

seneste online nyheder og debat

skraeppebladet.dk/blog
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Udtalelse fra Brabrand Boligforeningen om udviklingsplanen 

Repræsentantskabet i Brabrand Boligforening besluttede mandag den 27. maj følgende udtalelse:

Af Brabrand Boligforenings repræsentantskab 

Nedrivninger af boliger og tvangs-
flytning af udsatte borgere løser 
ingen problemer. Derfor tager vi af-
stand fra den såkaldte ghettolovgiv-
ning i almindelighed og fra Aarhus 
Byråds nedrivningsplan i Gellerup 
og Toveshøj i særdeleshed!
Brabrand Boligforening og Aarhus 
Kommune vedtog i 2011 en visionær 
og ambitiøs plan for udviklingen 
af Gellerup og Toveshøj. Det var en 
plan, som skulle forandre et udsat 
boligområde til en attraktiv blandet 
bydel i Aarhus.
Selvom den plan omfattede nedriv-
ninger af 350 boliger, var der lokal 
opbakning og ejerskab i området, 
fordi nedrivningerne havde en funk-
tion og gav mening. I de seneste år 
har tilliden til og troen på den gode 
udvikling givet grundlag for talrige 
private investeringer, samtidig med 
at det går fremad med uddannelse, 
beskæftigelse, kriminalitet, sundhed 
etc. Helhedsplanen for Gellerup 

var ved at udvikle sig som et af de 
mest vellykkede initiativer til at 
skabe en bedre social balance i 
et udsat boligområde – i Europa! 
På grund af regeringens såkaldte 
ghettolov, men først og fremmest 
Aarhus Byråds stramme kurs, er der 
desværre udsigt til, at den positive 
udvikling går i stå. 
Et unødvendigt stort antal nedrivnin-
ger, en visionsforladt byplanlægning 
og et kritisabelt forhandlingsforløb 
risikerer at skræmme investorerne 
bort og fjerne den lokale tillid til, at 
projektet vil føre til noget godt.
Brabrand Boligforening fremlagde 
i december et forslag, som byggede 
videre på den oprindelige vision, 
men kun med nedrivning af 200 bo-
liger. Forslaget indfriede lovens krav, 
men Aarhus Kommune har fastholdt 
at nedrive langt mere, end Folketin-
get besluttede.
Desværre er der nu udsigt til, at 
600 familier i Gellerup og Toveshøj 

mister deres hjem og går en usikker 
fremtid i møde – og uden udsigt til, 
at det fører noget godt med sig.
Helt paradoksalt er der en overhæn-
gende fare for, at udviklingsplanen 
for Gellerup ikke fremmer udvik-
lingen, men i stedet sætter den i stå. 
Unødvendig brutalitet, fraværet af 
hensyn til beboerdemokratiet samt 
kommunalt bureaukrati risikerer at 
sætte de seneste års fremskridt over 
styr.
Et flertal (50/44) i Brabrand Boligfor-
enings repræsentantskab har i aften 
besluttet at godkende aftalen med 
Aarhus Kommune – ikke med glæde 
eller begejstring – men alene fordi al-
ternativet er en trussel om en statslig 
overtagelse af området, formentlig 
endnu flere nedrivninger, og at yder-
ligere flere tusinde mennesker skulle 
miste deres hjem.

Stor fremgang i stemmeprocenten i Globus1
De radikale havde en dramatisk fremgang 

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Lars Christensen

Da klokken havde slået 20 den femte 
juni, og valgstedet Globus1 var 
lukket, kunne de valgtilforordnede 
gå i gang med at tælle stemmer op. 
Det stod hurtigt klart, at der ikke 
bare var en større stemmeprocent 
end for fire år siden, men at De 
Radikale havde fået et suverænt 
valg med 34 procent af stemmerne.  
Også Enhedslisten fik et godt valg 
med 22 procent af alle stemmerne.  
 
Valgdeltagelsen var også steget. I 
2015 var stemmeprocenten på 65. I 
år var den på 71,6 procent. En af de 

overvejende grunde til den stigende 
valgprocent kan tilskrives bydels-
mødrene, som stemte dørklokker i 
Gellerup, Toveshøj og Skovgårdspar-
ken. 
Her opfordrede de folk til at stemme 
til både Europaparlaments- og folke-
tingsvalget.
De har da også været i diverse 
medier, blandt andet på TV2-Østjyl-
land, DR og P1.

Bydelsmødrene i Bazar Vest, hvor vi minde-
de folk om at stemme til folketingsvalget..
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Aarhus Kommune i E&P Huset
Medarbejdere fra Aarhus Kommune har fra den 3. juni til den 14. juni siddet i E&P Huset i Gellerup for 
at svare på spørgsmål om den udviklingsplan for området, som Aarhus Kommune og Brabrand Bolig-

forening sammen har besluttet

Tekst Trine Kyed Jansen, konsulent i Borgmesterens Afdeling

Der har været meget debat om 
planerne for området. Det blev der 
sat et foreløbigt punktum for, da 
Aarhus Kommunes byråd vedtog ud-
viklingsplanen tirsdag den 28. maj. 
Repræsentantskabet fra Brabrand 
Boligforening havde vedtaget planen 
dagen før. 
Planerne betyder, at 400 boliger i Gel-
lerup skal nedrives. Det svarer til syv 
blokke. Efterfølgende skal også 200 
boliger i Toveshøj nedrives – hvilke 
bliver besluttet senest i 2023. Planen 
betyder også, at der skal opføres nye 
boligtyper og nyt erhvervsbyggeri i 
området, og at der i 2030 vil bo om-

kring 9000 mennesker i området mod 
i dag 5000.
Det er store forandringer, som på-
virker de berørte beboeres liv meget. 
Derfor har Aarhus Kommune valgt 
at være til stede i E&P Huset for at 
svare på spørgsmål. Nogle spørgsmål 
kan besvares her og nu, men der er 
også mange spørgsmål, som skal 
undersøges nærmere, og som må 
afvente den nærmere planlægning.

Hvad bliver der spurgt om?
Medarbejderne i E & P Huset har 
været godt besøgt. Beboerne er blevet 
orienteret om, at alle er sikret en pas-
sende bolig, og at de, der skal flytte, 
får flyttehjælp i genhusningsperio-
den. 
Mange har været inde for at høre, 
hvad de skal gøre her og nu, hvis 
deres blok skal rives ned. Her er 
svaret, at hvis man skal genhuses, 
bliver man kontaktet direkte af en 
genhusningskonsulent i god tid 
inden flytningen. Derefter vil den 
nærmere plan for flytningen blive 
aftalt. 

Særligt har mange spurgt ind til, i 
hvilken rækkefølge blokkene skal 
rives ned. Her er svaret, at rækkeføl-
gen på nedrivninger ikke er fastlagt. 
Det kræver en nærmere planlægning, 
som blandt andet indebærer et 
udbud af opgaven.
Mange spørger også til, hvornår 
genhusningsperioden træder i kraft.  
Dette er heller ikke afklaret endnu. 
Det afhænger af, hvornår den enkelte 
blok skal rives ned. 

Flere har efterspurgt vejledning 
til, hvordan de kan søge væk fra 
området, mens andre spørger ind til 
intern genhusning. I forhold til intern 
genhusning skal Brabrand Boligfor-
ening og Aarhus Kommune indgå en 
udlejningsaftale. Arbejdet med den 
aftale ligger foran os og er en del af 
de mange opgaver, som nu, hvor 
udviklingsplanen er vedtaget, skal 
sættes i gang. Når udlejningsaftalen 
er besluttet, ved vi nærmere i forhold 
til intern genhusning.
Der har også været en række 
spørgsmål om, hvordan beboerne 
får kontakt til udlejerne af de nye 

byggerier i området– helt specifikt til 
Pionérhusene ud mod Åby Ringvej. 
Pionérhusene har åbent hus hver 
søndag, så her er der mulighed for at 
give beboerne mere konkrete svar.
Alle spørgsmål bliver registeret. Det 
giver et billede af, hvad der er vigtigt 
at kunne svare på her og nu, og hvad 
den genhusningsgruppe, som er 
nedsat mellem BL’s 5.kreds, Aarhus 
Kommune og en række boligforenin-
ger, særligt skal have fokus på i deres 
arbejde.  

Her kunne du få svar på dine spørgsmål om udviklingsplanen.
Her, i et stille hjørne, sad de ansatte klar til at besvare 
spørgsmål.
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Journalist med ja-brillen på i Gellerup
Efter et år med bopæl i Gellerup er området kommet ind under huden hos journalist og kriminolog 
Linda Olsen, som forgæves har ledt efter forskning, der kan dokumentere, at nedrivninger virker

Tekst og fotos Helle Hansen

Den fireværelses lejlighed på tredje 
sal på Inger Christensens Gade er 
opsagt pr. 1. juli, men Linda Olsen 
er ikke helt sikker på, hun er færdig 
med Gellerup, selvom hun det næste 
halve år vender næsen hjem mod 
Valby.
For Gellerups liv og bydelens 
beboere er kommet ind under huden 
på journalisten og kriminologen, der 
det seneste års tid har været fellow 
på Constructive Institute på Aarhus 
Universitet.
”Da jeg var til samtale på instituttet, 
sagde jeg, at hvis de valgte mig, så 
ville jeg selvfølgelig bosætte mig i et 
udsat område. Jeg husker, en spurgte, 
om jeg godt turde det. Ja, svarede 
jeg,” fortæller Linda Olsen, som fik 
sin første overraskelse, da hun opda-
gede, at der faktisk var ventelister på 
at komme til at bo i et udsat boligom-
råde.
”Jeg ringede til Aarhusbolig og fik 
det råd, at hvis jeg søgte en større 
lejlighed, så var det nemmere. Og så 
kunne jeg benytte mig af fortrinsret-
ten, selv om jeg synes, at det var lidt 
snyd. To måneder senere fik jeg til-
budt denne lejlighed, som jeg sagde 
ja til uden at se den. I august fik jeg 
mine nøgler, og viceværten viste 
rundt. Jeg var helt benovet over, hvor 
pæn lejligheden var. 14 dage senere 
flyttede jeg ind og blev overrasket, 
da jeg opdagede, at jeg faktisk fra 
mit køkkenvindue har kig ud over 
Århusbugten. Lejligheden er skøn 
og lys, og jeg har aldrig før taget så 
mange billeder af solnedgange.”

Krimijournalist på TV2
Linda Olsen stammer oprindelig fra 
Hinnerup, men har i mange år boet 
i København.  I en lang årrække 
var hun journalist og redaktør på 
TV2’s program Station 2 Efterlyst. 
Siden har hun læst kriminologi på 
København Universitet, og det var 
på den baggrund, hun sidste år 
søgte Realdanias fellowship ved 
Constructive Institute.

Et fellowship er en slags efteruddan-
nelse, hvor de udvalgte journalister 
får tid til fordybelse og til at til-
egne sig viden på et udvalgt område. 
Lindas udvalgte område er medi-
edækningen af de socialt udsatte 
boligområder.
”En tredjedel af min tid har jeg brugt 
på undervisning, hvor jeg blandt 
andet har fulgt et fag på statskund-
skab om ikoner og billedbrug i 
politik, og hvilken betydning det har. 
Selv efter 12 år som tv-journalist har 
jeg ikke været helt bevidst om det. 
Og så har jeg beskæftiget mig med 
spørgsmål omkring udfordringer i  
et multikulturelt samfund. Desuden 
har jeg fulgt et forløb i religion om, 
hvordan familiemønstre ændrer sig 
i migrationsfamilier, når de kommer 
til et nyt land. En anden tredjedel af 

min tid har jeg brugt tid på at følge 
med i medierne og lovgivningen på 
området omkring de socialt udsatte 
boligområder, dog afgrænset til de 

15 såkaldte hårde ghettoer, hvoraf 
jeg selv har besøgt de syv,” fortæller 
Linda Olsen.

Jounaliststandens triste stade
Den sidste tredjedel af sin tid har 
Linda Olsen sammen med sine syv 
kollega-fellows brugt på at finde ud 
af, hvordan man kan lave journalistik 
i fremtiden.
”En af grunden til, at Constructive 
Institute er opstået, er, fordi tilliden 
til journaliststanden er dalet ned 
ad kurven på linje med politikere,” 
fortæller Linda Olsen og forklarer, 
at konstruktiv journalistik gerne vil 
stille spørgsmålene: Hvad så nu? Og 
hvad skal der ske fremadrettet?
”I journalistik skriver vi ofte om 
ekstremerne. Det er ikke så meget, 
du hører om normalen. Men hvor vi 

tidligere kun har set på problemet, 
så forsøger konstruktiv journalistik 
nu også at se løsningsmodeller og 
nuancerne.”

Linda Olsen har kig til Århusbugten fra altanen på tredje sal.
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Designer møbler-fordom
Efter et år med fordybelse og reflek-
sion har Linda Olsen tilegnet sig en 
masse viden, som hun fremadrettet 
håber at kunne komme ud med. Også 
året med bopæl i Gellerup har givet 
hende en indsigt langt over forvent-
ning.
”Jeg har løbende ført dagbog om, 
hvad jeg har oplevet, mens jeg har 
boet her. Og inden jeg flyttede ind, 
lavede jeg til eget brug en optagelse 
af mig selv, hvor jeg fortalte om mine 
egne forventninger og fordomme,” 
fortæller hun og afslører smilende, 
at hun selv havde flere fordomme. 
Der var blandt andet en bekymring 
om, hvorvidt hun kunne tage sine 
designermøbler med til lejligheden i 
Gellerup.
”Men jeg har aldrig følt mig utryg i 
min lejlighed. Jeg har boet ti år i min 
ejerlejlighed i Valby, men jeg har talt 
med flere naboer her end der. Jeg har 
boet her i Gellerup som en alminde-
lig dansker, der bare er flyttet ind i 
området og har oplevet det, som det 
er. Jeg har ikke opsøgt naboerne for 
at fritte dem ud om noget. Og jeg har 
lært, at vi i Gellerup har en uformel 
hilsepligt, som man ikke oplever 

i København og heller ikke inde i 
Århus,” siger Linda Olsen og fortæl-
ler om en somalisk underbo, som var 
venlig at gå med hende ned i kæl-
deren, da der på et tidspunkt havde 
været indbrud i tre kælderrum. 
”Den omsorg oplever jeg slet ikke, 
når jeg bor i min ejerbolig i storbyen, 
men det kan man ikke læse sig til 
nogen steder,” konstaterer Linda 
Olsen, som mens hun har boet i Gel-
lerup selvfølgelig også har fulgt hele 
forløbet omkring udviklingsplanen, 
der ser ud til at resultere i mange 
nedrivninger af blokke i Gellerup og 
Toveshøj.

Ingen forskning om nedrivnin-
ger
”Jeg deltog i den bootcamp, som 
Brabrand Boligforening arrangerede 
sidste år, i forbindelse med at halvde-
len af den oprindelige Helhedsplan 
var gennemført. Desuden har jeg 
deltaget i en konference om bolig-
mix hos BLOX. Jeg har i løbet af det 
seneste år brugt meget tid på at finde 
forskning, som kan dokumentere, at 
nedrivninger skulle virke. Men det er 
simpelthen ikke lykkedes mig,” siger 
Linda Olsen, der savner mere fokus 

på baggrunden, hvorfor nedrivninger 
lader til at være ”den rette medicin”.

Måske retur til Gellerup
Da Linda Olsen var barn, boede 
hendes onkel på Jeppe Aakjærs Vej i 
Åbyhøj. Dengang måtte de som børn 
aldrig gå over i City Vest alene. Og 
da hun som ung i Århus arbejdede 
på Holmstrupgårdvej, cyklede hun 
altid uden om Gellerup. 
”Det var en afstand til Gellerup, som 
jeg selv havde skabt og fået hjælp til 
at skabe – blandt andet fra medierne. 
I virkeligheden har jeg aldrig oplevet 
noget grimt her. Og nu hvor jeg skal 
til at flytte herfra, kan jeg mærke, at 
jeg ikke rigtig er færdig med Gel-
lerup, så måske jeg snart vender 
tilbage,” smiler Linda Olsen og ligner 
en, der mener det. 

I 2017 åbnede Constructive Institute 
på Aarhus Universitet. Det er et 
uafhængigt journalistisk institut, 
som skal medvirke til at genskabe 
tilliden til nyhedsjournalistikken ved 
at udbrede kendskabet til konstruktiv 
journalistik både i Danmark og i 
udlandet.

Før hun flyttede til Gellerup, var Linda Olsen lidt bekymret for at tage sine designermøbler med.



Mange boligforeninger oplever hvert år, at beboere har 
haft indbrud, mens de var bortrejst. Derfor har vi samlet 
en række gode råd, der kan hjælpe dig med at forhindre 
indbrud, mens du er på ferie.
Tjek dine vinduer og døre. Det vigtigste, du kan gøre 
for at undgå indbrud i dit hus eller lejlighed, er at 
sikre dine vinduer, låse og døre. Du kan få undersøgt, 
hvor godt din bolig er sikret, og hvad du kan gøre for at 
forbedre sikkerheden med et indbrudstjek. 
Brug nabohjælp. I en almen boligafdeling bor du dør 
om dør med andre, og det er faktisk et af de bedste 
præventive midler mod indbrud. Fortæl dine naboer, 
at du tager på ferie, så de kan holde et ekstra øje med 
uønsket aktivitet i og omkring din bolig. Bor du i hus, 
kan du fx lade naboerne fylde skraldespanden, tømme 
postkassen og parkere deres bil i indkørslen, så der ser 
beboet ud.  
Vis ikke feriebilleder på Facebook, mens du er afsted. 
Nogle indbrudstyve bruger sociale medier som Facebook, 
Instagram eller Twitter til at se, om en beboer er på 
ferie. Vent derfor med at poste ferieopslag, til du er 
hjemme igen.
Få dit hus eller lejlighed til at se beboet ud. Bor du 
i hus eller i en stuelejlighed, så lav med vilje lidt rod, 
så det ser ud, som om huset er beboet. Lad fx lidt 
legetøj ligge fremme, stil en kop og lad en opslået avis 
ligge på spisebordet og opvasken stå i stativet. Hvis du 
har mulighed for det, så sæt tænd/sluk-ure på dine 
lys, så de tændes om aftenen. Træk gardinerne for i 
soveværelset, men ikke andre steder.   
Har du have, så få den til at se ud, som der er nogen 
hjemme. Igen: Lav lidt rod. Har du børn, så lad fx bolde 
og hulahopringe og andet legetøj ligge på plænen eller 
terrassen, og hæng tøj på tørresnoren. En ferieryddet 
bolig signalerer, at der ikke er nogen hjemme. Bor du 
i en opgang, hvor der er rengøring, så få naboerne til 
at lægge din måtte på plads foran døren. En måtte, der 
står op ad døren, viser meget tydeligt, at der ikke er 
nogen hjemme.

Beskyt dine værdigenstande. Lad ikke værdigenstande 
som smykker, ure, tablets eller computere ligge frit 
fremme, og gem dem ikke i soveværelset. Det er typisk 
det første sted, en tyv vil lede. Læg værdifulde gen-
stande i en bankboks eller et værdiskab i hjemmet, eller 
gem dem et sted, hvor der er mindre risiko for, at en tyv 
vil lede. Gem også ekstranøgler til hus og bil, så tyven 
ikke indbydes til endnu et besøg. 
Bor du i hus, er det vigtigt at sætte en hængelås på 
skuret og låse værktøj, haveredskaber og stiger inde i 
skuret. Nogle tyve bruger de remedier, de kan finde på 
adressen, til at bryde ind med.
Tegn en indboforsikring. Er uheldet ude, er det utrolig 
vigtig at have de rigtige forsikringer, så du får dækket 
tabet af stjålne genstande og evt. skader opstået i din 
bolig som følge af indbruddet. Det anslås, at 14 pct. 
af beboerne i almene boliger ikke er forsikret mod 
indbrud. Er du en af dem, vil vi råde dig til at tegne en 
indboforsikring, inden du tager på ferie.

Gør, hvad du kan 
for at undgå indbrud  

Af Susanne Witting, administrationschef
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Sommerferien er indbrudstyvenes højsæson, men du kan gøre meget for at holde dem væk
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Med det gode sommervejr rykker mange beboere og 
besøgende udenfor og tager byparken i brug, sådan som 
det var hensigten. Men med den øgede brug af parken 
følger meget affald og mange ekstra arbejdstimer til 
renholdelse for driftspersonalet.
“Nu her hvor sommeren er kommet, oplever vi fra drif-
tens side en stigende aktivitet med affaldsmængder.  
Beboerne er naturligvis mere ude, og vi får derved mere 
affald at håndtere. Vi bruger ca. to timer i gennemsnit 
pr. medarbejder om dagen på affaldshåndtering fordelt 
over hele året,” forklarer serviceleder i Toveshøj, Mi-
chael Sørensen.
Omregnet svarer det til 2.200 timer årligt, eller at fem 
medarbejdere bruger 10 timer dagligt året rundt på 
affaldshåndtering. Det koster afdelingen 770.000 kr. 
årligt. Dertil kommer et deltidsansat traktorhold, som 
kører affald med traktor-grab til containerne. De bruger 
4-6 timer om ugen på affaldskørsel, hvilket bliver til ca. 
1.100 timer årligt. 
Samlet set anslår Michael Sørensen således, at der 
bruges i omegnen af 1 million kroner om året på 
affaldshåndtering i afdelingen.  
Problemet med skrald består ikke kun af efterladte 
dåser, madaffald og slikpapir i byparken, men også 
af decideret affaldsdumping, hvor affald og skrot fra 
lejlighederne ender udenfor. Driften finder ofte affald, 
der er kastet ud over altanerne, eller storskrald, som 
sættes vilkårlige steder i området. 
Driften har lavet forskellige initiativer for at komme 
problemet til livs. Man har optimeret mulighederne for 
at komme af med affald med nye affaldsskure på parke-
ringspladserne, ligesom man har øget antallet af affalds-
containere, hvor affaldet kan sorteres. Derudover har 
driften lavet en aftale med kommunen om to ugentlige 
afhentninger af storskrald. 
Der er ansat blokambassadører, som byder nye beboere 
velkommen med oplysning om blandt andet affaldshånd-
tering, og der er søsat kampagner i særligt udfordrede 
opgange.  

“Ud fra dette mener jeg, at vi fra driftens side har gjort 
en stor indsats. Men der skal mere til for at komme 
problemet til livs. Der er brug for en holdningsændring. 
Mange beboere har nemlig den opfattelse, at driften 
kun er til for at samle affald op og holde byparken og 
udearealerne rene,” siger Michael Sørensen.
Hvis det at holde udearealerne rene blev set som et 
fælles projekt, ville der være langt mere tid til andre 
opgaver, og det ville give afdelingen en stor besparelse; 
penge, som kunne bruges på huslejenedsættelse, bedre 
beboerservice eller på, at driften selv kunne løse nogle 
af de opgaver, som der bestilles håndværkere til.

Godt vejr 
betyder mere udeliv og mere oprydning

Af Susanne Witting, administrationschef

Den store, nyanlagte bypark i Gellerup blomstrer, og alt er grønt og indbydende.
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4 - Gellerupparken

Fra tanke til handling
En samtale med Kári Gylfason og en tidlig morgenstund sammen med Dortesvej-teamet gjorde mig 
meget klogere på udfordringerne ved Gellerupparkens affaldsøer og servicelederens nyeste tiltag

Tekst og fotos Vibeke Dam Hansen

Jeg har sat serviceleder for Gellerup-
parken Kári Gylfason stævne til 
en samtale om hans nye tiltag ved 
affaldsøerne på Dortesvej. Kári blev 
ansat i Brabrand Boligforening i som-
meren 2018 og har fra tidligere jobs 
haft udfordringen med håndtering 
af affald. Det ligger ham meget på 
sinde, at Gellerupparken viser sig fra 
sin pæne side, samt at hans medar-
bejdere har en meningsfuld arbejds-
dag med varierede arbejdsopgaver. 
Derfor lytter han til deres oplevelser 
og erfaringer i hverdagen og drøfter 
mulige forandringer, bl.a. på det 
ugentlige personalemøde, hvor alle 
har mulighed for at bringe emner på 
bordet.  

Fokusset har i et stykke tid været på 
de to affaldsgårde på Dortesvej, som 
han nu har udpeget som forsøgspro-
jekt. Ud over at ville udføre tiltrængte 
reparationer og bedre skiltning har 
han netop ansat Mohamed gennem 
boligforeningens boligsociale indsats. 
Mohamed bor selv i området og taler 
både dansk, somalisk, arabisk og 
engelsk. Han er ansat som service-

medarbejder med henblik på at blive 
Gellerupparkens affaldskonsulent, 
der ud over at holde affaldsgårdene 
og Dortesvejområdet i orden skal 
bruge en stor del af sin tid på at råde 
og vejlede beboerne om håndtering 
af deres affald. Efter et halvt års tid 
vil Kári og teamet evaluere forsøget, 
og hvis det er en succes, ønsker han 
at udvide tiltaget til Gelleruparkens 
øvrige affaldsgårde. 

En tidlig morgen på Dortesvej
Det er mandag morgen 1. april 2019. 
En kold, men solbeskinnet morgen. 
Servicemedarbejderne fra afdeling 4, 
Gellerupparken, og afdeling 5, Toves-
høj, sidder i kantinen på Servicekon-

toret, Edwin Rahrs Vej 30, og drikker 
en kop kaffe eller te. Serviceleder 
Kári Gylfason er ved at præsentere 
Mohamed, som netop i dag begynder 
i sit nye job. 
Kl. 7 er der opbrud, og servicemed-
arbejderne spreder sig ud i flere for-
skellige retninger. Flere af dem med 
huen trukket godt ned om ørerne og 
med handskerne på. Teamet, der i 

dag består af Kevin, Peter, Mehmet, 
Mohamed og Dennis, bevæger sig 
hen ad Dortesvej, hvor der i mange 
år har ligget to affaldsgårde på stræk-
ningen mellem Sigridsvej og Karen 
Blixens Boulevard. Affaldsgårdene er 
til storskrald og ikke andet. Og kun 
for områdets beboere – men begge 
dele er der mange, der ser stort på. 
Derfor må servicemedarbejderne 
begynde dagen med at grovsortere, 
hvad der er muligt at sortere. Dels 
for at affaldsgårdene ikke ligner en 
gammeldags losseplads og dels for 
at opfylde AffaldVarmes krav om 
sortering af storskrald. 

Gård 1
Gård 1 ligger længst ude mod Sig-
ridsvej – og det er altid den værste 
– især efter en weekend. 
”Og det er ikke engang vildt slemt 
i dag,” lyder det fra en af medarbej-
derne - ”men ser her!” 
Han viser mig tre lukkede sorte 
sække i en særdeles genkendelig 
form. Sækkene er nemlig firkantede, 
da de hver især indeholder to stabler 
af plastikbøtter fra bland-selv-slik. 
Fint stablede og indpakkede, - men 
de må ikke smides her, da det er 
erhvervsaffald. Og nej, det er ikke 
første gang, de finder sådant affald. 
Der står også fire-fem sække med 
hvide take-away-madbokse. Det 
kan fx være fra et madsted eller fra 
et arrangement. Ved siden af ligger 
to papkasser med små bøtter med 
rester af dressing og noget blandet 
salat. Et andet sted ligger en femli-
ters plastikbøtte, hvor der har været 
creme-fraiche-dressing i. Næppe 
fra en almindelig husholdning. Og 
ja, det er altid i Gård 1, der er mest 
erhvervsaffald. I flere år har området 
været plaget af erhvervsdrivende, der 
ser deres snit til at holde udgifterne 
til afskaffelse af erhvervsaffald nede 
ved at dumpe det her. I de tilfælde, 

Humøret er højt hos Kevin, Peter, Mehmet, Mohamed og Dennis.
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hvor boligforeningen har held med 
at finde dokumentation på synderen, 
bliver både denne, AffaldVarme og 
politiet adviseret, og vedkommende 
kan se frem til en regning. Desværre 
har det vist sig, at nogle af de er-
hvervsdrivende faktisk er bosat i 
Gellerupparken. 
Det er dog ikke kun erhvervsdriven-
de, der dumper affald her. Service-
medarbejderne har også oplevet, at 
nogle haveejere fra naboområderne 
synes, det er nemt at aflevere deres 
usorterede haveaffald i plastsække 
her. 
Begge affaldsgårde har rum til pap, 
stort brændbart, bure til for eksempel 
elektronik, jern og metal og en front-
loader til småt brændbart. Her må 
man under ingen omstændigheder 
smide sit husholdningsaffald, da 
det tiltrækker rotter, som ud over 
at være skadedyr også er bærere 
af forskellige smitsomme virus-, 
bakterie- og parasitsygdomme. 
Fritliggende madaffald er også guf 
for fugle, der ynder at flå skralde-
poserne op og spreder affaldet i alle 
retninger. Selv om der er en skakt 
på hver etage i hver opgang, møder 
servicemedarbejderne alligevel ofte 
beboere, der smider skraldeposer i 
frontloaderen eller måske bare ved 
siden af. Undskyldningen er ofte, at 
deres skaktnøgle er blevet væk. Så 
får de en pæn henvisning om at gå på 
Servicekontoret og købe en ny. 

Gård 2
Ved Gård 2, som ligger tættest på 
Karen Blixens Boulevard, er der 
god stemning her til morgen. Kevin 
fortæller, at det i dag heller ikke er 
så slemt i denne gård. Ofte bliver de 
mødt af et bjerg af blandet affald, 
der ligger hulter til bulter helt ud på 
fortovet, for beboerne har en vane 
med ikke at smide affald bagerst i af-
faldsgården først, når affaldsgården 
er tom - og så bliver den hurtigt fyldt. 
Men selv inden for lågerne ligger 
affald i alverdens afskygninger i en 
pærevælling. Teamet har taget en 
beslutning om, at møbler, der er sat 
til storskrald, bliver delvist destrueret 
på stedet, da det ofte er sket, at andre 
beboere har tilegnet sig et møbel, og 
derefter blot har efterladt det ved 

blokken, hvis det alligevel ikke pas-
sede ind med lejlighedens øvrige 
møblement. 
”Og vi vil altså ikke bruge tid på at 
skaffe os af med skrald mere end én 
gang,” siger de samstemmende. 

På jagt efter guld og andet godt
Jeg får også at vide, at affaldsgårdene 
flere gange om ugen får besøg af 
klunsere og andre folk, der er på jagt 
efter ”guld”. Nogle håndterer det 
fint, når de skiller en ting ad og tager, 
hvad de kan bruge - fx kobbertråde 
fra ledninger - og lægger resten tilba-
ge på rette plads. Og det er ok. Men 
der er andre, som hiver store sække 
ud af frontloaderen, sprætter dem op, 
tager, hvad de kan bruge af fx tøj, og 
så bare lader poserne ligge. Og det er 
helt uacceptabelt, er der enighed om 
i teamet. 

Dagens øvrige opgaver
Teamet arbejder effektivt, og det går 
stærkt med at sortere bunkerne af 
affald. Efter en times tid er begge 
affaldsgårde som forvandlede – og 
så pæne, som de nu kan blive efter 
forholdene. Med smil på læben tager 
teamet to minutters pause, hvor 
der også flyver et par jokes gennem 
luften. Derefter fordeler de sig ud til 
de blokke, som de hver især har som 
ansvarsområde, hvor smidt skrald 
bliver samlet op, og de grønne områ-
der vedligeholdt. Ofte bliver de også 
kaldt ud på en reparationsopgave 
hos en beboer. 

Plads til forbedringer
Peter indrømmer, at indhegningen og 
skiltningen kunne være meget bedre. 
Affaldsgårdene ligger neden for en 
skråning, og der er beboere, som 
vipper affald ned i gården oppe fra 
skråningen. Han har derfor foreslået 
at etablere et højere hegn, så dette 
ikke længere vil være muligt. Og det 
kommer til at ske her i 2019 i forbin-
delse med den planlagte renovering 
af affaldsgårdene. 
Dumpning af erhvervsaffald vil 
stadig være en udfordring, men 
med ansættelsen af Mohamed håber 
både ejendomsfunktionærerne og 
servicelederen at opnå en væsentlig 
forbedring i beboernes håndtering 
af husholdningsaffald og storskrald, 
samt at tiltaget vil udløse mere tid til 
teamets øvrige arbejdsopgaver. 

Alt andet end storskrald er der også blandt affaldet.

Serviceleder Kári Gylfason.
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Beboerhuset Søvangen
Aktiviteter efter sommerferien

Af Beboerhusudvalget

Søndagscafé 
11. august  kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød  - pris kr. 25,- 
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 21/8.

Fællesspisning 
Onsdag den 21. august  kl. 18.00 
Maden kommer fra Lokalcenter 
Brabrands café.
Se menu-opslag i vaskeriet og på 
varmemester-kontoret.

Prisen er 55 kroner for voksne - og 30 
kroner for børn under 12 år.

Søndagscafé 
8. september  kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød  - pris 25 kroner
Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fælles-
spisning den 18/9.

Fællesspisning 
Onsdag den 18. september kl. 18.00
Maden kommer fra Lokalcenter Bra-
brands café.

Se  menu-opslag i vaskeriet og på 
varmemester-kontoret.
Prisen er  kr. 55,- for voksne – børn 
under 12 år kr. 30,-. 

Aktivitetsdage  starter den 7/8 med 
keramik, syning, vævning og træ-
sløjd, hvor alle er velkomne.
Der er åbent for aktiviteter og værk-
sted fra kl. 14.00-17.00.

De frivillige i cykelværkstedet i Holmstrup er en god hjælp

Mange vil gerne have hjælp til reparation af cyklen

Tekst og foto Jens Skriver

Cykelværkstedet i Holmstrup star-
tede i midten af 1990’erne med hjælp 
til indretning og lidt til værktøj. 
Dengang var der 10 frivillige. Nu 
er der kun Hans Martin Gaardhus 
og Rudolph Bay tilbage, men der er 
stadig brug for deres hjælp.
Værkstedet får cykler forærende, og 
der efterlades mange cykler rundt 
omkring bl.a. i kældrene, men gamle 
cykler har ikke længere interesse.
”Cykler kan købes meget billigt,” 
siger Hans Martin. 
”Det er engangscykler. De unge 
kommer her ikke efter cykler, men 
med deres egen for at få den repare-
ret.” 
Han kommer med det hjertesuk: 
”Hvorfor køber man ikke en cykel, 
man er glad for hele livet, men noget 
bras, man ikke kan finde ud af at køre 
på. Nogle vil have lavet deres cykler 

om. Nogle gange er cyklen så sølle, at 
det er for bøvlet at reparere den.”
På værkstedet er der i tidens løb 
samlet et meget stort lager af reser-
vedele sammen, og besøgende må 
gerne kigge. Som udgangspunkt 
ydes hjælp til selvhjælp, men, siger 
Hans Martin: ”Bare kom, så fikser vi 
cyklerne, hvis vi ellers kan.”
Jeg så flere få pumpet deres cykel 
eller få den lappet; én fik vejledning 
i at stramme sadlen; én fik rettet 
kransen op, da den var blevet skæv, 
og én havde problemer med bremser 
og luft på forhjulet, da den havde 
tabt bremseklodserne. Men gearet på 
et baghjul var så svært at have med 
at gøre, at cyklen endte på genbrugs-
pladsen. Og endelig fik Ahmed hjælp 
til at trække en torn ud af dækket.

6 - Holmstrup

Ahmed får hjælp til sit dæk. 
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Administrator gennem 21 år takker af
Værestedet i Holmstrup fortsætter

Tekst Jens Skriver, arkivfoto

Simon Holse, som har været 
administrator og fundraiser for 
Værestedet i Holmstrup i al den tid, 
det har eksisteret, takker af uden at 
smække med dørene.

Historien
Det hele startede med byudvalgsmid-
ler og en toværelses lejlighed i Jernal-
dervej 237a, der åbnede dørene 1/12 
1997. Den blev for lille i løbet af nogle 
måneder, og aktiviteten flyttede til en 
fireværelses i 217. Nuværende lejlig-
hed i 245 rykkede man ind i 5/6 2001. 
En arbejdsgruppe fik aktiviteten op 
at køre i begyndelsen, hvor der var 
10 frivillige. Der har aldrig været 
ansatte, som skulle have løn. Kom-
munen har overvejet at ansætte en 
aktiveringsperson, men man kunne 
ikke opnå enighed om, hvilken afde-
ling som skulle betale. Huslejen var 
en tung post. Mange af møblerne har 
man fået foræret. Byudvalgsmidlerne 
slap op i 2015, og kommunen ville 
ikke betale til husleje. Derfor beslut-
tede et beboermøde, at afdelingen 
skulle overtage lejemålet, og nu var 
kommunen til at snakke med. Hvert 
af de to følgende år bevilgede den 
50.000 kroner, og de har rakt lidt 
længere, men nu er tilskuddet blevet 
ramt af besparelser. Derfor benytter 
Simon sig af muligheden for at sige 

tak nu pr. 1/7, så der kan komme nyt 
liv.

I det daglige
Aktiviteten drives af en såkaldt frivil-
lig social forening, der udgøres af de 
frivillige. Fra starten var målgruppen 
psykisk sårbare og ensomme. Der ar-
rangeres fællesspisning hver onsdag, 
hvor man også kan få en sludder og 
en sladder. Ingen registreres. Alle 
skal kunne komme. Øl og narkotika 
er bandlyst. Den eneste behandling, 
som er blevet foretaget, er, at nogen 

har fået beskeden ”Du har det ikke 
så godt” og er blevet henvist til andre 
steder.
”Afdelingsbestyrelsen har altid været 
velvillig. Kommunen for så vidt 
også,” siger Simon. I mens arbejder 
andre, ikke mindst Betina Tang, på at 
drive aktiviteten videre. Lejligheden 
er fortsat afdelingens, og der er andre 
aktiviteter. Simon har for øvrigt altid 
håbet på, at den kunne blive et egent-
ligt beboerhus. 

billedtekst

BAGAGERUMSMARKED I HASSELAGER 

 Afdeling 7 og 15 gentog den 2. juni succesen fra sidste år med et 
bagagerumsmarked ved afdelingernes fælleshus. 

Se billeder fra dagen på Skræppebladet.dk
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Tag på tur med FAS Nord til Tirpitz museum i Blåvand
Turen foregår den 27. august

Kl 8.30 er der afgang fra parkerings-
pladsen ved Gellerup Kirke.
Vi skal i dag vestpå. Det er den ver-
denskendte arkitekt Bjarke Ingels og 
BIG-gruppen, der har tegnet det nye 
Tirpitz. Arkitekturen er inspireret af 
den rå natur og historie, der omgiver 
det nye museum.
Turen går først til restaurant Ho Bugt, 
hvor vi skal have en dejlig buffet, in-
klusive en genstand og efterfølgende 
kaffe med dagens kage.
Godt mætte er det nu tid til at besøge 
det spændende museum Tirpitz i Blå-
vand. Vi starter med en introduktion 
til museet i bussen, og derefter er der 
tid på egen hånd til at se og opleve 
museet både ude og inde. Se blandt 
andet:
”Tirpitz-bunkeren”, ”En hær af 
beton”, ”Rav - Havets guld”, ”Den 
skjulte vestkyst” samt den nye sær-
udstilling” livsfare - Miner”, som 
omhandler minerydningen efter 2. 

verdenskrig til den sidste mine blev 
fjernet i 2012.
Efter en god oplevelse kører vi til 
Blåvand by, hvor der bliver et lille 
ophold.
Turen går herefter hjemad og slutter  
på parkeringspladsen ved Gellerup 
Kirke cirka kl. 19.00.

Pris
Prisen for sådan en dejlig tur er 300 
kroner pr. person (normal pris er 655 
kroner).
Pris inklusive.: Buskørsel, kaffe, 
rundstykker, frokostbuffet inklusive 
en genstand, introduktion, entre til 
Tirpitz og eftermiddagskaffe med 
kage.

Billetsalg
Der sælges billetter tirsdag den 25 
juni fra kl.15.30 til 16.15 i  Holmstrup, 
mødelokalet nummer 215.

Hans Broges selskabslokaler tirsdag 
den 25. juni fra kl. 16.45 til 17.30.
Skovgårdsparkens servicecenter på 
Ingasvej den 27 juni fra kl. 16.00 til 
17.30.
De bedste hilsner FAS NORD 
Ilham tlf. 29 64 58 04
Jytte 23 66 26 95

OBS
FAS NORD arbejder på eventuelt 
en efterårstur med letbanen fra 
Aarhus til Grenå og derefter en tur på 
Kattegatcentret.
Der er få billetter til Den Gamle By,  
som koster 60 kroner (normalpris er 
135 kroner).
Samt billetter til Moesgård Museum, 
som koster 60 kroner (normal pris 
120 kroner).

KREATIVT VÆRKSTED
Klassetrin: 10 – 14 år
Beskrivelse: Fremstilling af keramik, maling og tegning
Arrangør: Afd.12, Thorsbjerg, Brabrand Boligforening v/ afdelingsbestyrelsen Lise Ledet
Sted: Stenhytten, Stenaldervej 77, 8220 Brabrand
Dato: Uge 31, mandag den 29., tirsdag den 30., onsdag den 31. juli og torsdag den 1. og fredag den 2., august
Tidspunkt: 9.30 – 14.00
Tilmelding: KUN den 26. juni 16.00 – 19.00 på TLF: 25 17 44 41
Bus 3A. Medbring madpakke og praktisk tøj og sko 
Max deltagere: 10

Lokalcenter Brabrand 
Kort program på lokalcenter Brabrand i juni - sommergrill og filmklub

Onsdag d. 19. juni kl. 11.30–14.00 - Sommergrill
Vi tænder op i grillen og serverer 1 stk. spareribs + 1 styk frankfurter + salat + kartoffelsalat 
Samlet pris 45 kr. Kaffe og jordbærtærte: 25 kr.
 
Tirsdag d. 2. juli kl. 14.00 - Filmklub
Filmklubben viser ”The Second Best Exotic Marigold Hotel”. Film, kaffe og brød 25 kr.
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AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Brogesparken:
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:
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41 
liseledet@stofanet.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:
Kontaktperson Marianne Mortensen
mfsmgm@stofanet.dk

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Formand Mathias Ottesen Nielsen
hr.ottesen.nielsen@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) afdeling 6
tlf. 86 24 51 50 , keldalbrechtsen@stofanet.dk

Mathias Ottesen Nielsen, afdeling 19
Tlf. 50 88 98 38.
E-mail: hr.ottesen.nielsen@gmail.com

Abdinasir Jama Mohamed, afdeling 4
Tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com 

Helle Hansen, afdeling 4
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com 

Peter Iversen, afdeling 6
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk 

Christina Valsted Madsen, afdeling 25
Tlf.: 60 21 02 80, christinavalsted@gmail.com

Erik Bløcher, afdeling 2, tlf. 50 41 48 28

Joha Faghtmann (1.-suppleant), afdeling 22.

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
Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
Kontakt Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50. 
Åben rådgivning tirsdag 10-12 og torsdag 15-18.

BEBOERRÅDGIVNING TOVESHØJ
Maryam Fereidanian træffes på Janesvej 33, st. mf. 
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17
Tlf. 20 18 54 24

BEBOERRÅDGIVNING ved Jens Høgh 
Ingasvej 66 (ved selskabslokalet)
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17.30
Tlf. 61 28 21 26
Email: jens@beboerraadgivningen.dk

BEBOERRÅDGIVNING HOLMSTRUP
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6,
Tirsdag 15-17 og ”torsdags-kaffe” 10-12.
Tlf. 61 28 21 26
Email: jens@beboerraadgivningen.dk

GELLERUP RETSHJÆLP
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

FRITIDSFORENINGEN
Youssef Abdul Kader, formand
gnpy@hotmail.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

DET BOLIGSOCIALE HUS YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, 
Kontakt: Troels Bo Lund Knudsen: 23 89 73 96 

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,

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-onsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag : 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 - 13.00

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING



STAFET FOR LIVET 
I BRABRAND 

- NU PÅ FEM TIMER
Ny Gellerup-udgave af løbsstafetten, der sætter fo-
kus på oplysning om kræft og støtter Kræftens Be-
kæmpelse

For tredje år i træk bliver der holdt Stafet for Livet i 
Brabrand. Det sker i forbindelse med Markedsdagen 
på Fredspladsen i Gellerup lørdag den 31. august.
I år afvikles stafetten i en ny udgave. I stedet for at 
foregå over 24 timer bliver årets udgave afviklet over 
fem timer. Med start klokken 11 og afslutning klokken 
16.
Starten går fra Den Jordiske Freds Plads ved Gellerup 
Bibliotek. Her kommer der til at være et informations-
telt med aktive frivillige fra Somalisk Sundhedsfor-
bund, der tilbyder sundhedstjek til alle. I teltet vil der 
også være oplysning om forebyggelse af kræft. Og det 
er også ved teltet, at stafettens deltagere registrerer de-
res runder under stafetten.

Tre ruter i byparken
Deltagerne i stafetten kan vælge mellem tre ruter, som 
vil bringe dem rundt i Gellerups nye bypark. En kort 
rute på ca. 400 meter, en længere på en kilometer og 
så Gellerup-milen, på godt 1,6 km. Hver runde regi-
streres med en klemme på holdsnoren i stafetteltet.  
Der er mulighed for at tilmelde dit eget hold, der hele 
tiden har en deltager ude på en af ruterne. Eller du kan 
melde dig til som deltager på et åbent hold, og så gen-
nemføre det antal omgange, du har tid og lyst til.

Fighterrunde for kræftramte
Hovedformålet med Stafet for Livet er at skabe op-
mærksomhed på kræftforebyggelse. Men det gælder 
også om at støtte op omkring mennesker, der er ramt 
eller har været ramt af kræft. De kaldes fightere og hyl-
des med en særlig fighterunde i løbet af eftermiddagen 
og et efterfølgende kaffe/kage-arrangement. Hvis du 
har kræft eller har været ramt af kræft, er du meget 
velkommen til at melde dig.

Lysceremoni for de savnede
I løbet af eftermiddagen bliver der også holdt en særlig 
lysceremoni, hvor man kan mindes dem, som har tabt 
til kræften. I år håber Stafet for Livet Gellerup, at det 
kan komme til at foregå inde i kirkerummet i Gellerup 
Kirke, hvor der er mere ro, mens markedsdagen fore-
går ude på Fredspladsen. Til lysceremonien kan man 
købe lysposer, hvorpå der kan skrives små personlige 
hilsner til den savnede, og samtidig støtter man Kræf-
tens Bekæmpelses arbejde.
Tilmelding til Stafet for Livet Brabrand lørdag den 31. 
august 2019 kan allerede ske nu på www.stafetforlivet.
dk/brabrand.

Fælles børne- Sankthans 
for alle børn på Gellerup og Toveshøj

Søndag den 23. juni 
På pladsen ved Klubbens Legeplads 
på Toveshøj, Janesvej 4 

Fra kl. 18 er der snobrød med pølse
Kl. 20 tænder vi bål, synger sang og sender 
heksen til Bloksbjerg.

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

ÅBNINGSTIDER UGE 27-32 
Mandag-fredag kl. 6-12 - Lørdag-søndag kl. 10-15


