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Forsiden: 
Vi har taget en snak med formanden for Holmstrup Haver, Poul Erik 
Hansen, for at høre om livet i haveforeningen under coronakrisen.
Foto Bo Sigismund
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I skrivende stund er vi godt inde i den 7. corona-uge, og Dan-
mark gik nærmest i stå, men heldigvis er vi tilsyneladende 
sluppet heldigt med hensyn til antallet af fatale menneskelige 
omkostninger.

I boligforeningen fik coronaen de konsekvenser, at admini-
stration og drift lukkede ned – i hvert fald for fysisk kontakt, 
til gengæld er der blevet gjort en flot indsats ude på hjemme-
arbejdspladserne. Beboerdemokratiet har været sat på hold, 
forårets beboermøder blev aflyst, foreningsbestyrelsen har haft 
udsat alle møder og kun korresponderet på mails om det mest 
nødtvungne. 

Maj måneds repræsentantskabsmøde i boligforenigen er blevet 
skubbet til efter sommerferien. Og ghettoplanen og dens 
møder forsvandt også ud af kalenderen, så beboerne i nedriv-
ningsblokkene stadig må vente på afklaring.

Men i Aarhus Kommune, der arbejder de videre – ja, de 
arbejder faktisk forud. For her er der taget hul på udspillet til 
en udviklingsplan for Skovgårdsparken. For hvis det den 1. 
december skulle vise sig, at beboerne i de to afdelinger, BB’s af-
deling 3. og AAB’s afdeling 24, ender på den hårde ghettoliste 
– ja, så har kommunen tænkt tanker om nedrivning, salg, om-
mærkninger med mere – måske når beboerne dog at blive hørt 
undervejs. Mere om det i næste nummer af Skræppebladet.

Under coronaen er der også kommet et resultat af den advo-
katundersøgelse, der opstod i kølvandet på renoveringen af 
blok A17 på Toveshøj, som var blevet sat i gang, uden at der 
var givet en tilladelse fra kommunen.  Kort fortalt konkluderes 
der, at Toveshøjs beboere bør have ca. 1,5 millioner kroner af 
foreningen, fordi alt postyret har givet afdelingen et tab. Endnu 
har beboerdemokratiet på grund af corona ikke fundet ud af, 
hvad det skal ende med. 

Prisen for de to advokatundersøgelser skulle også løbe op i 
godt 1,5 millioner kroner. Rådmand Bünyamin Simsek, som i 
mange år har haft et horn i siden på alt, hvad der står Brabrand 
Boligforening på, har udtalt, at han vil have, at boligforeningen 
skal betale den regning. 

Fordi hele sagen er en præcedenssag - og boligforeningen har 
sagt, den ikke mener, den skal betale regningen, fordi at tilsyn 
er en kommunal opgave, så har Aarhus Kommunes egne juri-
ster vurderet, at kan blev en rigtig dyr retssag, hvis den skal 
føres ved tre instanser. Det rapporterer JP Aarhus og konklu-
derer, at det bliver over skattebilletten, at den regning bliver 
betalt.

Ikke noget kønt forløb, desværre. Og nok et tegn på, at der er 
et stykke vej til den gode dialog. Ærgerligt når så meget er på 
spil både i Gellerupparken og Tovehøj, og måske også snart i 
Skovgårdsparken.
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Cykelstien Trille Lucassens Gade gennem poten 
 
Hans Martin Gaardhus foran udgangen fra opgang 44

E&P Huset i nye omgivelser
Nyt og gammelt ansigt i helhedsplanens info-center

Tekst og fotos Helle Hansen

Indenfor ligner huset næsten sig selv, på nær at al inven-
taret stadigvæk står stablet i flyttekasser. Men udenfor er 
omgivelserne forandret, for E&P Huset er nemlig rykket 
et par hundrede meter ned ad Karen Blixens Boulevard 
og ligger nu lige der, hvor Trille Lucassens Gade og Jet-
tesvej mødes lidt nord for Nordgårdhallen.

Et nyt og et gammelt ansigt byder hurtigt indenfor – i 
coronaafstand. Det kendte ansigt sidder på Chadi Ali 
Kayed, der er flyttet med huset, han har fortsat ansvar for 
booking og guideture. Det nye hoved sidder på Sophie 
Rasmussen, der fremover skal være daglig leder af in-
focentret. En stilling under borgmesterens afdeling, hvor 
hun har været ansat siden 1. marts. Under coronakrisen 
har hun dog mest arbejdet hjemmefra eller været omkring 
rådhuset, men fra 11. maj flytter hun ind på kontoret i 
E&P Huset. 

Endnu vides det ikke, hvornår der officielt bliver åbnet 
for møder i E&P Huset igen, det afhænger af udviklingen 
med corona. Men når der åbnes, så kan gæster komme 
forbi og opleve en opdateret model over hele området, for 
der er sket nogle ting i løbet af det snart halve år, model-
len har været opmagasineret i Brabrand Boligforenings 
foyer.

”Men vi tør næsten godt annoncere, at vi kommer til at 
holde en ordentlig åbningsfest den 18. september,” lover 
Sophie Rasmussen, der glæder sig til at komme i gang. 
Og hun opfordrer alle til at følge med på Facebook, for 
der kommer til at ske ting og sager allerede om kort tid, 
og en del af aktiviteterne kommer til at ske sammen med 
de nye naboer i Sigrid Stue, som også er flyttet med ned 
ad gaden.

Veje krydses, hvor E&P Huset nu ligger for enden af boulevarden.Sophie Rasmussen og Chadi Ali Kayed er i fuld gang med at flytte ind 
i de gammelkendte lokaler.
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Livet i Holmstrup Haver under coronakrisen
Skræppebladet vil gerne beskrive, hvordan livet leves rundt i boligforeningen her i coronattiden. 
Derfor er vi taget på besøg i Holmstrup Haver for at snakke med kontaktperson Poul Erik Hansen 

om livet i haveforeningen, fælleskabet og udbyttet fra havedyrkningen

Tekst Anders Nielsen, fotos Bo Sigismund

Poul Erik fortæller, at Holmstrup Haver har 49 haver, og 
lejerne kommer fortrinsvis fra Holmstrup, herefter Thors-
bjerg og Odinsgård. Nogle få lejere er fra Gellerupparken 
og Toveshøj.
Alle haver er lejet ud lige nu. Poul Erik fortæller, at lejerne 
betaler to kroner pr. kvadratmeter. 
”Jeg har haft min have i 25 år og været med i haveforenin-
gens bestyrelse halvdelen af tiden. Jeg har gået og slået 
græs og passet have. Jeg har været autolakerer, været 
industrimaler, malet kontormøbler, malet for et snedkeri i 
Silkeborg og sprøjtemalet store maskiner ude i Sabro. Jeg 
har svendebrev som autolakerer,” fortæller han.

Dyrkning af grøntsager
Er de afgrøder, du dyrker, tilskud til husholdningen eller ren 
kreativ fornøjelse? 
”Det er både-og, der er både gulerødder, ærter og kartof-
ler. Kartofler er jo ikke noget, man dyrker for sjov, men 
for at spise dem, mens ærterne er for sjov. Krydderurter 

har jeg også lidt af, men mest hjemme på terrassen. Jeg 
bruger hestemøg og kalk til dyrkningen, ikke noget med 
gift eller kunstgødning eller noget, nej,” siger han.
Da Skræppebladet ankommer til haveforeningen, ser vi, 
at der ligger en pæn del hestemøg. Om det siger Poul 
Erik: 
”Leverandørerne af hestemøget kommer nogle gange fra 
Den Gamle By, fordi jeg kender ham, der har hestene der-
nede. Hestene er fra Holmstrupgård, og de har fået lov 
til at køre møget herop, fordi vi kan godt bruge mere, og 
de skal så ikke betale for at komme af med det, og vi skal 
ikke betale for at få det.”

Fælleskabet er hyggeligt
Folk, der har have her, er folk fra Holmstrup og Brabrand Bo-
ligforening. Når man kommer gående, kan man mærke, at folk 
gerne vil snakke, det virker lidt hyggeligt. Hvor meget fælles-
skab er der hernede?

Der bliver dyrket alle mulige afgrøder i haverne.



Skræppebladet maj 2020 - 5

”Der er meget fællesskab, fordi nogle gange har vi lejet 
selskabslokalet, og så kommer folk fra de forskellige 
kulturer og laver deres mad til et sammenskudsgilde der-
oppe i selskabslokalet, hvis vi ikke kan være ude, det er 
som regel sidst i august. Der kommer et arrangement her 
i august, vi skal lige have fundet nogen, der kan stable 
det på benene, for os i bestyrelsen har rigeligt at lave.”

Det var helt hyggeligt at komme herned, hvordan klarer du dig 
i coronatiden? 
”Jeg klarer mig faktisk ret godt, jeg passer på og gør det, 
man skal, holder afstand. Jeg har ikke en målestok med 
mig hele tiden, men så vidt muligt holder man afstand og 
ikke noget med knus eller hånd. Jeg ser ikke så meget til 
familien, for de har jo også deres at gøre. Nu er de mind-
ste af børnene begyndt at gå i skole igen, så dem holder 
jeg lidt på afstand, for ikke at sprede smitten, fordi at 
tage dem op synes jeg, vil være forkert. Venner kommer 
herned og også op i lejligheden, for det er jo en stor lejlig-
hed, så vi kan sagtens holde afstand,” fortæller Poul Erik.
Bestyrelsen går på havevandring for at se, om der er 
nogen, der ikke passer deres have. Hvis der er nogen, der 
ikke passer haven, får de en opsang, men hvis de er syge, 
får de en dispensation, oplyser Poul Erik. 
 ”Så skal vi nok finde ud af det. Foreningen har lige købt 
en hækkesaks, det er sådan, hvis naboer kan finde ud af 

det sammen, så kan de lave høje hække, ellers er reglen 
i haveforeningen, at der er 1,50 meter høje hække. Vi er 
sådan, at vi jo ikke skal gå og lege politimænd. Folk skal 
hygge sig og være gode ved hinanden,” siger Poul Erik 
og tilføjer:  ”Folk skal have en have, fordi de skal ikke 
sidde derhjemme og kukkelure, når de kan komme ud i 
naturen. Og folk er jo helt pjattet med at komme herned 
og gå ture. At få en have gør, at nogle lyser helt op. Det 
hjælper selv nogle, der er psykisk syge, de lyser helt op, 
når de kommer herned, dem har vi nogle stykker af. 
Nogle gange går det ikke så godt, så må vi jo lige hjælpe 
dem lidt,” fortæller Poul Erik

Fremtid for Holmstrup Haver 
I har lejet grunden af kommunen, kan I fortsætte med at leje 
grunden af Aarhus Kommune?
”Den er fredet, det betyder, at vi kan beholde den, så 
længe vi vil,” garanterer Poul Erik.

Poul Eriksen Hansen har haft sin have i 25 år.
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Livsværkstederne bringer nærvær ud 
under coronakrisen

Tilbud om mad, støtte, hjælp og nærvær til beboere, der for tiden har det svært 

Tekst Helle Hansen

Er du ekstra hårdt ramt i denne tid og kæmper med psy-
kiske lidelser, misbrug, ensomhed eller andre svære pro-
blemer? Så er der hjælp at hente hos Livsværkstederne, 
der i den kommende tid kører ud på gader og stræder i 
Gellerup, Skovgårdsparken og Toveshøj.
Det sker i forbindelse med projekt ”Akut Social Drive 
Out”, der tilbyder støtte og hjælp blandt andet i form af 
udlevering af mad og kaffe med tid til en snak.
Gritt Rhinstrøm, der er leder af Livsværkstederne i Gel-
lerup, der til daglig holder til over Føtex i City Vest, men 
som p.t. er lukket på grund af corona-epidemien, fortæl-
ler om projektet:

”Det, vi konkret gør med projektet Akut Social Drive Out, 
er, at vi i løbet af ugen kører ud til fire forskellige steder 
i lokalområdet med en pop-up-kaffebod. Og her står så 
frivillige og ansatte fra Livsværkstederne klar med tid til 
en snak, kaffe og kage, udlevering af måltider. Og der er 
også mulighed for at få rådgivning og information.”
”Vi er helt med på, at ramadanen er gået i gang, derfor 
vil vi også tilbyde gratis måltider som færdige supper, der 
kan tages med hjem og varmes, når fasten brydes. Eller 
man kan få udleveret et måltids-kit, hvis man hellere selv 
vil lave sin suppe,” fortæller Gritt Rhinstrøm.  
Hun oplyser, at indsatsen drives lokalt af Livsværkste-
derne i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde og med 
støtte fra Trygfonden.

Corona skaber utryghed
Livsværkstederne håber, at initiativet i den kommende 
tid kan være med til at skabe nærvær og håb i den van-
skelige situation for mange lokale beboere i Gellerup, 
Skovgårdsparken, Toveshøj og Aarhus Vest. 
”Socialt udsatte kæmper ofte med psykiske lidelser, 
misbrug, ensomhed og andre svære problemer, og de risi-
kerer at forstærkes i denne tid. Frygten for corona-smitte 
skaber ekstra utryghed, og situationen betyder, at mange 
mennesker i sårbare situationer mister det sociale fælles-
skab, der udgør et vigtigt holdepunkt i hverdagen,” siger 
Gritt Rhinstrøm.

Livsværkstedernes leder, Gritt Rhinstrøm th., og cafémedarbejder 
Mathilde Vendelbo Andersen er klar til at rulle ud med pop-up-boden.

Her kan du møde Livsværkstedernes 
Akut Social Drive Out:

Ved Gellerup Bibliotek
Mandag kl. 12.00-13.30 og onsdag kl. 14.00-15.30.

På Toveshøj 
ved stien til bazaren ved Edwin Rahrs Vej 26: 
Mandag kl. 14.00-15.30.

Uden for Yggdrasil/Det boligsociale hus
Tirsdag kl. 12.00-13.30 og torsdag kl. 14.00-15.30.

Skovgårdsparken 
ved legepladsen ved Karensvej nr. 9-15
Tirsdag kl. 14.00-15.30 og torsdag kl. 12.00-13.30.
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Beboerdemokrati på vågeblus
Alle forårets beboermøder samt repræsentantskabsmødet er aflyst eller udsat

Tekst Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Efter Mette Frederiksens historiske udmelding om indsat-
sen imod coronavirus iværksatte Brabrand Boligforening 
d. 12. marts en kontrolleret nedlukning. Vi valgte at følge 
et forsigtighedsprincip og har naturligvis indrettet os 
efter de anvisninger, som vi har fået af myndighederne.  
 
Det betød også, at vores beboerdemokrati blev sat på 
vågeblus og først kan forventes igen at nå op i omdrejnin-
ger efter skoleferien. Vi skal holde afstand og har derfor 
ikke kunnet holde møder. Vi håber, at der som bebudet 
af regeringen vil komme nye retningslinjer fra d. 11. maj, 
så vi ved mere om genåbningen og vores muligheder.  
 
Nedlukningen har ikke forhindret, at vi kan træffe beslut-
ninger, når det er nødvendigt, og foreningsbestyrelsen 
har blandt andet skriftligt godkendt forslag om aflysnin-
ger og udsættelser af møder. 
 
Aflysninger og udsættelser af møder
Vi måtte aflyse de beboermøder, som var planlagt til 
afholdelse i april.  Det betyder, at mandaterne for de af-
delingsbestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på 
valg i april, forlænges, indtil nyt beboermøde kan holdes 
– og alle afdelinger skal under alle omstændigheder holde 
beboermøder i september. Alle afdelinger vil altså fortsat 
have fuldt besatte bestyrelser, indtil nyvalg finder sted.  

Det har endvidere været nødvendigt at udsætte boligfor-
eningens repræsentantskabsmøde, som skulle have været 
afholdt d. 28. maj. Også her forlænges mandaterne, indtil 
repræsentantskabsmødet kan afholdes efter skoleferien. 
Desuden er et foreningsrådsmøde (planlagt til d. 29. april) 
blevet udsat. Myndighederne har udsendt nye regler, der 
gør mandat-forlængelserne lovlige. 
 
Helhedsplan for Gellerup forsinkes
Vi nåede akkurat på et møde med kommunen lige 
inden nedlukningen at aftale en tidsplan for beslut-
ningerne om behandling af nye helhedsplaner for 
Gellerup og Toveshøj – og vi fik nedsat en politisk 
styregruppe med deltagelse af borgmesteren, de to 
afdelingsformænd samt boligforeningens formand.  
 
Men en planlagt og helt nødvendig workshop for 
afdelingsbestyrelsen i Gellerup med deltagelse af bl.a. 
borgmesteren måtte udsættes fra maj til 17. august. Dette 
vil selvfølgelig forsinke hele forløbet. Og det har den be-
klagelige konsekvens, at beboerne nok må vente længere 
på besked om nedrivning af boliger. Men vi vil selvføl-
gelig gøre alt, hvad vi kan, for at alle, der bliver berørt, 
får besked så hurtigt som muligt. På Toveshøj forventes 
ikke nogen forsinkelse. Deres workshop skal efter planen 
holdes i efteråret. 

Hun fortæller, at tilbuddet om rådgivning i pop-up-kaffe-
boden gælder udlændingerådgivning, gældsrådgivning, 
retshjælp og konfliktrådgivning.

Du kan blive frivillig
”Tilbuddet med pop-up-kaffeboden er både rettet mod 
beboere, der har behov for hjælp, men også hvis du 
måske er nabo til nogen, der har brug for hjælp,” siger 
Gritt Rhinstrøm. 
Hun hører også meget gerne fra potentielle frivillige, der 
har lyst til at være med til at gøre en forskel lokalt.
”Hvis nogen har lyst til at hjælpe, så er de meget vel-
komne til at kontakte os,” siger hun. 
Du kan ringe på mobil 31 68 44 70 eller skrive til e-mail 
grk@kfumsoc.dk
Læs mere om Akut Social Drive Out på: https://bit.ly/
akut-drive-out

Frivillige og ansatte fra Livsværkstederne står klar
 med tid til en snak, kaffe og kage mv.
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skræppebladet inviterer (igen) til 

fredag den 4. september 2020

Oplev glimt fra Skræppebladets 50-årige historie og mød nogle af folkene omkring ”Skræppen”

Tekst og foto Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladets jubilæumsreception i marts blev aflyst 
på grund af corona-situationen. Men nu prøver vi igen 
og inviterer dig til en festlig fredag eftermiddag. Det store 
forsamlingsforbud er, så vidt vi kan se, ophævet, når vi 
inviterer indenfor i ugen, hvor også Aarhus Festuge løber 
af stablen.
Den nye dato er fredag den 4. september kl. 14-16. 
Forenings- og beboerbladet i Brabrand Boligforening 
inviterer til reception i boligforeningens nye administra-
tionsbygning. 
Mød nogle af de nuværende og tidligere personer i og 
omkring Skræppebladet. Vi byder på en forfriskning og 
alle er velkomne. 

Se de gamle udgivelser
De fleste af de trykte blade opbevares i dag på Gellerup 
Museum, hvor der er fri adgang i åbningstiden til at 
kigge i de gamle Skræppeblade. I anledning af receptio-
nen henter vi bladene over i administrationsbygningen, 
så du også her kan forbløffes, forundres og få et smil på 
læben, når du kigger i 50 års lokalhistorie gennem Skræp-
pebladets verdenssyn.
Udvalgte artikler og andre informationer præsenterer 
vi på en plancheudstilling. Her kan du bl.a. se glimt fra 
nogle af de artikelserier, som redaktionen har produceret. 
Der er også glimt fra udvalgte og markante historier, som 
Skræppebladet har dækket gennem tiden.

Oplæg og taler
Hør mere om Skræppebladet, redaktionsarbejdet, almene 
boliger og meget mere, når bl.a. Brabrand Boligforenings 
formand, Keld Albrechtsen, holder tale, og der er oplæg 
ved medlemmer af Skræppebladets redaktion. Der er 
mulighed for rundvisning i huset.
Du kan også smage småkager fra Skræppebladets kendte 
julebager, Winnie Sehested. Det endelige program er ikke 
helt fastlagt – så følg med på Skræppebladets hjemme-
side, Facebook og Twitter.

Receptionen foregår i Brabrand Boligforenings nye administration, 
der ligger lige ved siden af Bazar Vest og Aarhus Kommunes bygning 
i Gellerup.

jubilæumsreception
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Hvornår var det nu, det skræppe-var?
Skræppebladet fejrer 50 år. Vind præmier i jubilæums-quizzen (del 2)

Tekst Ulrik Ricco Hansen

I marts 2020 var det 50 år siden, det første Skræppeblad 
havnede i beboernes stuer. I den anledning har redaktio-
nen været i arkivet og fundet gamle overskrifter og citater 
frem. Kan du gætte, hvilket årstal det stod i Skræppebla-
det?
Vind et dejligt gavekort, hvis du gætter flest årstal rigtigt. 
Du kan også løbende deltage i konkurrencen om at gætte 
to årstal, for quizzen løber i hele jubilæumsåret. Du finder 
konkurrencekuponen og betingelser på Skræppebladets 
hjemmeside. Dit svar kan også sendes på e-mail til redak-
tionen.

Vinder af første quiz-runde
Vi har trukket lod blandt de rigtige svar til den første 
del af quizzen. Vinderen er Pia Rasmussen, Annettevej i 
Brabrand. Et gavekort på 100 kr. er på vej.
Vi afslører ikke de rigtige svar endnu, for du har også 
mulighed for at deltage samlet og gætte alle årstal i en 
stor tipskupon i slutningen af jubilæumsåret.

Første årstal 
Gæt, hvilket år Skræppebladet havde været til indvielse: 
”Brabrand Boligforening fejrede den 21. februar rejsegilde 
på 25 seniorboliger i Harlev.”
IT-gruppen i Gellerupparken vil indføre ny teknologi  
”i form af egen telefoncentral og lokalt datanetværk.”
En ellers rolig afdeling er pludselig ramt af kriminalitet:  
”Der bliver stjålet biler og øvet hærværk […] Nogen har 
forsøgt at antænde en benzintank under carportdækket 
for at få den til at eksplodere.”

Andet årstal
Gæt Årstallet, hvor Skræppebladet skrev, at ”beboer-
rådgivningen nu på forsøgsbasis [får] en fast træffetid på 
Holmstrup Mark.”
To gange er broen mellem Toveshøj og Gelleruppar-
ken blevet kørt ned. Skræppebladet meddeler, at der  
”går 1 - 1 ½ måned, inden broen over Edwin Rahrs Vej 
kommer på plads.”
Harlev banko- og aktivets-forening arrangerer udflugt til 
Tyskland for 150,- kr.: ”Fællestur til øen Silt og Tyskland 
med banko og indkøbsmulighed”

Mange var mødt op for at se det nye byggeri. Foto af Asger Kjærgaard

Vangerne, der bærer selve broen, er til reparation i Randers. Foto af 
Hans Grundsøe
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Læs, skriv, fotografer og gæt dig til gavekort
Vær med i Skræppebladets mange jubilæumskonkurrencer

Tekst Ulrik Ricco Hansen

Du kan være med til at fejre, at et af Danmarks ældste be-
boerblade fylder 50 år. Vi har en stribe konkurrencer, hvor 
du nemt kan være med. Nogle er lette at deltage i - andre 
er lidt udfordrende.
Send til redaktion@skraeppebladet.dk for at deltage - 
husk navn, e-mail og kontaktoplysninger inden næste 
deadline. Konkurrencerne løber hele jubilæumsåret, så du 
kan stadig være med – også flere gange.

Konkurrencer: Læs og gæt
Kan du lide at læse, har vi to konkurrencer: Det nyeste 
og det historiske. Følg med online eller fordyb dig i histo-
rien.
Tilmeld dig, og læs Skræppebladets nyhedsbrev:  
Vi uddeler i hvert nummer gavekort til en læser. Denne 
gang har vores computer udtrukket følgende vinder 
blandt modtagere, som læser nyhedsbrevet: Berit Bramm. 
Et gavekort på 50 kr. er på vej.
Jubilæumsquiz: Gæt to årstal ud fra overskrifter og citater.  
Vi uddeler i hvert nummer gavekort til en læser. I slut-
ningen af jubilæumsåret er der desuden en stor, samlet 
tipskupon, hvor man kan gætte alle årstal. Se årstalsquiz-

zen og vinder af første runde andet sted i dette nummer 
af Skræppebladet.

Konkurrencer: Skriv og fotografer
Skriv om at være beboer. Skriv om dine oplevelser. 
Skriv om dine drømme. Skriv til Skræppebladet.  
Vi har to konkurrencer - den ene er online, og du skal blot 
huske at tilføje det rigtige hashtag. Den anden handler 
om at skrive under et bestemt emne som ramme.
Hashtag Skræppebladet: Forsyn dine indlæg på sociale 
medier, blogs og hjemmesider med #skraeppebladet, 
#skræppebladet eller #skraeppebladet50. Der skal være 
offentlig adgang, så vi kan finde dem.
Skrivekonkurrence: Under rammen ”50 år” inviteres du 
til at skrive en klumme, et digt, en kommentar eller en 
kronik. Vi bringer den i Skræppebladet. Den skal på en 
eller anden måde være beboerrelevant. De bedste forslag 
præmieres løbende, og til slut kåres de bedste.
Konkurrence: Brug kameraet: Vis dine bedste fotos fra 
din afdeling eller andre steder, som har tilknytning til 
Brabrand Boligforening.

Tre nye spisesteder åbner i Gellerup
Bagels-bar, pizzaria og restaurant åbner dør om dør på Inger Christensens Gade

Tekst og foto Helle Hansen

Midt under coronakrisen og uden noget videre postyr 
slog den første butik i stueetagen på det nye Zebra House 
dørene op onsdag den 22. april. Al-Rayes Pizza og Mana-
kish ligger på Inger Christensens Gade i nummer 96, og 
her har indehaver Fadi Mohamed til en start måttet nøjes 
med kun at sælge take-away.

I nabobutikken i nummer 94 har Bagel King, en sand-
wichbutik, i længere tid haft annonceret, at dørene ville 
blive åbnet mandag den 4. maj med masser af gode 
åbningstilbud. Også her er der taget foranstaltninger for 
corona-smitten, således at der max må være tre kunder i 
butikken ad gangen, Det har teamet Bagel King på Face-
book annonceret til sine allerede over 1000 begejstrede 
følgere.

I hjørnelokalet i nummer 98 ud mod Karen Blixens Bou-
levard afslører tre papirskilte foreløbig kun, at der snart 
åbner en ny restuarant ved navn Zyara. Et kig ind ad vin-
duerne afslører, at der stadig kun er ved at blive indrettet.

Helhedsplanens visioner om erhverv i Gellerup er ved at blive en 
realitet i det nye Zebra House på Inger Christensens Gade.
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Trods regn og corona, Skræppen skal ud da
Redaktionsmøde på Skype for beboerbladets skribenter

Tekst og fotos Helle Hansen, redaktør

Selv om Danmark er lukket ned, og alle former for møder 
i Brabrand Boligforening har været aflyst siden starten af 
marts, så skal det da ikke forhindre Skræppebladet i af 
udkomme. Det mente de frivillige skribenter på Skræp-
pebladets redaktion, som i stedet for et sædvanligt redak-
tionsmøde fandt ud af at mødes i cyberspace for at aftale 
indholdet i dette nummer af bladet. 
Så den 14. april blev der holdt ordinært redaktionsmøde 
via Skype. Efter 15 minutters indledende tekniske øvelser 
kunne mødet holdes med både idéudvikling, diskus-
sioner og bevillinger. Og der blev også aftalt nyt on-line 
møde på deadlinedagen fredagen ugen efter. Også her 
lykkedes det at gennemføre mødet digitalt med efterføl-
gende nydelse af en lille fredagsdrink hver for sig.

Fagre nye verden i BB
Også på Toveshøj har afdelingsbestyrelsen fået erfaringer 
i at holde møde i cyberspace. Det gjorde den mandag den 
27. april, hvor bestyrelsen blandt andet skulle diskutere, 
hvordan den skal forholde sig til den nylig offentliggjorte 
advokatundersøgelse. 
Boligforeningens foreningsbestyrelse har modsat ikke 
begivet sig ud i eksperimenter med møde i cyberspace. 
Alle typer af møder i bestyrelsen og dens udvalg har 
været aflyst siden Danmark blev lukket ned i starten af 
marts. Kun de allervigtigste uopsættelige beslutninger er 
blevet truffet via skriftlige indstillinger, der er diskuteret 
via mails.

På deadlinedagen fredag den 24. april drak redaktionen også en 
fredagsdrink hver for sig i cyberspace.

Skræppebladets redaktør, Helle Hansen, sidder på sit hjemmekontor og 
forsøger at styre talerækken på redaktionsmødet i cyberspace.
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Det er frusterende ikke at kunne dyrke 
fællesskaberne i påsken

I påsken har kirkerne landet over været lukket. 
I Gellerup Kirke har de brugt de sociale medier til at komme ud til folk 

Tekst Elsebeth Frederiksen

Normalt er påsken en travl tid for præsterne. Men 
påsken 2020 har været meget anderledes end det 
plejer. Her har kirkerne på grund af corona nemlig 
været lukket. Niels Hviid, som er præst i Gellerup 
Kirke, fortæller, at de har været nødt til at finde 
andre måder at nå ud til kirkegængerne på, når de 
ikke kunne være fysisk til stede. De har derfor holdt 
gudstjenester, der er blevet transmitteret på Facebook.  
”Nogle giver udtryk for, at de har haft en mere intens 
påske, når de har kunnet sidde og følge med i påskens 
budskaber online fra alle landets kirker på en gang, 
mens andre udtrykker, at for dem har det ikke været 
rigtig påske, fordi de har savnet fællesskabet og at fejre 
gudstjenesterne sammen fysisk,” fortæller Niels Hviid.    
 
Det fysiske nærvær i kirken betyder virkelig meget for 
både præster og kirkegængere, så det har været en lidt 
mærkelig påske. Men på den anden side har de også haft 
et fællesskab på en anden måde. 
”Kirken er jo ikke en serviceydelse til folk, men det er 
noget, vi gør sammen, og som vi alle får noget ud af, ” 
forklarer Niels Hviid. 
Det bliver bare lidt mere som en service end et fællesskab, 
når det er online. 

Begravelser
Der er selvfølgelig stadig blevet afholdt begravelser. Den 
første udmelding fra myndighederne var ,at der kun 
måtte være 10 til stede, men de endte på, at der godt 
kunne være 30 i Gellerup Kirke. De lavede en konkret 
vurdering og satte stolene to meter fra hinanden. De har 
taget alle mulige forholdsregler og har derfor heller ikke 
udleveret salmebøger, men har lagt salmeteksterne op 
på storskærme. I nogle kirker har præsterne aftalt med 
pårørende, at begravelsen er blevet streamet på Facebook, 
for at flere kunne være med.

Folk har fået noget ud af det
Når Niels Hviid har holdt gudstjeneste i en tom kirke, 
har det været lidt sært for ham, men det har også 
været dejligt for ham at vide, at nogen har set med. 
”Efter en gudstjeneste har jeg fået en del kommentarer på 
Facebook og SMS, så det er dejligt at vide, at nogen har set 
med og fået noget ud af det. Så selvom vi ikke har været 
sammen fysisk, har vi alligevel fejret påske sammen, bare 
hver for sig.”

Har prøvet at holde fællesskabet ved lige
Det har været svært for nogen ikke at kunne komme 
i kirken. Nogle mennesker dyrker det fællesskab, der 
findes der og kan godt blive ensomme uden. Derfor har 
nogle meninghedsrådsmedlemmer skrevet nogle påske-
hilsner til medborgerne og puttet dem i deres postkasser. 

”Vi prøver at ringe ud til folk og opfordrer til at lave 
telefonkæder. Når jeg ringer til folk, så fortæller de lidt, 
hvordan det går med deres nabo, og på den måde får jeg 
indblik i, hvordan de har det, ” siger Niels Hviid. 
Telefonsamtaler er selvfølgelig en bleg erstatning for det 
ægte samvær, men det er alligevel vigtigt for borgerne. 
Niels Hviids oplevede dog i starten af nedlukningen, at te-
lefonerne var meget stille. Lidt ligesom hos lægerne, hvor 
folk ikke ringede, medmindre det var corona-relateret. 

Behov for samtaler
Sjælesorgssamtaler kan man også tage på en gåtur, over 
messenger eller telefonen. Det kan ofte være dybt me-
ningsfuldt, uanset hvilken kommunikationsform man 
bruger. Hvis samtalen foregår på e-mail, har begge parter 
tid til eftertænksomhed. Niels Hviid forklarer, at når man 
skriver tingene ned, kan det ofte være ret afklarende. 
”Vi vil gerne ind i et reflekterende rum, hvor vi reflekterer 
over dette mærkelige liv, ” siger Niels Hviid.

Fremtiden
Kirken har foreløbigt lukket indtil den 10. maj. Om de 
kan åbne derefter, er lidt usikkert. Og når de åbner, må 
de så fylde kirken helt op, eller er der begrænsninger på? 
Der er stadig mange spørgsmål, som skal besvares. Niels 
Hviid glæder sig i hvert fald til de alle kan være sammen 
igen.

Præst i Gellerup Kirke, Niels Hviid, holder gudstjeneste live på 
facebook.
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Fredens Moské: 
Alle aktiviteter er lukket ned under ramadan

Fællesbøn, fællesspisning og fællesskabet i det hele taget er sat på standby i Fredens Moské

Tekst Nebiye Keskin, gellerup.nu, foto Elsebeth Frederiksen

Corona har denne gang kastet sin skygge over ramada-
nen og ført til utallige aflysninger i den lokale moské i 
Gellerup. I stedet forsøger imamen at holde kontakten 
gennem de sociale medier.
For enden af Bazar Vests parkeringsplads, lige ved siden 
af genbrugsbutikken, ligger Fredens Moské. Den er 
drevet af frivillige kræfter og er tilknyttet den Arabiske 
Kulturforening i Gellerup.
Allerede inden ramadanens start besluttede denne 
moskés bestyrelse at følge myndighedernes anbefalinger. 

De lukkede alt ned
De fem daglige fællesbønner, møder, fredagsbøn 
og alle andre aktiviteter blev aflyst en efter en.  
”Vi forsøger at holde kontakten med vores netværk og 
menighed over Facebook i stedet,” fortæller Ahmad 
Halima, som er frivillig i moskéens medieudvalg.
Han siger, at alle disse aflysninger gør, at man går rama-
danen i møde med en trist mine i år. Han mener, at det 
sociale aspekt og fællesskabsfølelsen bliver hårdt ramt af 
corona-krisen. 
”Moskéen er lukket, så man kommer ikke til at kunne 
mødes med dem, man plejer. Folk kommer uden tvivl til 
at savne fællesskabet,” forklarer Ahmad og tilføjer, at alle 
eid-aktiviteterne også er blevet aflyst.

Ingen eid-bøn i år
Ifølge Ahmad Halimah plejer der at være ca. 4000-5000 
deltagere til eid-bønnen. Den markerer afslutningen på 
ramadanen og indleder en tre dages stor fest for musli-
merne i hele verden. Selve eid-bønnen plejer at foregå på 
kunstgræsbanen i Gellerup, hvor kvinder, mænd og børn 
fra hele Aarhus mødes, ønsker hinanden en god Eid-fest 
og beder sammen. 
”Den har vi også været nødt til at aflyse,” fortæller 
Ahmad.
Imamen hos Fredens Moské, Khaled Edwan, har i forbin-
delse med corona-smitten haft flere livestreaminger på 

Facebook, hvor han fra et islamisk perspektiv har fortalt 
om, hvordan man skal begå sig i en tid med epidemi. Han 
har opfordret alle til at følge myndighedernes anbefalin-
ger.

Vær kreativ, og fokuser på kernefamilien
Ahmad Halimah udtrykker, at intet er skidt, uden at det 
er godt for noget andet.
”Selvom denne ramadan kommer til at blive markant 
anderledes, kan det være, at man kan finde på nye og 
alternative måder at fejre det på. Måske ved at gå mere 
op i den personlige og spirituelle udvikling eller ved at 
styrke båndene og traditionerne i sin  nærmeste familie,” 
siger han.
”Vi ønsker alle en glædelig ramadan og opfordrer folk til 
at bruge deres sunde fornuft uanset hvad,” slutter Ahmad 
af med at sige.

Hvis du kommer forbi Fredens Moské, møder du en lukket dør.

seneste online nyheder og debat

skraeppebladet.dk/blog
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Et eventyr om at bade og vaske tøj
- Så mange årtiers godt liv, at det da kun kan ende...  

Tekst og foto Daniel Mantel 

Der var engang en ung pige, der flyttede hjemmefra. Det 
var i ‘70’erne, og hun valgte uden tøven en lille lejlighed 
i de helt nye blokke lidt uden for Aarhus. En såkaldt mf-
lejlighed. Det afgørende var det store badeværelse. Og til 
hendes store glæde, et fællesvaskeri lige et par opgange 
henne. Perfekt for den unge pige.
Hun var måske ikke den smukkeste af alle, eller på andre 
måder specielt bemærkelsesværdig. Nok ret anonym. 
Derfor var hun ekstremt pertentlig med sin fremtoning: 
Hun satte personlig hygiejne og påklædning meget højt. 
Ikke at hun var forfængelig, det vidste hun godt var om-
sonst. Men proper og præsentabel ville hun være. Ikke en 
plet på tøjet skulle kunne peges på, det gav hende lidt af 
den selvsikkerhed, der nok ikke var så meget af. Om det 
så var det tøj, der ikke ses, betød det alt for hende, at det 
var pinligt rent. 
Hun fik sig et job som stuepige på et mindre hotel. Det 
gjorde ikke hendes krav til sit eget udseende mindre. De 
andre beboere vænnede sig til, at hun nærmest havde 
eneret på 2 x 3 maskiner om ugen i vaskeriet. Og hendes 
ekstraregning for varmt vand betalte hun med sindsro: 
Det daglige bad, ofte to, nogle dage endda tre, var aldeles 
uundværligt.
Rent tøj på ren hud var hendes version af en sund sjæl 
i et sundt legeme. Uden at hun gik specielt op i mode 
eller klædte sig opsigtsvækkende. Nærmere tværtimod, 
fornuft og kvalitet var nøgleordene. 

Roligt og trygt
Årene gik, og det var gode år. Hun blev forfremmet til 
receptionist, hvilket ikke gjorde hendes krav til sig selv 
mindre. Hun følte sig tryggest ved altid at have et kom-
plet sæt rent skiftetøj. Sved, en plet, vejret, støv … Der 
kunne være så meget i løbet af en dag!
Hun levede stille og roligt i sin lejlighed, var et hjem-
memenneske uden de store behov. Men tilfreds var hun, 
og hun fejrede sine runde fødselsdage med en ekstra vas-
kedag og indkøb af lidt dyrere tøj, end hendes økonomi 
egentlig tillod. Men huslejen var lille, og af andre udgifter 
var der næsten ingen. Hun havde det godt med sig selv 

og i sit eget selskab, også som først kvinde, så midald-
rende kone.
Dog begyndte hun at kunne mærke de mange timers 
stående og gående arbejde. Det begyndte at knibe med 
bentøjet. Indkøbsture og slæben vasketøj blev, hvad hun 
kunne klare. Hendes arbejdsplads gav hende en ny stil-
ling, ikke ligefrem en forfremmelse, men nu kunne hun 
sidde ned. Og var vel heller ikke mere så egnet som 
frontfigur i receptionen. Trods hendes stadig upåklagelige 
properhed.
Men hun var, som altid, tilfreds på sin stilfærdige tilbage-
holdende måde. 

Ganske pludseligt...
Så kom, som et lyn fra en forvirrende himmel, med-
delelsen. Byen, der var vokset rundt om hendes blok og 
hele området, havde en plan. Rettere, mange og skiftende 
planer, men det gik hen over hovedet på hende. Som på 
så mange. Men brevet! Hendes lejlighed skulle renoveres. 
Det betød flytning.
Umiddelbart var den nye lejlighed yderst fin at se på. 
Og hendes glæde over et splinternyt brusebad var da 
stor. Indtil de første daglige brus. Det viste sig, at dette 
hypermoderne system var langt mere følsomt over for 
de andre beboeres brug af vand. Så hun måtte hoppe ud 
og ind under vandstrålerne, da de på sekunder skiftede 
fra iskoldt til brandvarmt. Hun var ikke ung mere, så at 
hoppe ud og ind var med besvær, ømhed og smerter. 
Hun havde en smule håbet på en mini-vaskemaskine. Det 
var der ikke. Hun tænkte lidt selv på at anskaffe en, men 
der var ikke rigtig plads til den, og at tilslutte ville være 
svært, med badeværelsets eneste strømudtag.
Men hun havde sit fællesvaskeri og anskaffede sig en 
stor rummelig vasketøjspose med hjul. Da det hele var 
en mudret byggeplads, gjorde det dog turene til vaskeriet 
yderst anstrengende. 

Fra slemt til værre
Så ramte første katastrofe. Opgangen med fællesvaskeriet 
skulle renoveres. Hun klarede sig i en periode med lange 
busture til det sidste rigtige møntvaskeri i byen. Det var 
opslidende, men hun nægtede at gå i andet end rent tøj, 
skiftet en eller flere gange dagligt.
Hun fandt så ud af, at der i den anden ende af den 
kroniske byggeplads var et andet fællesvaskeri. Hun fik 
slæbt sin vaskeposevogn mellem ukendte nybygninger 
ad forvirrende stier, trapper og stejle skråninger. Men 
hele systemet var nyt, og trods flere udmarvende ture til 
servicekontoret, lykkedes det hende ikke at få vasket. Der 
var noget med en app, og nye nøglebrikker og kodninger 
og alt muligt. Der ikke virkede.
Hun så ingen anden udvej end at begynde at købe nyt tøj. 
Det blev en stor post på budgettet. Men hun havde stadig 
sit job, og ikke udgifter til meget andet.

Supermarkedets tøj passede ikke altid perfekt, men hun måtte nøjes 
med det, da alt andet var lukket.
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Livet var dog blevet en smule kompliceret for den ældre 
dame. 

Åh nej da!
Så ramte katastrofe nummer to. Den afgørende. En alvor-
lig epidemi hærgede landet. Konsekvenserne gik ud over 
alle, men den snart gamle dame blev meget hårdt ramt. 
Hendes hotel måtte ret hurtigt give op, og dermed var 
hendes indtægt pludselig drastisk forringet.
Tøjbutikker lukkede på stribe, det nærliggende center 
også. Kun supermarkedernes begrænsede udvalg af tøj 
var tilbage. Og selvom hun slækkede på krav om kvalitet 
og neutralt udseende, måtte hun benytte tilbud på tøj, der 
ikke rigtig passede hende. Men selv tilbuds- og discount-
tøj koster penge. Snart var hendes budget en tiltagende 
hovedpine. Hovedpine i hendes alder gør også konfus. 
Huslejen kunne hun ikke forholde sig til. Travlt med vær-
kende hoved.
Hendes tid gik nu fuldt ud mellem søgen efter steder 
at købe tøj og så de mere og mere udmattende timer på 
badeværelset. 
Det er svært at sige, om hun helt forstod, den dag hun 
stod på gaden. Smidt ud. Med sine ting, der hovedsage-
ligt var bunker af snavset tøj. 
Hun samlede de bedste klædningsstykker i sin rum-
melige rullevogn og gik mod busstoppestedet. Hun var 
hjemløs, men havde omgående et bestemt mål.  

Den gamle dame er nu den absolut reneste og pænest 
klædte hjemløse i byen. Hun holder til ved byens mønt-
vask og bruger sin pension der. Hver dag. Brusebadet er 
erstattet af timelang omhyggelig vasken sig på offentlige 
toiletter, suppleret med besøg på herberger, men kun for 
at bade. 
På sin vis er der ikke så meget, der er forandret. Mange 
tiår er gået, næsten et liv, men hun bruger sin tid, som 
hun altid har gjort: Personlig hygiejne og rent tøj. Som 
hjemløs er hun en ener. Et unikum. Faktisk kan det være 
svært at se, at hun er hjemløs. På mange måder ligner hun 
en almindelig pensionist. Egentlig er hun hverken mere 
eller mindre tilfreds med tilværelsen, end da hun var ung. 
Eller også er hun en anelse dement. Men yderst nydelig at 
se på. Og det betyder jo alt.

“Efterskrift”
Da dette er et eventyr, er manglen på logik og påviselige 
fejl tilladt. Hvis det på nogen måde var en virkelig for-
tælling, ville det indeholde en del konkret kritik. Men 
det er altså ikke tilfældet. Eventyr plejer dog at have en 
morale. Det har dette også. Hvad den er, kommer nok 
an på øjnene, der læser. Men havde der bare været en 
lille vaskemaskine i den renoverede lejlighed. Eller et 
fungerende fællesvaskeri i nærheden. Ville hun ikke være 
byens nydeligste hjemløse… 

150.000 lejere kan se frem til renoverede boliger 
Regeringen vil sætte 30 milliarder kroner af til renoveringer

Tekst Elsebeth Frederiksen

1. maj blev det afsløret, at regeringen vil afsætte 30 mil-
liarder kroner til grønne renoveringer i den almene 
boligsektor i perioden 2020-2026. Det fik borgerne at vide 
i en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet. 
Pengene skal komme fra Landsbyggefonden.
”Vi står med en unik mulighed for at kombinere genop-
retningen af Danmark med vores grønne ambitioner. Med 
dette forslag tager vi første skridt i den retning. Vi åbner 
for investeringer for 30 mia. kr. Rundt om i hele landet 
bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere 
bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, 
beskæftigelsen og ikke mindst klimaet. Renoveringerne 
giver nemlig både bedre indeklima, lavere varmereg-
ninger til lejerne, flere ordrer i ordrebøgerne hos virk-
somhederne og mindre CO2,” sagde klima-, energi- og 
forsyningsminister Dan Jørgensen. 

Der skal gang i beskæftigelsen
Statsminister Mette Frederiksen, der holdt en virtuel 1. 
maj-tale på Arbejdermuseet, fortalte i sin tale også om 
renoveringsplanerne.  
”Vi skal i gang med at forbedre lejernes boliger. Gøre 
noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger. Det 

er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Ud-
skifte oliefyr. Det gavner klimaet. Og de byggeprojekter, 
der dermed sættes i gang, det skaber arbejdspladser, og 
det gavner beskæftigelsen,” sagde statsministeren i talen. 

Regeringen vil nu indkalde Folketingets partier til for-
handlinger.
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Kommunen vil bygge en skole, der smider beboere på porten

Skoleplaner vil medføre, at store arealer i Joops Have omdannes til skolegårde

Tekst Helle Hansen, beboer og formand for Gellerup Fællesråd

Aarhus Kommune har besluttet, at de ønsker at placere 
en ny skole i Gellerup, som skal åbne i skoleåret 2025/26. 
En ny skole, det lyder jo godt, men når det er en skole, der 
som en anden gøgeunge tvinger 48 familier til at skulle 
flytte fra deres hjem, fordi deres blok skal rives ned, så er 
begejstringen til at styre.
Planen er, at skolen skal bygges i to afsnit: En indsko-
lingsafdeling for 0.-3. klasse og udskolingsafdeling for 
4.-9. klasse. Det har kommunen bestemt, og den kunne 
rigtig godt tænke sig, at indskolingen for de små kommer 
til at ligge på Inger Christensens Gade. Lige der, hvor der 
i dag ligger en blok med 48 lejligheder.
Afsnittet for de store elever vil kommunen gerne placere 
på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Trille Lucassens 
Gade, hvor kommunen har en rest jord fra Nordgårdsko-
lens gamle fodboldbane.
Samtidig indebærer projektet sandsynligvis, at noget 
af den nye park (som vi beboere har døbt Joops Have), 
den del, der ligger tættest på de nye skolebygninger, skal 
indrettes til skolegård og legeplads. 
”Det er kun en mindre del af den nye park,” mener kom-
munen – men prøv selv at se på kortet!
Aarhus Kommune har hidtil slet ikke spurgt beboerne, 
om de synes, det er i orden, at der kommer en skole. 
Dog var der i oktober sidste år indkaldt til et møde med 
overskriften ”Dialogmøde om placering af ny skole i Gel-
lerup”. I invitationen stod: Der skal findes en placering til 
skolen i Gellerup. Men hvor? 
På mødet blev vi deltagere vist rundt i området, mens der 
blev peget på, hvor udskolingen skal ligge – dog var der 
tvivl om, hvorvidt indskolingen skulle ligge på Jettesvej 
eller Inger Christensens Gade. Ikke lige, hvad jeg opfatter 
som dialog.
I forbindelse med en forundersøgelse før der skal udar-
bejdes et lokalplanforslag for en ny folkeskole, bliver der 
nu inviteret til et åbent borgermøde i starten af efteråret. 
Jeg tvivler meget på, at der bliver den mindste plads til  
overhovedet at overveje andre placeringer end dem, kom-
munen tilsyneladende allerede har lagt sig fast på. 

Der skal ikke rives syv blokke ned
I maj 2019 blev Udviklingsplanen aftalt mellem Aarhus 
Kommune og Brabrand Boligforenings repræsentantskab. 
Aftalen blev tvunget igennem af et flertal i boligforenin-
gens repræsentantskab, uden at beboerne i Gellerup-
parken blev hørt, selv om beboerne enstemmigt forinden 
havde sagde nej til nedrivninger på forårets beboermøde.
I udviklingsaftalen står, at der skal rives 400 boliger ned 
i Gellerupparken – hverken mere eller mindre. Men sam-
tidig er der i aftalen peget på syv blokke, der skal rives 

ned. En hurtig sammentælling viser, at de syv blokke i alt 
giver 408 lejligheder, altså otte lejemål mere end aftalt. 
Borgmester Jacob Bundsgård har bekræftet, at det er tallet 
400, der er gældende.  Det kan således ikke komme på 
tale, at der skal rives syv blokke ned i Gellerupparken, 
måske kan der nøjes med seks blokke eller færre, hvis der 
i stedet nedlægges lejemål i de øvrige blokke. For eksem-
pel kan man sammenlægge små lejligheder eller vælge 
at fortsætte med at nedlægge midtfor-lejligheder i stue-
etagerne for at lave store åbne indgangspartier magen til 
dem i de nyrenoverede blokke B4 og B7.

Beboere skal stemme om ny plan
P.t. er arbejdet med den kommende helhedsplan sat på 
fuldt stop på grund af corona-epidemien. Men det er altså 
beboerne, der skal stemme ja eller nej til den kommende 
helhedsplan. Og beboerne og afdelingsbestyrelsen ønsker, 
at færrest mulige blokke rives ned – allerhelst ingen. 
Men Aarhus Kommune bliver bare ved med at tromle 
og laver planer, som giver oplevelsen af, at kommunen i 
virkeligheden er ret uinteresseret i at høre, hvad beboerne 
mener og tænker. 
De sidste ti års erfaring omkring samarbejdet med Aarhus 
Kommune gør mig ikke optimistisk – især ikke, når vi 
ser, hvad der skete med Helhedsplanen, som kommunen 
uden kvaler aflivede ved at bruge ghettoloven til at kræve 
yderligere syv blokke revet ned i Gellerupparken. 

Kommentar

Skolegården kommer til at inddrage noget af Joops Have - her ved 
det, der i daglig tale hedder benzintanken.
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Repræsentantskabet skal tage sig sammen 
angående samarbejdet med kommunen

Samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Tekst Laurits Bloch, repræsentantskabsmedlem

I Skræppebladets nummer 6 fra oktober 2019 side 10 er en 
artikel omhandlende foreningsbestyrelsens holdning til, 
at ”Samarbejdet med Aarhus Kommune har udviklet sig 
negativt”, og i Skræppebladets nummer 11 fra december 
2019 side 10 er et læserbrev fra kommunens rådmand for 
blandt andet boligområdet omhandlende samme emne 
under overskriften ”Boligforeningens handlinger kan 
ramme beboerne”.
Ifølge lovgivningen er kommunerne indsat af staten til at 
varetage styringen af almenboligområdet i kommunen 
og har også tilsynsforpligtelsen. Kommunen disponerer 
direkte over en stor andel af de ledige boliger og har 
indflydelse på den boligtildeling, som boligforeningen 
(AARHUSbolig) selv varetager, og har dermed også 
afgørende indflydelse på beboersammensætningen.  
Kommunen medfinansierer nybyggeri og større reno-
veringer og kan således godkende eller afvise forslag 
herom fra boligforeningen. Herudover fører kommunen 
en driftsdialog med foreningen, blandt andet for at sikre 
gennemførelsen af de mellem stat og kommuner aftalte 
rationaliseringer og huslejereduktioner. 
Desuden varetager kommunen en række yderligere 
opgaver af afgørende betydning for boligforeningen, 
blandt andet byplanlægning, institutionsetableringer og 
drift heraf, veje, kloak og vandforsyning og meget, meget 
mere.

Kommunens interesser for varetagelse af den samlede 
kommunes ve og vel vil af og til være i modstrid med 
en boligforenings egne eller lokale interesser. Og for at 
boligforeningen skal have en chance for at komme igen-
nem med bare nogle af sine egne synspunkter, er det 
indlysende, at det kun kan ske i et tillidsfuldt, sagligt og 
effektivt samarbejde mellem parterne, der respekterer 
hinandens funktion i samfundet.

Lavpunktet i samarbejdet 2019
Disputten sidste år mellem parterne tog udgangspunkt i et 
renoveringsprojekt i afdeling 5 Toveshøj til 108 millioner kr.  
Brabrand Boligforening havde igangsat udførelsen uden 
forudgående godkendelse fra kommunen som foreskre-
vet. Til sidste ordinære repræsentantskabsmøde blev 
forholdet nævnt. Foreningsledelsen anførte, at sådan 
havde man gjort i en årrække, så man mente, at der 
næsten var tale om en anerkendt praksis, en præcedens. 
Men det anførtes også, at man ikke kunne leve med en 
”nul-fejlskultur” i administrationen. Og i øvrigt var kom-
munen heller ikke fejlfri, idet der var stor træghed med 
at gennemføre nogle foreskrevne dialogmøder. Boligfor-
eningen har bestilt ”en stor advokatundersøgelse” for at 
få afklaret, hvad der er gået galt.
Både byråd og Landsbyggefonden har skarpt kritiseret 
boligforeningens ageren og præciseret, at dokumentati-

Kommentar
I invitationen til efterårets åbne borgermøde står ”Den 
præcise placering og arealbehov er ikke afklaret på 
nuværende tidspunkt, men kun skitseret som foreløbige 
afgrænsninger på vedhæftede kort.” 
Jeg vil æde min gamle hat på, at der ikke bliver flyttet ret 
mange kommaer, når der til efteråret skal udarbejdes et 
lokalplanforslag, som skal behandles i byrådet. Skulle jeg 
ikke få ret, så tager jeg gerne hatten som et festmåltid.

De to skraverede områder er der, hvor Aarhus Kommune gerne vil 
placere de nye skoleafsnit. Men et pænt indgreb i Joops Have.
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onskravene fremover skal efterleves. Kommuner er også 
underlagt tilsyn, og en utilstrækkelig efterlevelse af dis-
positionsreglerne kan antages at kunne medføre indgreb 
også overfor kommunen.
I yderste konsekvens kan det koste lejerne mange penge, 
så boligforeningen har ikke andet at gøre, end at boligfor-
eningen fremover efterlever reglerne og holder sin sti ren.  
Efterlevelsen af dispositionsregler inden for det of-
fentliges forbrug er en altafgørende del af grund-
laget for al offentlig og halvoffentlig virksomhed 
i landet, så der er for mig at se ingen grund til 
dårlige undskyldninger, fornærmethed og kostbare 
advokatundersøgelser, som lejerne også skal betale. At 
boligforeningen så i denne forbindelse søger at finde 
”hår i suppen” ved overfor lejerne at anskueliggøre en 
botanisering efter andre fejl i kommunens forvaltning 
af boligområdet, såsom træghed i dialogmøder og slet 
skjulte beskyldninger om overdreven magtudøvelse.  
Sådan kritik kan fremføres i samarbejdet; men ikke som 
forsvar for foreningens konkrete dispositionsfejl, da 
det kan fordrejes til, at boligforeningen indtager en lidt 
barnlig ”gengældelses-attitude”, der ikke fremmer et 
respektfuldt syn på boligforeningen.

Ghettolov og udviklingsplan
At disputten tidsmæssigt faldt sammen med 
forhandlingerne om den i 2019 vedtagne udvik-
lingsplan, kan have været uheldigt. Folketinget 
havde vedtaget ”Ghettoloven”, der omhand-
lede almenboliger i de særligt belastede boligområder.  
Kommunen blev pålagt, at et antal familieboliger i blandt 
andet to af afdelingerne i Brabrand Boligforening skulle 
skæres ned, og at der blev vedtaget en udviklingsplan 
herfor. Aarhus Kommune tvang boligforeningen til at 
tilslutte sig en plan, der gik videre end lovgivningen 
krævede. Der skal nedrives mange flere boliger, end 
man behøvede efter lovgivningen, og langt flere fa-
milier end nødvendigt skal derfor tvangsflyttes. Via 

lejernes opsparing i Landsbyggefonden påføres lejerne 
en unødvendig udgift på en hel del millioner, der ellers 
kunne være brugt samfundsmæssigt fornuftigere.  
Herudover sker der med nedrivningen af de rimeligt 
sunde boligblokke et stort offentligt værdi-spild.  
I kraft af sin lovgivne magtposition tvang kommunen 
boligforeningen til at acceptere planen, da en afvisning 
af planen kunne få værre konsekvenser for boligfor-
eningen og også samfundsøkonomien. Boligforeningen 
brugte rigtigt mange kræfter på gennem forhandlinger 
på yderst saglig måde at formå kommunen til at gøre 
udviklingsplanen mindre urimelig; men forgæves.  
 
Set i bagklogskabens klare lys: Såfremt samarbejdsfor-
holdet mellem kommune og boligforening havde været 
ideelt, kan det ikke udelukkes, at foreningen i forhand-
lingssituationen kunne være kommet igennem med flere 
af sine synspunkter.

Repræsentantskabets ansvar
Repræsentantskabet har som boligforeningens højeste 
myndighed ansvar for at sikre oprydning og at søge en 
genetablering af et reelt samarbejde mellem Aarhus 
Kommune og Brabrand Boligforening. Disse opgaver bør 
repræsentantskabet tage i betragtning blandt andet ved 
behandlingen under de kommende repræsentantskabs-
møder af foreningens beretning og valg af formand og 
bestyrelsesmedlemmer og øvrige dagsordenspunkter. 
Det er mit håb, at det lykkes for repræsentantskabet at 
sammensætte en bestyrelse, der bedre magter en effektiv 
og sikker ledelse og et respektfuldt samarbejde, da det 
ellers vil se sort ud for boligforeningens fremtid.

Kommentar

Renoveringen af A17 i Toveshøj blev forsinket på grund af mang-
lende godkendelse fra kommunen.

Repræsentantskabet stemte sidste år, med et snævert flertal, ja til 
udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj.
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Som Palle alene 
i verden  
For kun få uger siden gik vi stadig 
rundt og planlagde ferierejser, fami-
liesammenkomster og shoppingture. 
Vi havde ikke i vores vildeste fantasi 
forestillet os en uvis dagligdag med 
desinficerende håndsprit, mundbind 
og ansigtsmasker som tilhørende 
ingredienser.

Mange hundredetusinder af os i 
frivillig isolation og karantæne i et 
samfund i undtagelsestilstand – uden 
at kunne forlade vort hjem og uden 
at kunne modtage besøg af familie, 
venner og bekendte.

Hvor vi – nærmest som i krigstid –  
fordriver tiden med at tjekke nyheder 
og fyldt med katastrofetanker sætter 
os foran TV-skærmen. Og ellers 
frister en ensom hverdag med en 
livstruende fjende, Covid-19-virus, 
der længe har været lige i hælene på 
os.

Men sådan er virkeligheden altså 
blevet, for den ér derude, corona, 
og har sendt vor hverdag til tælling. 
Som en farlig gæst har den skabt 
paniske tilstande og vendt op og ned 
på vort liv med uoverskuelige konse-
kvenser til følge.  

I går blev jeg kontaktet af Elsebeth 
på Skræppebladets redaktion. Meget 
venligt videresendte hun en e-mail til 
mig med overskriften ”Min morgen-
hilsen mangler”, fremsendt af en vis 
Benny Knudsen.

Denne havde begået et velskrevet 
indlæg, der på finurlig og empatisk 
vis fortalte om de konsekvenser i 
stort og småt, der fulgte i kølvandet 
på corona. Det viste sig, at jeg selv 
var en del af Bennys historie. Tillad 
mig at bringe et uddrag:

”Jeg mangler i særlig grad den 
daglige morgenhilsen fra min 
ukendte ven i gaderne fra stationen 
til arbejdspladsen. En fremmed, jeg 
dagligt krydsede, blev til en god ven 
og mentor.

Længe havde vi krydset hinanden 
i tavshed hver morgen i forskellige 
gader. Jeg havde bemærket den noble 

ældre herre i en lang, sort og varm 
frakke. Fra den ene lomme stak et 
bundt papirer frem, der pirrede min 
nysgerrighed endnu mere. Med lidt 
støtte fra sin stok gik han målbevidst 
forbi mig mod et ukendt mål. Var 
han embedsmand i kommunen? Var 
han fuldmægtig i en bank? Var han 
redaktør på et dagblad? Eller var det 
en brændende hobby, der drev ham 
hjemmefra så tidligt?

En dag sprang jeg ud på dybt vand, 
sagde godmorgen og fik et venligt 
svar som kvittering. En uge senere 
var modet vokset, så jeg vovede at 
standse op og afsløre min nysger-
righed. Vi fik en varm og interessant 
samtale, hvor han viste stor og 
omfattende interesse for vores fælles 
passion, skriveriet.

Siden har vi haft flere dejlige og dyb-
sindige samtaler over en kop kaffe på 
et af byens mange kaffehuse …  Hvor 
er du nu, Louis Bülow …?”

Epilog:
På grund af coronas hærgen har også 
jeg i ugevis måttet undvære den 
daglige morgenhilsen og mangen be-
rigende snak over en kop dampende 
varm kaffe. Så en stor tak til Elsebeth 
fra Skræppebladets redaktion for at 
have videreformidlet en værdifuld 
kontakt.

Louis Bülow
Sonnesgården
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Som i alle andre dele af samfundet har coronavirus med-
ført en række tiltag og begrænsninger i Brabrand Bolig-
forening, som dog er blevet vel modtaget af beboerne.

Den seneste tid har været alt andet end normal – også i 
Brabrand Boligforening.

Da statsminister Mette Frederiksen 11. marts bebudede 
en nedlukning af store dele af samfundet for at afbøde 
konsekvenserne af coronavirus, fik det omgående store 

konsekvenser for stort set alle dele af boligforeningens 
administration og service.

Servicemedarbejdernes besøg ude hos beboerne blev 
aflyst, men i tilfælde af akut behov for hjælp har 
boligforeningen naturligvis hjulpet beboerne med at 
finde tilfredsstillende og ikke mindst sikre løsninger på 
problemet. Administrationen lukkede helt ned for fysi-
ske henvendelser i administrationsbygningen på Karen 
Blixens Boulevard.

Corona: 
Tak til beboerne for opbakning 
og tålmodighed    

Af Tine Martlev Pallesen, kommunikationschef i Brabrand Boligforening 
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Corona: 
Tak til beboerne for opbakning 
og tålmodighed    

I stedet udvidede vi åbningstiden for telefoniske hen-
vendelser og tilrettelagde arbejdet i serviceafdelingen, 
så der fortsat kunne arbejdes under hensyntagen til 
de foreskrevne retningslinjer og med passende afstand 
mellem kollegaer og beboere, så den helt nødvendige 
service fortsat kunne varetages rundt om i afdelingerne.
 
Desuden har vi tilstræbt at holde et højt informations-
niveau, hvor vi løbende har hængt plakater op i ser-
vicecentre og administration samt i opgange og fælles 
vaskerier, ligesom der er omdelt beboerbreve i alle afde-
linger og informeret på Facebook og på boligforeningens 
hjemmeside. 

Tak til beboerne
I takt med at situationen ændrede sig til det bedre, og 
regeringen gradvist åbnede dele af samfundet, åbnede 
vi midt i april igen for fysisk betjening i administratio-
nen, dog med begrænsninger for antallet af personer i 
receptionen. Samtidig kunne medarbejderen i admini-
strationen igen møde ind på arbejde, men til en noget 
anderledes hverdag med engangshandske, afspritning og 
behørig afstand kollegaerne imellem.

Aktuelt ser det ud, som om vi i Danmark er lykkedes 
med at undgå en udvikling som i Italien, Spanien og USA. 
Mange faktorer har indvirkning på den positive udvikling, 
og fra boligforeningen skal der lyde en stor tak til bebo-
erne for jeres indsats, opbakning og tålmodighed i den 
forgangne periode.

Alle har bidraget på hver sin måde
Den positive tilgang til den udfordring, vi pludselig stod 
overfor, har man især mærket på servicekontorerne 
rundt om i boligforeningens afdelinger, hvor de nye ret-
ningslinjer blev vel modtaget hos beboerne.

“Jeg har faktisk kun mødt søde og forstående beboere i 
hele perioden. Folk har været tålmodige og afventende, 
og flere har endda selv stået for mindre reparationer i 
hjemmet, hvor vi så har stillet de nødvendige ting uden 
for døren efter aftale med beboeren,” fortæller Klaus 
Westergaard, der er serviceleder i Hasselager.

Han glæder sig over opbakningen og forståelsen fra be-
boernes side.

“Alle har bidraget på hver sin måde for at få tingene til 
at fungere – både beboere og personale. Det har været 
virkelig positivt at opleve,” fortæller han.

Der kan dog også være behov for at få en servicemed-
arbejder på besøg i hjemmet. Det har de fundet en fin 
løsning på i Holmstrup.

”Når det er nødvendigt at gå ind i lejlighederne, ringer 
vi til beboerne 5-10 minutter inden og beder dem åbne 
vinduer og døre, så der kan komme lidt frisk luft ind, 
og får dem til at holde sig på god afstand,” fortæller 
serviceleder i Holmstrup, John Højsholt.

Stor forståelse for situationen
Også i udlejningen på Karen Blixens Boulevard har der 
været forståelse for den ekstraordinære situation.
“Beboerne har udvist meget stor forståelse og overskud, 
når tingene har taget lidt længere tid at behandle. Vi 
har i stor udstrækning måttet arbejde hjemme med 
de begrænsninger, det har givet i forhold til sagsbe-
handling, og det har vi mødt meget stor forståelse for. 
Jeg har ikke hørt et eneste negativt ord fra beboerne 
omkring de ændringer og begrænsninger, vi har været 
underlagt på grund af coronanedlukningen,” fortæller 
udlejningskoordinator Per Gundesen.

Både beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening 
må leve med konsekvenserne af coronakrisen i den kom-
mende tid. Hvor længe der vil gå, før situationen igen er 
som før 11. marts 2020, er endnu for tidligt at sige, men 
tøv endelig ikke med at kontakte administrationen eller 
dit lokale servicekontor, hvis du har brug for hjælp.
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Så skete det endelig!
Efter flere års planlægning gik bygningsarbejdere og 
maskiner i uge 17 så småt i gang med at klargøre byg-
gegrunden midt i Gellerup, hvor det nye samlingssted 
Sports- og Kulturcampus efter planen skal stå klar i 
slutningen af 2021.
 
Sports- og Kulturcampus bliver det nye samlingssted i 
Aarhus med seks nyopførte faciliteter, der byder på et 
væld af indendørs og udendørs faciliteter og nye, spæn-
dende tilbud med noget for enhver smag indenfor sport, 
kultur og ophold.  
 
Sports- og Kulturcampus skal fungere som mødested og 
udflugtsmål for nuværende og nye beboere og for gæster 
udefra. Arkitektonisk opføres campussen som to forskel-
lige bygninger, der bindes sammen af det udendørs sam-
lingssted Verdenspladsen på 1.500 m2, som beboerne 
i Gellerup første gang kunne stifte bekendtskab med i 
oktober 2019 i en midlertidig ”testudgave”. 
 
Et Bevægelseshus og et Samlingshus
I den ene bygning finder man Bevægelseshuset, hvor der 
inviteres indenfor til utraditionelle former for motion 
og bevægelse. Husets faste beboere er Cirkus Tværs, 
Aarhus Klatreklub, FGU Midtby (tidligere Gøglerskolen) 
og fodboldklubben ACFC.
 
I den anden bygning, Samlingshuset, er der bibliotek og 
medborgercenter, foreningslokaler, multisale og beboer-
hus. Her bor også kulturfabrikken Gellerup Art Factory 
og en sundhedsklinik.
 
Sports- og Kulturcampus bliver opført af Brabrand Bo-
ligforening og Aarhus Kommune i tæt samspil med en 
række samarbejdspartnere. Bag selve byggearbejdet 

står entreprenørvirksomheden MT Højgaard, der i for-
vejen har erfaring med at arbejde i området og blandt 
andet har renoveret en af blokkene i Gellerup.
  
Første spadestik-fejring udsat på grund af corona
Efter planen skulle første spadestik have været fejret 
med en festlig markering i uge 18, men det har desværre 
ikke været muligt på grund af coronasituationen. Det er 
naturligvis planen at markere opførelsen af campus, når 
det igen er muligt at samles mange mennesker. Datoen 
vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.
 
I byggeperioden vil MT Højgaard i samarbejde med 
Det boligsociale Hus og Aarhus Kommune give unge 
ledige mulighed for at komme i praktikforløb i byg-
geriet for forhåbentlig på sigt at komme i job. 
 
Man kan følge med i byggeriet af Sports- og Kulturcam-
pus på campussens Facebookside.

Så er starten gået
på byggeriet af Sports- og Kulturcampus i Gellerup 

Af Tine Martlev Pallesen, kommunikationschef i Brabrand Boligforening

I uge 17 rykkede de første byggemaskiner ind på den store byggegrund på Karen Blixens Boulevard for at klar-
gøre grunden til den kommende Sports- og Kulturcampus i Gellerup. Samtidig er et foreløbigt byggehegn sat 
op, så byggeriet for alvor kan gå i gang i uge 18. Sports- og Kulturcampus forventes at stå færdig i slutningen af 
2021.
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Efter mange års debat, planlægning og myndighedsbe-
handling er håndværkerne omsider rykket ind i Hans 
Brogesparken, og renoveringen af boligforeningens 
ældste afdeling er nu i fuld gang. Derfor vil området de 
næste par år bære præg af hektisk byggeaktivitet og 
genhusning af beboere, mens de bevaringsværdige huse 
og lejligheder fra 1949 renoveres.

Ud over at rette op på mange års nedslidning skal 
renoveringen hjælpe afdelingen med at leve op til nu-
tidens energikrav og gøre boligerne mere tidssvarende. 
Det indebærer blandt andet nye facader, nye vinduer 
og døre samt nye entrédøre og renovering af de gamle 
hoveddøre til opgange i etageblokkene. Dertil kommer 
nye altaner, nye installationer, nyt tag på etageblokkene 
samt reparation af tagpap på rækkehusene. Samtidig får 
alle boliger i afdelingen et moderne balanceret ventila-
tionsanlæg med varmegenvinding, og trappeopgangene 
bliver malet.

Tilsvarende vil en ny sternløsning betyde, at også ræk-
kehusene får deres oprindelige udseende tilbage.

Ligeledes vil veje, stier og garagegård samt kloakker 
blive renoveret, så også fællesarealerne vil fremstå 
flotte, når renoveringsarbejdet er færdigt. 

Vi har spurgt projektleder Morten Meldgaard og genhus-
ningskonsulent Hanne Thun fra Brabrand Boligforening, 
hvad status er på det ambitiøse renoveringsprojekt midt 
i disse coronatider.

Hygge i pavillonbyen
Ifølge Hanne Thun har genhusningen haft en lidt hektisk 
start, men der er nu faldet ro og en hyggelig stemning 
over pavillonbyen, hvor beboere fra Udsigten (rækkehu-
sene) er genhuset.

”Det er mit klare indtryk, at beboerne er faldet godt til, 
og de kommer efter egne udsagn hinanden mere ved end 
tidligere – måske på grund af den fælles ”gård” i midten 

af pavillonbyen, hvor der p.t. er ved at blive sået som-
merblomster. Gården fungerer som et hyggeligt og na-
turligt mødested, når det altså ikke lige er coronatider.”

Beboerne skulle efter planen være flyttet tilbage i deres 
huse i løbet af maj måned, men dette er udskudt til 
efter sommerferien, hvilket beboerne er informerede 
om. Det betyder samtidig en forsinkelse i forhold til 
næste runde af genhusninger, idet boligerne i pavillon-
byen først skal være ledige, før nye kan flytte ind. De 
berørte beboere få skriftlig besked 3 måneder før den 
nye genhusningsdato. 

”Det er med stor beklagelse, vi ikke har kunnet overhol-
de tidslinjen, og vi vil gerne på boligforeningens vegne 
takke for den store tålmodighed, beboerne har udvist,” 
siger Hanne Thun. 

Renovering af etageejendommene
Renoveringsarbejdet i Blok A (Hans Brogesvej 11-13) 
har været i gang siden januar 2020, og arbejdet pågår 
stadig. Der har desværre været nogle udfordringer, som 
dog er blevet løst hen ad vejen, fortæller projektleder 
Morten Meldgaard. 

Hvad angår Blok B (Hans Brogesvej 15-21) er det udven-
dige arbejde i gang, og det indvendige arbejde forventes 
påbegyndt til august.

Adspurgt om, hvorvidt coronasituationen har haft betyd-
ning for renoveringsarbejdet, siger Morten Meldgaard: 

”Vi har i projektkontoret også været påvirket af coro-
nanedlukningen på mange forskellige måder, men efter 
godt en måneds hjemmearbejde er vi tilbage på konto-
ret. Vi holder åbent, når beachflaget er ude, og der er 
taget alle de nødvendige og påkrævede forholdsregler 
omkring afspritning, afstand og antal personer, så vi kan 
passe godt på os selv og hinanden.”
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Af Tine Martlev Pallesen, kommunikationschef i Brabrand Boligforening

Fuld gang i renoveringen
af Hans Brogesparken 
Der er dog forsinkelser med næste runde af genhusninger.
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2 - Søvangen

Ingen aktiviteter i Beboerhuset Søvangen i foråret
Alt står stille på grund af corona

Tekst beboerhusudvalget

På grund af Sundhedsmyndighedernes klare anbefalinger 
med afstandskrav ved møder og forsamlinger  udskydes 
alle aktiviteter i Beboerhuset Søvangen.

Hold øje med opslag i vaskeriet og hos viceværten.
Der annoncerer Beboerhusudvalget nemlig, hvis aktivite-
ter  som Café og spisning kan genoptages. Så hold selv øje 
med det.

3 - Skovgårdsparken

Skrald og hærværk i Skovgårdsparken!

Kommentar af afdelingens beboerskribent, der er træt af svineri og foreslår en whistleblowerordning 

Tekst og foto af Allan Røhl

Jeg har tidligere skrevet om problemet, både i Skræp-
pebladet og på de sociale medier. Det er det ikke blevet 
bedre af!
Her i Skovgårdsparken har vi beboere, der i den grad er 
ligeglade med, hvordan der ser ud uden for deres eget 
hjem. Man smider bare sit affald, hvor det er nemmest. 
Sågar brugte bleer et fløjet ud af vinduet i stueetagen, 
hvor jeg bor. Byggeaffald, gamle møbler og lignende 
smider man bare foran gårdmændenes garage. Det til 
trods for at der er opsat store skilte, hvor der står, at hen-
stilling af storskrald er forbudt.
Jeg har gentagne gange over for de samme mennesker 
sagt, at vi har en container til storskrald, men de er fuld-
stændig ligeglade.
En dag var der en beboer fra Astridsvej nr. 7, der bare 
åbnede sin postkasse og lod det hele flyve. Da jeg sagde 
til ham, at det kunne han ikke være bekendt, fik jeg be-
skeden: ”Jeg knepper dig lige på stedet”. 
Med den slags mennesker er der hverken sund fornuft 
eller pædagogik, der rækker.
Under altanen i stueetagen ligger der hundredvis af 
cigaretskodder. Jeg er udmærket klar over, hvem der 
smider sine hvide cigaretfiltre ud over altanen. Lars Ravn, 
vores tidligere serviceleder, har fortalt mig, at det koster 
halvandet årsværk at rydde op efter folk, der sviner. Jeg 
har svært ved at forstå, at de beboere ikke skammer sig 
over at tørre regningen for deres svineri af på afdelingens 
øvrige beboere.

Ødelagte dørlåse 
I vore opgange har vi dørtelefoner og lås på opgangs-
døren, men en del af beboerne gider ikke investere i 
nøglebrikker, men lærer deres børn, hvordan man bare 
flår døren op, med det resultat at servicecentret flere 

gange om ugen er nødt til at sende servicefolk herop for 
at reparere dørene. 
Når man konfronterer forældrene med problemet, står de 
og griner fjollet. Det er sgu op ad bakke.
Børn kan læres til at forstå, fordi vi har dem fra små, men 
når forældrene udviser en sådan ligegyldighed, er det 
svært at få ungerne til at forstå.
Jeg ved ikke, hvad der skal til, måske en whistleblower-
ordning kunne være en mulighed og så lade dem, der 
sviner og øver hærværk, betale for oprydningen og repa-
rationerne.
Vores vaskeri på Astridsvej er et kapitel for sig. Det har 
været hjemsøgt af unge mennesker, der brugte det som 
varmestue og ødelagde vaskeriet. Jeg håber, det er ovre 
nu, efter vi har fået en ståldør sat i.

Sådan noget skrald findes overalt.
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4 - Gellerupparken

Blomsterkonkurrencen i Gellerupparken 2020
Gellerups beboere inviteres igen til at konkurrere om at pynte altaner og terrasser med blomster 

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Helle Hansen

Afdelingsbestyrelsen har i forbindelse med afdelingens 
50-års jubilæumsår 2019-2022 valgt at genoptage en 
gammel tradition i Gellerupparken, hvor afdelingens 
beboere inviteres til at deltage i en konkurrere om at have 
den smukkeste og hyggeligste blomsterpyntede altan 
eller terrasse.
Der er to kategorier: en for de store lejligheder og en for 
midterlejlighederne, som på grund af størrelsen ikke kan 
fremvise lige så meget pynt som de store.

Foto med mobil
”For år tilbage blev der også holdt fotokonkurrence i 
Gellerup. Dengang skulle der et fotografiapperat til for at 
tage billeder. I dag kan de fleste beboere godt selv foto-
grafere deres altan eller terrasse med mobiltelefonen og 
indsende de flotteste 3-4 billeder til konkurrencen,” siger 
Helle Hansen fra afdelingsbestyrelsen og tilføjer, at hvis 
en beboer ikke har en mobil eller et kamera, så kan hun 
kontaktes og komme forbi og fotografere – ring og aftal 
tid på 27832782. 

Udstilling og afstemning i E&P
De indsendte blomsterbilleder vil blive udstillet i det nye 
E&P Hus ved Nordgårdhallen fra torsdag den 13. til tors-
dag den 27. august. Her kan alle beboere komme forbi og 
stemme på deres favorit. 
Der kåres en vinder og en 2.- og 3.-plads samt gives aner-
kendelse til de efterfølgende syv flotteste udsmykninger. 
Præmien er blomster til altankasserne i foråret 2021. Re-
sultatet offentliggøres på beboermødet i september.

Billederne skal sendes som jpg-filer på mail til blom-
ster@glpk.dk - eller afleveres i print i E&P Huset senest 
mandag den 10. august. 

Billederne er fra altankonkurrencen tilbage i 2010.

De åbne dybe altaner i Gellerupparken kan indrettes på mange måder.
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4 - Gellerupparken

Corona-yoga i Gellerup er en god måde at være aktiv 
sammen – hver for sig 

Lokale beboere er begyndt at dyrke yoga i Joops Have

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen 

Mange mennesker er nok ved at få corona-kuller af at 
være hjemme hele tiden uden at se vennerne og familien. 
Fitnesscentre og svømmehaller er også lukket, så derfor 
kan det være svært at få rørt sig, udover gåturene. Der er 
også mange, der arbejder hjemme, og som måske ikke har 
hæve-sænkeborde og kontorstole, og det kan være hårdt 
for kroppen.
Derfor fandt den lokale beboer Anne Hegelund på, at der 
skulle dyrkes yoga i Joops Have med udsigt til søen. Med 
sloganet ”Spred yoga - ikke corona” opfordrer hun folk 
til at komme til udendørs yoga hver tirsdag og torsdag 
klokken 15-16.
Anne fik inspirationen fra en tur i haveforeningen 
Søvang, hvor de først fik ideen til corona-yoga. Altså 
udenfor med afstand til hinanden. 
”Det er meget nemmere at tage sig sammen til at komme 
ud af døren og få rørt sig, når det er noget, man gør 
sammen i fællesskab. Det hjælper både på savnet af mit 
hæve-sænke-skrivebord. Og faktisk også lidt på savnet 
af min kollegaer. Når jeg har været en hel dag på hjem-
mekontoret, er det rart at møde nogle mennesker og lave 
noget sammen, ” siger Anne Hegelund.

Lige nu er det næsten altid de samme mennesker, der 
møder op til yoga. De står i en rundkreds med to meters 
afstand.
Nogle gange kommer nogle børn forbi for at være med til 
nogle øvelser, men de mister ofte hurtigt interessen. Der 
er ingen instruktør, men de laver øvelserne sammen og 
prøver at forberede noget fra gang til gang.

Dejligt med motion i det fri
Ane Pind Bagge, som bor i Gellerup, er en del af den 
”hårde” kerne til corona-yoga. Hun er også glad for at 
dyrke yoga. 
”Det er dejligt forfriskende at være aktiv, få frisk luft og 
socialt samvær, på afstand, under corona - især når man 
bor alene,” siger hun.

Alle er velkomne til corona-yoga. Bare mød op i 
Joops Have ved søen, tirsdag og torsdag klokken 15. 
Medbring måtte, tæppe og godt humør. Du behøver ikke 
at have prøvet yoga før for at deltage.

Når vejret er godt, så er det dejligt at dyrke yoga i Joops Have.
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4 - Gellerupparken

Cykelstipassage med udfordringer ved Gudrunsvej 44
I porten ved Trille Lucassens Gade risikerer beboere at træde direkte ud blandt cyklende

Tekst og foto Anders Nielsen

Skræppebladets redaktion troede ikke vores egne øjne, 
da vi så, at beboerne i nr. 44 på Gudrunsvej nærmest har 
udgang til en cykelsti, som godt nok slutter og starter lige 
på hver side af porten, men hvilket næppe får cyklister til 
at stå af og trække gennem porten. 

I sidste Skræppeblad bragte vi en lille notits om cykelstien 
og udgangen, hvor der er opsat to blomsterkummer for at 
stoppe cyklisterne. 

I dette nummer følger vi op med udtalelser fra boligfor-
eningens direktør, Keld Laursen, som Skræppebladet har 
stillet to spørgsmål.

Mener du, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for cyklister 
og fodgængere på stedet med de to opstillede blomsterkummer 
som beskyttelse?

”Jeg lægger normalt myndighedernes sikkerhedsvurde-
ring til grund, og da løsningen her er godkendt af den 
kommunale vejmyndighed, må man anse løsningen for at 
være sikkerhedsmæssig forsvarlig,” svarer Keld Laursen.

Synes du, at det kunne være en god ide med et skilt indvendig 
på udgangsdøren fra Gudrunsvej 44, så beboere bliver advaret 
om, at de træder ud på en cykelsti?

”Det er en udmærket ide, og det gør vi gerne, hvis be-
boerne anmoder os om det. Jeg har dog ikke hørt fra de 
pågældende beboere i opgangen, at det skulle udgøre et 
problem. I øvrigt mener jeg, at præmissen for dit spørgs-
mål er forkert, idet man ikke træder ud på en cykelsti, 
men at man træder ud på en helle, som er skærmet for 
eventuelle cyklister ved de opstillede plantekummer. 
Derfra har fodgængeren mulighed for at orientere sig 
og krydse cykelstien - helt ligesom en buspassager, som 
træder ud af en bybus, har en afskærmet helle, hvorfra 
man kan orientere sig, inden man krydser cykelstien,” 
siger Keld Laursen

Kommunen arbejder på sagen
Skræppebladet har spurgt den lokale repræsentant fra 
Cyklistforbundet i Aarhus, Hans Martin Gårdhus, om 
hans vurdering.  
”Jeg mener, det kunne være en god ide at sætte et skilt op 
indvendigt på udgangsdøren,” siger han.
På Skræppebladet vil vi følge op, hvis der bliver lavet 
tiltag, der højner cyklisters og forgængeres sikkerhed 
under porten.
Martin Løv Simonsen, vejingeniør hos Aarhus Kommune, 
har fortalt Skræppebladet, at vejmyndighederne er ved at 
undersøge forholdene på stedet og vender tilbage, hvis 
de finder en løsning.

Udgangsdøren fra opgangen Gudrunsvej 44, hvor cykelstien starter og slutter lige på begge sider af porten. Kommunen har opsat to 
blomsterkummer, for at cyklisterne bliver nødt til at køre lidt uden om døren, hvis de ligesom cyklisten på billedet vælger ikke at stå af og trække.
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4 - Gellerupparken

Havefolk venter spændt på foråret
Grønærten er for beboere med grønne fingre og lyst til jord under neglene

Tekst og foto Helle Hansen

Mellem blokkene på Dortesvej og det sydlige Gudrunsvej 
har Grønært-folket længe været i gang med at gøre klar 
til at dyrke sommerens afgrøder i de små nyttehaver. 
Haveforeningen Grønærten, der er en af Gelleruppar-
kens ældste foreninger, kan i år fejre 50-års fødselsdag. 
Foreningen har i dag 80 små nyttehaver, som beboerne i 
afdelingen kan leje for 150 kroner om året. 

Stadig ledige haver
Mange af havelejerne har haft deres små haver i over 20 
år, men hvert år er der haver, der bliver opsagt, så nye ha-
veinteresserede beboere kan godt være heldige også at få 
jord under neglene. I år er der stadig enkelte ledige haver. 
Ellers kan man blive skrevet på en venteliste. Kontakt 
Grønærtens kasserer ,Helle Hansen, for yderligere oplys-
ninger på mobil 27832782 – email: hhmh65@hotmail.com

Lej et højbed for 50 kroner om året 
I den nye fælleshave bag Gudrunsvej 2-10 har Grønærten 
og Verdenshavernes Venner mange højbede. Her kan 
beboere leje deres egen højbed og prøve kræfter med 

haveudfordringerne og dyrke egne grøntsager. At dyrke 
have er en god aktivitet med børn og børnebørn, eller der 
kan nydes for sig selv.
Har du ikke dyrket have før, eller er du i tvivl om noget, 
så kan du få råd og vejledning hver torsdag fra klokken 
16 til 18 i fælleshaven. Her kan du også låne redskaber og 
vandslange hver torsdag kl. 16-18. 
Kontakt Maj på mobil 21893255, hvis du vil leje et højbed 
– eller vide mere. Så får du vist dit bed og bliver sat ind i 
tingene. 
Vær med til at skabe et hyggeligt havefællesskab for børn 
og voksne. 
Vi glæder os til at møde dig! 
Haveforeningen Grønærten & Verdenshaverne

Generalforsamling udsat
Forårets generalforsamling i Grønærten er udsat til efter 
sommerferien på grund af corona.

Alle medlemmer bliver indkaldt med brev.

Grønærtens runde haver på Gudrunsvej blev anlagt midt i 1980’erne.
I fælleshaven bag blok B1 tilbyder 
Grønærten som noget nyt leje af højbede.
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6 - Holmstrup

I Holmstrup har de bamser i vinduerne
I Holmstrup er nogle af beboerne med i en landsdækkende bamsejagt

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Malene Cecilie Svane og Nina Nielsen 

I har måske set det, når I har været ude at gå tur: Der 
sidder en bamse i vinduet. Det er blevet en ny leg for for-
ældre og børn, som trænger til at komme lidt ud efter at 
have været hjemme i over en måned på grund af corona.  
I Holmstrups Facebookgruppe – Holmstrup afd. 6, skrev 
Malene Cecilie Svane den 28. marts et opslag og vedhæf-
tede et billede af en bamse i vinduet:
”Deler lige en lille sjov leg med alle, som trænger til at 
komme ud i solen, og børnene kan blive luftet - men så 
vi stadig kan holde afstand. ”Keder I jer? Kom med på 
bamsejagt. Vi kan alle være med til at gøre gåturen lidt 
mere sjov! Det eneste, vi skal gøre, er at sætte en bamse 
i vinduet, så børnene kan være på bamsejagt, mens de er 
på tur.”

Derefter lagde nogle flere beboere bamser eller dukker ud 
i deres vindueskarm, og så var jagten i gang.
 
”Jeg fandt selv opslaget i en gruppe på Facebook, som 
hedder ”1000 kreative ideer” og så ville jeg bare gerne 
give idéen videre, da det er en god måde at være sammen 
på afstand. Vi har selv gået en tur rundt i Holmstrup med 
vores søn, og der er mange søde og forskellige bamser i 
flere vinduer. Det er en hyggelig familieaktivitet, hvor man 
har mulighed for at være ude og lede og snakke om de 
forskellige bamser,” fortæller Malene til Skræppebladet. 

Hermed er den idé givet videre til andre børnefamilier 
rundt omkring i byen. 

Malenes bamse sidder og venter pa,̊ at der kommer nogle børn forbi. Nina havde ingen bamser, men så har hun da bare hængt en dukke op.
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31 - Havnehusene

Slut med fartbøller ved Havnehusene
En lang række vej-bump skal sikre rolig kørsel på Aarhus Ø

Tekst Ulrik Ricco Hansen. Illustration baseret på grafik fra Aarhus Kommune

Der bliver etableret fire bump på Dagmar Petersens Gade 
og seks steder på Bernhard Jensens Boulevard. Vejen der 
leder ud til Aarhus Ø og dermed Havnehusene, som 
ligger mellem de to veje.
For almindelige personbiler er bumpene ubehagelige at 
køre over med mere end 40 km/t. og vil derfor virke ha-
stighedsdæmpende. Hvis der er tale om tungere køretøj, 
skal bumpene passeres med ca. 20 km/t. 

”Udover bumpene bliver midterlinjen på Dagmar Peter-
sens Gade fuldt optrukket for at gøre opmærksom på, at 
det ikke er tilladt at overhale,” lyder det fra kommunen, 
hvor rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, 
håber at tiltagene har den ønskede effekt, så ”de lar-
mende og festglade unge i meget hurtige biler forsvinder 
fra området.”

”Nej til nedrivning”-banner-fremstilling genoptages
 
Coronaen udsatte Almen Modstands workshops for beboere, men 
snart svinges penslerne igen
 
Af Helle Hansen
 
Foråret er på vej, og modstanden mod ghettoaftalen og dens nedriv-
ningsplaner eksisterer stadig.
Almen Modstands lokalafdeling for Gellerup Toveshøj Bispehaven 
genoptager snarest fremstillingen af bannere med protester mod 
nedrivningerne, som beboere kan sætte op på deres altaner rundt i 
afdelingerne. 
1. maj blev der holdt taler mod nedrivningsplanerne på flere af de 
forskellige online-arrangementet. Kampen for at forpurre tvangsflyt-
ningen af mange hundrede familier blandt andet i Gellerup er stadig 
meget aktuel på trods af regeringens corona-redningspakke, hvor der 
bruges milliarder af Landsbyggefondens penge.

Vil du male et banner til din altan? Så følg Almen Modstand Gellerup Toves-
høj Bispehaven på Facebook.
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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:
Lars Jakobsen
larsjakobsen@outlook.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:
Pernille Schmidt
pernilleschmidt65@gmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
´Dina Scholtz Kristensen (kontaktperson),
 tlf. 31 37 37 88,  d.u.s.kristensen@gmail.com

Afdeling 17, Højriisparken:
Kontaktperson Gert Sørensen
grms@mail.tele.dk

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Martin Johannesen Klepke, tlf. 29 91 69 80
mklepke92@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:
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

Afdeling 24, Skovhøj:
Steffen Jacobsen, tlf 24 27 67 68
steffenjacobsen8@gmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:
Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com

Afdeling 26, Kildeagervej:
Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com

Afdeling 30, Pilevangen:
Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com

Afdeling 31, Havnehusene:
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
 thorutting@gmail.com

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand) afdeling 6
tlf. 86 24 51 50 , keldalbrechtsen@stofanet.dk

Mathias Ottesen Nielsen, afdeling 12
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.

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
Karen Blixens Boulevard 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.
Kontakt: Helle Hansen 27 83 27 82

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

BRABRAND BOLIGFORENING
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
Email: 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



Fællessang
Organist i Gellerup Kirke, Martin Hornstrup, 

spiller ligesom DR’s Phillip Faber, 
op til fællessang

Martin Hornstrup spiller forskellige steder, blandt andet i 
Blixens og Lokalcenter Brabrand, men under coronakri-
sen har han spillet op til fællessang online. Der er både 
morgensang og fyraftenssang. Det foregår via Facebook-
siden ”Gellerup Synger”.
”Fællessang kan bare et eller andet, ”forklarer præst Niels 
Hviid. ”Det giver en følelse af nærvær og fællesskab, 
selvom vi er adskilt.”
Du kan lytte til fællessangen og selvfølgelig synge med 
derhjemme på Facebook via siden ”Gellerup Synger.”

GELLERUPBADET
Gellerupbadet holder lukket!

Som følge af regeringens seneste udmelding vedr. 
COVID-19-situationen i Danmark, er Gellerupbadet 
foreløbig lukket til og med d. 10. maj 2020. 
Vi sætter alle månedskort i bero i perioden.

Følg med på hjemmesiden og Facebook.
Tak for jeres forståelse og pas på hinanden...

Organist Martin Hornstrup inviterer alle til fyraftenssang 
hver for sig hver onsdag.

Lokalcenter Brabrand
Seks uger inde i corona-nedlukningen begynder hver-
dagen at blive lidt kedsommelig for mange beboere i 
ældreboligerne på Voldbækvej.
Ingen aktiviteter på lokalcentret og ingen besøg af 
venner eller familie. Lokalcenter Brabrand søger nu 
lokale folk, som har lyst til at levere underholdning for 
beboerne.
Det kunne for eksempel være musik, teater, tryllerier, 
stolegymnastik, seniordans ... eller små sjove fortæl-
linger. Kun fantasien sætter grænser.

Hvis du har lyst til at bidrage, må du gerne kontakte 
Anne-Kathrine Krogsgaard på tlf. 2199 6986 eller 
ankrs@aarhus.dk.

Ordinær generalforsamling
i Fritidsforeningen

Ordinær generalforsamling i Fritidsfor-
eningen den 27. maj er aflyst på grund af 
corona.

Der er endnu ikke fastsat en ny dato, men 
hold øje med Skræppebladet.

Corona-virus
Få seneste opdateringer om forholdsregler 
og aflysninger på Skræppebladets hjemmeside

skraeppebladet.dk/corona


