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LederLeder af Helle Hansen, ansvarshavende redaktør
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com

Tid til corona-hjælpepakke til 
Gellerup, Mette F? 

beboerne ellers kunne blive informeret 
om, stille spørgsmål til og diskutere den 
mest afgørende beslutning om deres 
hjem.

Beboerdemokratiet i Danmark virker 
for tiden under en særlovgivning, der 
udstikkes af boligministeren. Og lovgiv-
ningen passes til, som der er brug for det, 
fordi coronaen fortsat raser i samfundet. 
I mere end et år har boligforeningerne 
været drevet i en slags nødretlig-beboer-
demokratisk udgave. 

Men når vi nu er kommet til, at 
mange beboere i Gellerup sandsynligvis 
skal tvangsflyttes ud af deres hjem, og 
uvisheden om rettighederne er store 
alene af den grund, at beboerne ikke kan 
komme til møder, så bliver det meget 
kritisk at fortsætte uden beboermøder og 
afstemninger.

Men med den økonomiske byrde, det 
fortsatte huslejetab i Gellerupparken 
og Toveshøj risikerer at påføre alle 
beboerne i Brabrand Boligforening, så 

opstår dilemmaet: Hvad vægter højest? 
Beboerdemokratiet? Eller fortsættelsen 
af udviklingsplanen, uanset hvad?

Derfor, Mette F, kunne en hjælpepakke 
være med til at sikre, at beboerdemokra-
tiet overlever, også i Gellerupparken og 
på Toveshøj. Så Brabrand Boligforening 
ikke bliver tvunget til at tvinge den kom-
mende afstemning om helhedsplanen 
igennem efter nødretlige regler.

Eller endnu bedre: Stem ja til borger-
forslaget ”Ophæv loven om nedrivning 
og salg af almene boliger og afskaf de 
såkaldte ”ghettolister”, når Folketinget til 
april igen skal behandle sagen.

* et paradoks, hvor man vælger for-
kert, uanset hvilken løsning man i 
en given valgsituation foretrækker.

I  en tid, hvor der uddeles mange coro-
na-hjælpepakker, kunne et ønske 
godt opstå hos en gellerupbeboer: 

Mette F, kan du ikke lave en Gellerup- 
hjælpepakke? Eller måske pakken hel-
lere skal gå til Brabrand Boligforening, 
der på grund af corona-restriktionerne 
er endt i en cacth-22-situation*, hvor der 
ikke længere synes nogen vej ud. 

Underskuddet vokser og vokser på 
grund af manglende huslejeindtægter 
i Gellerupparken og Toveshøj. Her står 
mere end 150 lejemål tomme, fordi der 
ikke kan stemmes om helhedsplanen. 
Og derfor holdes hele den overordnede 
udviklingsplan som en slags corona- 
gidsel (ligesom de 408 familier i de syv 
nedrivningstruede blokke). 

Helhedsplanen kom ikke til af -
stemning sidste efterår, da møder 
måtte aflyses. Og en afstemning inden 
sommerferien ser også ud til at være i 
fare, hvis corona-restriktionerne fortsat 
forhindrer fysiske møder. Her ville 

”150 lejemål står tomme, 
fordi der ikke kan stemmes 
om helhedsplanen ...  
en slags corona-gidsel
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Ubudne gæster smider  
farligt affald i Gellerupparken
Batterisyre, asbestplader og byggeaffald flyder  
jævnligt på afdelingens containerpladser

Pladsmangel i Gellerup
For beboerne er det ikke acceptabelt at 
skulle betale de mange udgifter, der føl-
ger med bortskaffelsen af farligt affald, 
ligesom det bestemt heller ikke er med 
til at forskønne området. 

Derfor arbejdes der på at etablere 
en central aflåst containerplads til 
storskrald, som i større omfang skal 
være bemandet og derudover også være 
video overvåget. Udfordringen er lige 
nu overhovedet at finde et areal, hvor 
en sådan affaldsplads kan placeres, 
fordi helhedsplanen snart har spist alle 
afdelingens ledige arealer op. 

Tekst: Helle Hansen
Fotos: Kári Gylfason

Sammen med Serviceafdelingen er 
Gellerupparkens afdelingsbesty-
relse i gang med at finde en løs-

ning på afdelingens helt store problem 
med farligt byggeaffald, som jævnligt 
bliver afleveret af udefrakommende 
håndværkere og andre private firmaer, 
som kører forbi og afleverer deres restaf-
fald på afdelingens containerpladser.

I en enkel uge i marts oplevede 
driftspersonalet at finde beholdere med 
farlig batterisyre, der ellers skal afleveres 
som farligt affald på genbrugsstationen. 
Det blev nu til en udgift på flere tusinde 
kroner, som afdelingen skal betale. En 
anden dag blev der afleveret en stor 
bunke brugte asbestplader. Asbest er 
utrolig farligt, og det var nødvendigt, 
at det skulle afhentes af medarbejdere 
iklædt beskyttelsesdragter.

Udfordringen er, at containerplad-
ser ne i Gellerup er uaflåste og ikke over-
vågede. Hvis der skal laves videoover-
vågning af afdelingens mange pladser, 
anslås det at ville koste i omegnen af 1,2 
millioner kroner. 

Ta’ et foto og noter nummerpladen
Indtil der findes en placering til en ny 
affaldsstation, kan afdelingens bebo-
ere hjælpe ved at tage billeder og noter 
nummerplader samt tidspunkter, hvis 
de ser, at der bliver afleveret større 
mængder affald – og sende billeder og 
oplysninger til  
servicecenter-gellerup-toveshoj@bbbo.dk
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Håb om dækning af lejetab
Af Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Som omtalt i sidste 
nummer af Skræp-
pebladet har vi et 

stort antal ledige lejligheder i Gellerup og 
på Toveshøj. Med et tab på ca. 1,5 mio. kr. 
om måneden er der tale om en uholdbar 
situation, fordi lejetab normalt skal beta-
les af boligforeningens dispositionsfond. 

Men på et møde med borgmesteren 
d. 5. februar blev vi enige om, at der skal 
findes en god løsning på spørgsmålet om 
det akkumulerede lejetab – som kan nå 
op på omkring 50 mio. kr., inden vi gen-
nem nedrivninger af blokke kan sikre 
fuld udlejning i de to afdelinger. 

Det kan ske ved at dække tabene med 
penge fra de kommende helhedsplaner 
for Gellerup og Toveshøj – og det kræver 
godkendelse hos kommunen og Lands-
byggefonden.

Fremrykning af helhedsplanerne
For at få stoppet huslejetabene blev vi 
enige med borgmesteren om, at de to 
helhedsplaner skal fremskyndes, og en 
tidsplan for Gellerup blev aftalt – med 
beboermøde om sagen i juni og – og her 
i foråret skal vi gennemgå det samlede 
katalog af forslag, som skal indarbejdes 
i planen. 

Vi håber, at vi kan opnå enighed om 
de enkelte punkter med både afdelings-
bestyrelsen og borgmesteren. Her bliver 
det naturligvis helt centralt med reno-
veringen af lejligheder. Vi vil gå i gang 
på Gudrunsvej i de blokke, der endnu 
ikke er renoveret. Men vi vil også gerne i 
gang på Toveshøj så hurtigt som muligt, 
og borgmesteren var positiv over for en 

fremrykning af helhedspla-
nen for afdelingen.

Omdannelse af lejligheder
Vi skal sikre, at de lejligheder, 
som renoveres, kan udlejes 
i fremtiden. Vi har studeret 
markedet for udlejning af 
boliger – og bestemte typer af store 
lejligheder kan være svære at udleje. Det 
kan ej heller forventes, at der i fremtiden 
vil være lige så mange familier med et 
stort antal børn, men der vil dog fortsat 
være et betydeligt antal store lejligheder, 
der imødekommer dette behov. 

Vi udarbejder forslag, som vil skabe 
en bredere lejlighedssammensætning – 
og det betyder, at vi får flere lejligheder. 
Det kan gøres ved at omdanne og opdele 
de eksisterende lejligheder og ved at 
udnytte hele kælderetagen, som vi alle-
rede har gjort i to blokke.  

Vi glæder os til at præsentere disse 
planer, for vi tror på, at Gellerup dermed 
kan få nogle gode boliger, der hidtil har 
været knaphed på i kvarteret. Det er jo 
ingen skade til, at denne omdannelse 
– selvom den koster penge – kan være 
med til at gøre det nemmere at sikre den 
samlede finansiering af planen.

Mange store sager venter forude
De to helhedsplaner kommer til at indgå 
i den samlede store omdannelse af byde-
len. En ny skole er på vej. Vi håber stadig 
på, at klimaplanerne vil bane vejen for 
letbanen. 

Alle kan få en antydning om fremti-
den ved at se byggepladserne i Gellerup 

og Toveshøj, hvor der bygges beboerhuse, 
bibliotek, sports- og kulturcampus m.v. 

Og i de kommende helhedsplaner 
vil der blive aftalt nyt privat byggeri i 
betydeligt omfang. Indtægten ved salget 
af disse grunde kommer til at indgå i 
renoveringerne i de to afdelinger således, 
at vi kan istandsætte lejlighederne 
indvendigt i større omfang, end det ellers 
ville væremuligt, når vi samtidig skal 
undgå huslejestigninger af en størrelse, 
der ville skabe risiko for nye lejetab. Som 
jeg hermed måske har antydet, så står vi 
med planer af ganske stor kompleksitet. 

Erstatningsboliger
For nu at gøre det hele endnu mere 
indviklet vil jeg til slut nævne, at det i 
forbindelse med den såkaldte Udvik-
lingsplan for Gellerup og Toveshøj blev 
besluttet, at Brabrand Boligforening skal 
have kvoter til byggeri af nye boliger, 
således at vi får en ny bolig for hver gang, 
der nedrives to. 

Vi er nu i gang med at få disse nye 
byggekvoter på plads og glæder os til at 
præsentere de nye byggerier, der jo kan 
opfattes som et plaster på såret, fordi vi 
måtte acceptere at nedrive flere gode 
boliger, end vi på nogen måde havde lyst 
til. 

”der skal findes en god løsning på 
spørgsmålet om det akkumulerede 
lejetab – som kan nå op på 
omkring 50 mio. kr.

Hvad er en dispositionsfond?
Jævnfør almenboliglovens § 
20, stk. 2 og driftsbekendt-
gørelsens § 43, stk. 1 skal en 
afdelings udgifter til tab som 
følge af lejeledighed, der ikke 
er omfattet af reglerne om 

kommunal betaling af leje og garanti ved 
fraflytning, dækkes af dispositionsfonden.

Folketinget har vedtaget, at almene 
boligorganisationer som bl.a. Bra-

brand Boligforening skal have en såkaldt 
dispositionsfond. Det er en ”løbende 
opsparing”, som kan bruges til at dække 
udgifter for tomme lejligheder.

Der kan være særlige regler og skøn 
for, hvornår dispositionsfonden dækker 
huslejetab. Det afhænger bl.a. af bolig-

foreningens og afdelingens økonomi, 
dispositionsfondens størrelse og aftaler 
med kommunen m.fl. 

Da alle afdelinger er med til at indbe-
tale til dispositionsfonden, kan mange 
tomme lejligheder i en enkelt afdeling på 
sigt betyde højere husleje for alle i hele 
boligforeningen.

Se mere hos Landsbyggefonden, lbf.dk

§
af Ulrik Dorph-Hansen



marts 2021  ·  Skræppebladet   5

Odinsgård er etagebyggeri med 
svalegange og elevator. Afdelin-
gen har 103 lejligheder, hvoraf 20 

er ungdomsboliger. Nu er der udlejnings-
problemer. 

Pr. 1. februar 2021 er 14 lejligheder 
ikke lejet ud, og boligforeningen mister 
350.000 kr. om året på Odinsgård. 

Afdelingens formand, Mads Benjamin 
Kjeldgaard, og afdelingsbestyrelses-
medlem Anders Nielsen ønsker en 
bedre dialog med boligforeningen om 
problemerne.

Besked fra boligforeningen
Det eneste, boligforeningen hidtil har 
gjort, er at sende en mail i december med 
besked om, at på grund af manglende 
oprydning er det svært at leje lejlighe-
derne ud. En række beboere får besked 
om at rydde op på svalegangene og uden 
for lejlighederne inden årets udgang. 

Der er sendt en ny rykker med besked 
om, at svalegangene ville blive ryddet på 
beboernes regning, hvis de ikke ryddede 
op. Svalegangene er også brandveje. En 
beboer henvendte sig til boligforeningen, 
men kunne ikke få svar på, hvad der 
egentlig skulle ryddes op.

Det er lykkedes afdelingsbestyrelsen 
at få et møde med boligforeningens 
økonomichef, uden at der er sket videre. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker fortsat 
dialog.

Årsager til udlejningsproblemer
Anders Nielsen peger på en række andre 
faktorer, som også gør det svært at leje 
lejlighederne ud: Dårlig presseomtale 
af det almene byggeri, forholdsvis høj 
husleje og dårligt samarbejde med bolig-
foreningen. 

Der har på det seneste også været nogle 
uroligheder. 

Mads Kjeldgaard føjer til, at lejlig-
hederne er ret åbne, så det er muligt at 
kigge ind. Beboerne skal have tid til at 
vænne sig til det, men trives med det.

Det kan der gøres
Afdelingsbestyrelsen vil gerne i samar-
bejde med boligforeningen om at lave en 
kampagne for at leje lejlighederne ud og 
forklare, at Odinsgård er et godt sted at bo. 

Mads og Anders fortæller, at før 
coronaen var her sommerfest, fastelavn, 
juletræ og banko. Mads vil gerne lave 
oplæg, og afdelingen vil gerne stille 
lokaler til rådighed for arrangementer. 

Anders tilføjer, at de bor ved en skov 
med søer på Holmstrup Mark i Skjoldhøj-
kilen.

Mads nævner yderligere, at det er 
muligt at komme til tre skoler uden at 
krydse en vej, og at der er to minutters 
gang til daginstitutioner, kirken, haverne 
og fællesskabet på marken.

Mads slutter af med, at det er trist med 
tomme lejligheder, for så dør fællesska-
bet ud.

Mads og Anders (th.) på svalegangen.

Udlejningsproblemer i Odinsgård
Afdelingsbestyrelsen vil gerne gøre noget ved det
Tekst og foto: Jens Skriver. Arkivfoto: Ulrik Dorph-Hansen
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Kommunen udløser støt-
ten til Gellerup Museum 
og midlertidige forenings-
lokaler i K&A-centret 

Lyset i Gellerups gyldne port forbliver tændt, 
efter at byrådet har besluttet af fremrykke 
udmøntningen af budgetaftalen, uden at der er 
stemt om helhedsplanen

Tekst: Helle Hansen. Foto Bo Sigismund

Knap en uge inden afdelingsbestyrelsen i Gellerup-
parken gjorde alvor af truslen om at slukke for lyset 
i den gyldne port på Gudrunsvej, modtog formand 

Youssef Abdul Kader den 26. februar endelig en mail med 
det længe ventede svar fra borgmester Jacob Bundsgaard. 

Svaret var positivt, for der stod, at det på et møde i 
forligskredsen bag udviklingsplanen i januar var blevet 
besluttet at fremrykke udmøntningen af midlerne til 
midlertidige foreningslokaler på den tomme førstesal på 
Gudrunsvej 78, oven på Gellerup Bibliotek. Ligeledes var det 
besluttet at sætte gang i udviklingen af Gellerup Museum, 
som byrådet i budgetforliget sidste efteråret vedtog at 
understøtte de kommende fem år.

Måtte sende rykkerbrev 
For afdelingsbestyrelsen var det glæ-
deligt, at byrådet endelig løsner gre-
bet på den skruetvinge, beboerne blev 
sat i i forbindelse med budgetaftalen, 
fordi byrådet som forudsætning for at 
udløse støtten stillede kravet, ”at der 
er tilslutning til helhedsplanen”.

Det har vist sig på grund af corona, 
at det indtil nu har været umuligt at 
gennemføre en beboerafstemning om 
helhedsplanen. 

Det fik før jul Gellerupparkens 
afdelingsbestyrelse til at sende et 
åbent brev til byrådets forligspartier 
for at gøre opmærksom på dilemmaet 
med betingelsen. Den første henven-
delse kom der ingen reaktion på, så 
i starten af februar blev der sendt en 
rykker for et svar. 

Svaret kom så endelig sidst i 
februar. Det var positivt – så lyset i 
den gyldne port forbliver tændt.

Gellerup Museum kan se 
fem år frem i tiden
En opgradering af udstillingen og flere aktivite-
ter på museet er nogle af de planer, der er ved at 
blive forberedt i samarbejde mellem kommunen 
og Gellerups ildsjæle

Tekst Helle Hansen, foto Bo Sigismund

De frivillige ildsjæle i Gellerup Museum fejrede borgmes-
ter Jacob Bundsgaards svar om, at der nu bliver 
sat gang i udviklingen af museet, med at vifte med 

dannebrog fra altanen på 6. sal. I mere end ti år har de frivillige 
museumskustoder været hovedkræfterne bag museet, der 
startede som et fælles projekt mellem afdelingsbestyrelserne i 
Gellerupparken og Toveshøj og Aarhus Kommune i helhedspla-
nens tidlige år. 

I flere år var Danmarks højeste museum et aktivt udflugts-
sted for skoleklasser, pensionistklubber og andre, der var 
nysgerrige efter at følge med i udviklingen af Gellerup og høre 
den virkelige historie om det ofte udskældte boligområde. Men 
de seneste to-tre år har museets aktiviteter kørt på nedsat blus, 
fordi en lukning konstant har været på tale. Og det seneste 
år under corona har aktiviteten været helt på nulpunktet. Så 
efterårets byrådsbeslutning om at understøtte museet i de 
kommende fem år åbner muligheden for at genoplive museet 
og giver grobund for en masse spændende projekter.

Indstilling på vej
Selve den store genåbning af museet kommer ikke til at ske 
lige med det samme. I borgmesterens brev står nemlig, at Inte-
gration og Bydelsudvikling stadig arbejder med indstillingen 
til byrådet om den konkrete udmøntning af budgetforligets 
aftale. 

Men der er udpeget en kommunal tovholder på projektet. 
Det bliver Sophie Rasmussen, der også er daglig leder af Infor-
mationscenter Vest (tidligere E&P Hus). Hun skal sammen med 
afdelingerne og de frivillige ildsjæle være med til at udarbejde 
planerne for, hvordan Gellerup Museum de næste fem år kan 
blive et flot lokalt kulturelt tilbud, der kan være med til at 
fortælle historien om et af Danmarks største byforandringspro-
jekter – i fortiden, nutiden og fremtiden.

Stille og rolig start
Endnu er det for tidligt at sige, hvornår museet kan slå dørene 
op til den helt store grand re-opening. Men når coronarestrikti-
onerne igen giver mulighed for det, vil Museets Venner kunne 
genoptage søndagenes åbent museum, hvor alle har mulighed 
for at kigge forbi og se den eksisterende udstilling og opleve en 
Gelleruplejlighed samt nyde udsigten ud over Aarhusbugten. 

Først når indstillingen om retningslinjerne er vedtaget af 
Aarhus Byråd, kan arbejdet med at genopfriske udstillingen og 
hele museet rigtigt sættes i værk – formentlig senere hen på 
foråret.
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Gellerup-foreninger kan nu få tag over hovedet, 
mens de venter på Samlingshuset
Kommunen stiller midlertidigt 
foreningslokaler til rådighed på 
førstesalen på Gudrunsvej 78.  
Kort ansøgningsfrist for fore-
ninger, der har behov for et 
sted at mødes, når corona giver 
mulighed for det

år siden flyttede op i Blixens, men nu får 
foreningslivet altså mulighed for kortva-
rigt at få tag over hovedet. 

Kort ansøgningsfrist 8. april
På førstesalen findes der 13 primært min-
dre lokaler af lidt forskellige størrelser, et 
tekøkken og fem toiletter. Adgangen til 
lokalerne bliver ad den røde trappe i byg-
ningens nordlige ende.

Det bliver lokale Gellerupforeninger, 
der opfylder kommunens krav om folke-
oplysende formål, og sociale foreninger, 
som kan komme i betragtning til at 
kunne låne lokalerne. 

Der er udformet et simpelt ansøg-
ningsskema, hvor foreningerne kort skal 
redegøre for, hvad deres behov er: Hvad 
har de tænkt sig at lave i lokalerne? Hvor 
tit har de behov for at bruge et lokale? 
Hvad bidrager de som forening med til 
fællesskabet i Gellerup? 

Der bliver tale om en kort ansøgnings-
frist, som er torsdag 8. april. 

Forventet åbning medio maj
Når ansøgninger er kommer ind, vil en 
koordineringsgruppe mødes og behandle 

dem og fordele lokaler, så flest mulige for-
eninger får deres ønsker opfyldt.

Derefter vil alle foreningerne få at vide, 
i hvilket omfang deres ønsker er blevet 
opfyldt. Og såfremt covid-19-retningslin-
jerne ikke forhindrer det, så vil der blive 
holdt et fælles opstartsmøde mandag den 
10. maj, hvor foreningernes repræsentan-
ter mødes og får en orientering om, hvor-
dan dagligdagen i praksis kommer til at 
være i det midlertidige foreningshus.

Derefter er der lagt op til, at foreningerne 
kan rykke ind og begynde at benytte loka-
lerne allerede fra mandag den 17. maj – 
igen med forbehold for covid-19-reglerne.

G78-koordinator 
Aarhus Kommune har ansat Suhuur 
Mohamed som G78-koordinator i det mid-
lertidige foreningshus. Hun vil være at 
træffe nogle timer hver uge og kan kon-
taktes omkring bookning af tekøkken og 
lignende aftaler.

Er I en lokal Gellerupforening, der 
ønsker at søge om at låne lokaler på Gud-
runsvej 78, så skriv til Suhuur Mohamed 
og få tilsendt retningslinjer og ansøg-
ningsskema – mail smoh@aarhus.dk.

Tekst: Helle Hansen Foto Bo Sigismund

I knap to år har foreningslivet i Gellerup 
stået uden tag over hovedet, efter at 
Foreningens Hus lukkede omkring års-

skiftet 2018/2019. Det nye Samlingshuset 
i Sports- og Kulturcampus kommer til at 
indeholde foreningslokaler, men de vil tid-
ligst stå til rådighed med udgangen af 2021.

Derfor åbner Aarhus Kommune nu 
op for en midlertidig hjælp til Gellerups 
hjemløse foreninger, som i en begrænset 
periode, fra når coronarestriktionerne 
giver mulighed for det, og frem til det nye 
byggeri står færdigt ved årsskiftet, kan 
få lov til at låne lokaler på førstesalen på 
Gudrunsvej 78.

Etagen oven på Gellerup Bibliotek har 
stået tom, siden socialforvaltningen for to 

Frivillige jubler på museet.

Ikonisk rød indgangstrappe på K&A-centret.
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Fra Stofa til IN-TVFra Stofa til IN-TV

Efter urafstemning om tv-signal har beboerne 
valgt Antenneforeningen Aarhus’ nye selskab

IN-TV overtager efter 
Stofa i Holmstrup

Boligafdelingen Holmstrup i det 
vestlige Aarhus med over 400 
lejligheder har fra 1. marts skiftet 

signalet fra Stofa ud med IN-TV. 
Antenneforeningen Aarhus står bag 

det selskab, der nu vil levere både tv og 
internet til boligafdelinger med gruppe-
rabat.

Som Skræppebladet tidligere har 
omtalt, har beboerne via urafstemning 
besluttet at skifte leverandør af signaler. 
Det er sket, efter Stofa opsagde den 
gældende aftale (eller rettere ikke ville 
forlænge aftalen, som det ellers havde 
været praksis).

Kø ved lokal udlevering
Beboerne kunne både to uger inden det 
nye signal og på selve dagen hente nyt 
udstyr til at modtage signalerne fra den 
nye leverandør. Det foregik i Holmstrups 
selskabslokale, der pga. corona var opdelt 
i to med hver sin indgang.

Løbende har der også været udleve-
ring af modems, tv-kort og vejledning 
fra Antenneforeningen Aarhus’ butik i 
Aarhus centrum.

En beboer får svar på spørgsmål om tv-signal fra 
IN-TV og får efterfølgende udleveret udstyr.

Nyt udstyr
Alle beboere i Holmstrup, der har mod-
taget en kasse eller et kort fra Stofa, skal 
aflevere det tilbage. Boligforeningen har 
udsendt SMS til alle beboere om risiko 
for bøde ved manglende aflevering.

Ny box 
Hos den nye leverandør er der også brug 
for udstyr, men oftest på en anden måde.

Både hos Stofa og hos IN-TV kan 
man modtage den mindste pakke uden 
særligt udstyr. Der skal blot bruges et 
antennekabel og et moderne fjernsyn.

Hos Stofa kunne beboerne i Holm-
strup via en særlig Stofa-boks og/eller 
et kort, som sættes ind i fjernsynet, få 
adgang til ekstra, betalte kanaler.

Hos IN-TV er der også mulighed for 
at få ekstra, betalte kanaler via kort. 
Men der er ikke en særlig boks. I stedet 
anvendes app til en kendt boks: apple-tv 
eller chromecast. 

Dette betyder samtidigt, at alle med 
IN-TV kan se tv overalt, da appen også 
kan hentes til mobiltelefoner og tablets. 
Hos Stofa var dette ikke muligt for 
modtagere af den mindste tv-pakke.

Playmaker
Appen, der giver adgang til alle tv-kana-
ler, hedder Playmaker. Den findes til IOS 
(Apple) og Android (Google).

Med appen kan man tidsforskudt se 
alle udsendelser, der er blevet vist på 
sine kanaler den sidste uges tid. Man 
kan også ”optage” udsendelser og se 
dem senere.

Tekst og foto: Ulrik Dorph-Hansen
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Myndighederne forlanger, at 
borgerne skal kunne modtage 
elektronisk post, og at de har 

en NemKonto. På den anden side set kni-
ber det med at sikre rimelige muligheder 
for at modtage internet. 

I Aarhus har Antenneforeningen 
Aarhus siden 1978 arbejdet for at sikre 
et godt udbud af tv-kanaler og siden 
også internet. Antenneforeningen har 
igennem mange år samarbejdet med 
Stofa, som hidtil har haft en aftale med 19 
afdelinger i Brabrand Boligforening om 
levering af internet og tv. 

Boligforeningens største afdeling, 
Gellerupparken, har en aftale med Stofas 
hidtil største konkurrent, YouSee, og 
nogle beboere i afdelingerne med en 
Stofaaftale har valgt at få internet fra 
YouSee gennem telefonstikket.

En større sammenhæng
Stofa har tilsyneladende fået vokseværk. 
I Nordjylland fusionerede et naturgassel-
skab og elselskab og blev til Eniig. De fik 
en stor bevilling til at lægge fiberbred-

Michael Schyth var med til at udlevere nyt 
udstyr og besvare spørgsmål i Holmstrup.

bånd ind hos alle interesserede, men det 
er åbenbart mere, end de kunne magte, 
for de overtog Stofa og blev til Nordlys, så 
de kunne bruge Stofas organisation og 
administrative apparat. 

Det er imidlertid et større brød, end 
Stofa kan bage. De har endnu ikke fået 
Eniigs programmer kørt ind i deres 
system. Det er umuligt at komme 
igennem på telefon, og mails besvares i 
bedste fald først efter flere uger.

IN-TV
Det har ført til, at Antenneforening Aar-
hus har dannet sit eget selskab, IN-TV.  

”Vi synes, at Stofa er blevet for store og 
for dyre,” siger Mikael Schyth fra IN-TV, 
og forklarer om baggrunden for at starte 
med at levere signaler udenom Stofa: 

”Det hele startede med uenighed om 
en butik”. 

I øvrigt har antenneforeningen og 
Stofa to verserende retssager.

Stofa vil ud af samarbejdet med anten-
neforeningen og har opsagt sine aftaler 
med Brabrand Boligforening. Boligfor-

eningen har ladet afholde afstemninger 
i de berørte afdelinger. Og halvdelen har 
valgt Stofa fra, bl.a. Holmstrup, der fra 1. 
marts har en aftale med IN-TV.

Fordele og ulemper
IN-TV er et lille lokalt selskab, men 
KabelPlus i København står for teknik-
ken. Modtagerne af IN-TV har stemmeret 
på antenneforeningens generalforsam-
ling. 

Det er iøjnefaldende, at IN-TV tilbyder 
internet uden valg af tv-pakke. En fordel 
for unge, der foretrækker at streame frem 
for traditionelt tv. Til gengæld mangler 
TV2/Charlie i den billigste tv-pakke. Det 
er ellers meget populært blandt ældre, 
som især bruger traditionelt tv. Det 
forklarer Mikael Schyth med, at TV2/
Charlie er meget dyrt.

Håbet må være, at IN-TV er en holdbar 
løsning. Foreløbigt betyder udskiftnin-
gen af leverandør et stort besvær. Som 
min nabo sagde: ”Tænk, hvis vi skulle 
have timeløn for at sætte os ind i alt det 
der.” 

Klodernes 
kamp
Udbuddet af bredbånd 
volder problemer

Tekst: Jens Skriver
Foto: Ulrik Dorph-Hansen

Skovgårdsparken 
sagde nej til IN-TV

Ligesom i boligafdelingen Holmstrup har 
beboerne i Skovgårdsparken været ved 
stemmeurnen. 27.-28. januar var der uraf-
stemning i afdelingen om fremtidig leve-
randør af internet og tv. Beboerne valgte 
at beholde den nuværende leverandør, 

Stofa, selvom det bliver ny kontrakt uden 
kollektiv aftale.
49 husstande ud af 864 stemte (11,3 %). 
74 stemte for ny kontrakt, 18 var imod. 
68 stemte på Stofa, mens IN-TV fik 26 
stemmer.
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Spørgsmål om IN-TV  
har virkelig fået  
beboerne til tasterne
Tekst og foto: Ulrik Dorph-Hansen

I Holmstrups åbne gruppe på Facebook 
(facebook.com/groups/Holmstrup) 
har det været svært at læse om andet 

end tv de seneste måneder. Gruppen 
kan ses af alle, og man behøver ikke 
engang en Facebook-konto for at læse 
med. Michael Schyth fra IN-TV har meldt 
sig ind i gruppen og besvarer nogle af 
spørgsmålene.

Vi har plukket lidt i opslagene og 
kommentarerne om IN-TV.

Internet forsvandt
Troels, 5. marts: Puf og det var det 
internet — 5 minutter indtil videre, et 
hul man godt kan falde i.

Svar fra Mikael Schyth: 
Der er desværre mange Stofa-mo-
dems ude ved jer, der står tændt. De 
forstyrrer signalet på jeres forbin-
delse. Så sig gerne til alle, at de skal 
slukke deres Stofa-modems.

Hvad koster en tekniker?
Michael, 8. marts: Skal man selv betale for en IN-TV-tekniker på fejlundersøgelse? 
Eller går det over fælles regning?

Svar fra Michael Schyth: 
Det er rigtigt at der er tre måneders gratis it-hjælp, men det er på telefon. Der er som 
udgangspunkt kun gratis teknikerhjælp, hvis fejlen er hos os. Eller sagt på en mere 
enkelt måde: gratis tekniker gælder kun frem til antennestikkket i væggen. 
Vi har godt nok sendt mange teknikere ud gratis for at hjælpe starten så godt som 
muligt. Alle selskaber, også Stofa, giver kun gratis tekniker ved selskabets fejl. At 
kunne indstille sit eget tv er altså kundens ansvar.

Foreslår ny afstemning
Tom, 11. februar:
Jeg føler mig ført bag lyset omkring 
den urafstemning, vi havde om valg 
af tv-udbyder i efteråret.
Hvis jeg havde vidst at IN-TV’s 
tillægsprodukter var så dyre (noget 
vi ikke blev informeret om), havde 
jeg aldrig stemt for dem.
Jeg vil faktisk foreslå, at vi holder en 
ny urafstemning om tv og internet.
Helt ærlig! 39 kr. om måneden for 
et ekstra kort, det kan hurtigt løbe 
op, hvis man har mere end et tv! 
Chromecast til 39 kr. pr. styk om 
måneden og 49 kr. om måneden for 
Apple TV. En IN-TV-app der ikke kan 
installeres på et Samsung smart-tv.
Lidt ros skal de da have. Deres inter-
netpriser er billigere end Stofa.

Svar fra Mikael Schyth: 
Chromecast og Apple TV kan ganske 
rigtigt lejes, men man kan også købe 
dem i diverse butikker. Fordelen 
ved at leje hos os er, at hvis de går i 
stykker, får I bare en ny. Samsung 
har ikke vores tv-app med mindre 
det kører på Android. Det er en 
beslutning der ligger hos Samsung. 
Tv-pakkerne er også en del billigere 
end hos Stofa.

Det er så besværligt
Bibi, 5. marts:
IN-TV har gjort det alt for besværligt 
for os. Og rundt omkring sidder der 
mange, som ikke er på Facebook og 
er fuldstændig lost. Jeg er så træt af 
det. Jeg håber vi vælger en anden 
løsning! 

Svar fra Søs: 
Uanset hvilken løsning vi vælger, vil 
der altid være problemer i starten og 
ikke mindst folk, der ikke er fortro-
lige med teknikken.

Svar fra Rikke: 
Du har til dels ret, men vi har alle  
modtaget info i postkassen, og ringer 
man til IN-TV får man en god service, 
synes jeg i hvertfald. 
Jeg har også haft tålmodigheden på 
prøve og har det stadig. Det vi nok 
skal huske er, at al begyndelse har 
“børnesygdomme” — og alt nyt er 
besværligt, lige til man hitter det. 

Svar fra Kristina: 
Nu er IN-TV både på telefonen og 
de har også tilbudt, at folk kunne 
få en tekniker ud, til dem der har 
problemer eller ikke er så gode til 
teknik. Jeg tvivler på at noget som 
helst nyt, som skal virke til 400 
mennesker, virker problemfrit fra 
starten af. Det gjorde Stofa garanteret 
heller ikke dengang, det skulle op og 
køre herude.

Eksplosion på 
Facebook
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Ny mail-adresse

De beboere i Holmstrup, der har 
en e-mailadresse hos Stofa, er 
blevet ekstra hårdt ramt ved 

overgangen til IN-TV. 30 dage efter Stofas 
opsigelse, dvs. 30. marts, slettes alt på 
serveren. De mails, man ønsker at bevare, 
skal sendes videre til en ny adresse. På 
stofa.dk kan man læse, hvorledes mange 
kan sendes ad gangen.

 Som udgangspunkt er der ellers kun 
den hårde måde: Man må give besked til 
alle forbindelser, at man har fået ny mail-
adresse. Så længe Stofa-mailen er aktiv, 
kan man dog på Stofa.minesider indstille 
sine mails til at blive sendt videre til en 
ny adresse og formodentlig oprette et 
automatsvar med besked om ny adresse. 

IN-TV Aarhus er et aktieselskab, 
der via et holdingselskab er ejet af 
Antenneforeningen Aarhus. På den 

måde er det i princippet beboerne, der 
selv ejer IN-TV. Selskabet blev etableret 
i slutningen af 2014 med det primære 
formål at drive medlemsbutikken i 
Aarhus centrum.Det er i øvrigt også 
holdingselskabet, der ejer TVAarhus, som 
sender lokal-tv via kabel-tv og internet.

Kendte personer fra boligforeningen
Tidligere formand for Brabrand Boligfor-
ening og nuværende formand for anten-
neforeningen Jesper Pedersen har alle 

Fra Stofa til IN-TVFra Stofa til IN-TV

årene været direktør for IN-TV Aarhus, 
hvor René Skau Björnsson er formand for 
bestyrelsen.

IN-TV og medlemsbutikken har 
tidligere haft et meget godt samarbejde 
med Stofa, der lejede sig ind i lokalerne, 
og som i en periode stod for aflønning af 
personale i butikken.

I 2019 havde IN-TV en bruttofortjene-
ste på lidt over en million kroner med et 
resultat på lidt under det halve.

Nye veje
Levering af tv og internet er en helt ny 
aktivitet for IN-TV. På generalforsam-

Tema: Fra Stofa til IN-TV

Jens Skriver, 
tekst, 
mangeårigt redaktions-
medlem for Holmstrup, 
hvor han bor. 

Ulrik Dorph-Hansen, 
tekst, foto,
frivillig skribent m.v.,
bor i Holmstrup. 

Dog kan man på IN-TV’s IT-hjælp få 
vejledning i at instille computere til en 
ny adresse.

På IN-TV´s hjemmeside kan man 
oprette e-mail-adresser ligesom hos 
Stofa, og de er indrettet næsten som på 
webmail.stofa.dk, men IN-TV fraråder at 
bruge dem, da man hurtigt kan komme 
i samme situation som nu ved skift af 
leverandør. 

Formand og afdeling får ny adresse
Brabrand Boligforenings formand, Keld 
Albrechtsen, bor i Holmstrup og har hid-
til haft en @stofanet-adresse. Det samme 
har Edvin Juhl i afdelingsbestyrelsen. 
Nye adreser:
• keld-albrechtsen@in-tvmail.dk
• edvinjuhl@in-tvmail.dk

Jesper Pedersen (tv) og bestyrelses medlem  
Anders Andersen var med til at indrette  

antenneforeningens medlemsbutik i 2014.

lingen for antenneforeningen sidste 
år blev det beskrevet, at ”Det 42-årige 
samarbejde med Stofa som leverandør 
på antenneforeningens infrastruktur er 
anstrengt”. 

Det blev ifølge referatet konkluderet, 
at Antenneforeningen Aarhus skal 
tilbage til det oprindelige formål og sikre 
konkurrencedygtige priser og produkter 
i fremtiden. Stofas opsigelser af de kol-
lektive aftaler har fået IN-TV til at satse 
på at levere tv og internet som et reelt 
alternativ til Stofa og YouSee.

Alle, der køber signal fra antennefor-
eningen (fx via IN-TV), bliver automatisk 
medlem. Det koster 20,- kr om året.

Hvad er IN-TV 
for et firma?

Antenneforeningen Aarhus
www.antenneforeningenaarhus.dk 
Medlemsbutik og IN-TV
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3 
8000 Aarhus C

www.in-tv.dk
Tlf. 71 99 29 98 
info@in-tv.dk

Tekst: Jens Skriver

Beboernes forening  
står bag
Tekst: Ulrik Dorph-Hansen
Arkivfoto: Martin Krabbe
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Beboerdemokratiet vejrer morgenluft 
Efter coronaaflysninger skal beboerdemokrater i bunker på valg i boligfor-
eningens gamle afdelinger, det gælder også hele foreningsbestyrelsen

Omtrent halvdelen af boligforenin-
gens mange afdelinger oplevede 
sidste efterår, at beboermøderne 

først blev udskudt og siden aflyst på 
grund af corona. Det betyder, at der ikke 
var mulighed for at gennemføre de demo-
kratiske valg af beboerrepræsentanter, 
som normalt skal have deres mandater 
genbekræftet minimum hvert andet 
år. Særlovgivningen i forbindelse med 
corona har betydet, at bestyrelsesmed-
lemmernes mandater er blevet forlænget, 
indtil det igen er muligt at afholde valg.

Mangel på medlemmer
I Gellerupparken, der er boligforeningens 
største afdeling, betyder det, at der skal 
vælges 13 medlemmer til afdelingsbe-
styrelsen på forårets beboermøde, som 
foreløbig er berammet til tirsdag den 
27. april, hvis ikke coronarestriktioner 
forhindrer det. 

Efter snart to år uden valg består 
afdeling 4’s bestyrelse i dag kun af 11 
medlemmer, fordi flere medlemmer er 
fraflyttet afdelingen, og der ikke er flere 
suppleanter at hente ind.

Også i de andre store og ældre afdelin-
ger i boligforeningen sidder halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne på forlængede 
mandater. Og da både Toveshøj og Holm-
strup har beboermøder i foråret, skal alle 
medlemmerne også på valg her. 

Mandater skal prøves
For de øvrige gamle afdelinger, der 
normalt først har valg på efterårets bud-
getmøder, gælder det, at i fald afdelingen 
inden budgetmødet indkalder til et 
afdelingsmøde, ja så skal medlemmerne 
på de forlængede mandater have deres 

mandat prøvet, som det hedder. Det vil 
sige, at de skal genvælges på mødet for at 
kunne fortsætte i afdelingsbestyrelsen.

Hel foreningsbestyrelse på valg
Også for boligforeningens øverste 
ledelse, foreningsbestyrelsen, bliver det 
kommende repræsentantskabsmøde, 
som med forbehold for coronaudskydel-
ser er planlagt til den 31. maj, et anderle-
des møde. Her skal der ske formandsvalg, 
som ifølge vedtægter altid sker i ulige 
år, men derudover skal hele resten af 
foreningsbestyrelsen med dens seks 
medlemmer have prøvet deres mandat 
på samme tid. Og så skal der derudover 
også vælges suppleanter til foreningens 
ledelse.

Vil du stille op til  
foreningsbestyrelsen?
Skræppebladet stiller spalteplads 
til rådighed for kandidater til 
boligforeningens øverste organ, 
foreningsbestyrelsen

Er du kandidat, og vil du gerne 
fortælle, hvad du tænker og måske 
drømmer om i forhold til beboerdemo-
kratiet i Brabrand Boligforening, så er 
du meget velkommen til at præsentere 
dig selv her i beboernes eget blad. Du 
kan også bede om at blive interviewet, 
hvis du ikke ønsker at skrive selv. 

Kontakt Skræppebladets redak-
tionssekretær Elsebeth Frederiksen 
og hør nærmere på elfr@bbbo.dk – 
senest 1. april.

Afdelingsmøder i foråret 2021
På grund af covid-19-situationen og de deraf vekslende forsamlingsforbud vil der i år 
blive varslet om forårets afdelingsmøder pr. brev til alle beboere i de berørte afdelinger 
(afd. 4, Gellerupparken, afd. 5, Toveshøj, afd. 6, Holmstrup, afd. 7, Hasselhøj og afd. 22, 
Sonnesgården). Varsling vil, jf. boligforeningens vedtægter, blive fremsendt til afdelin-
gernes beboere 4 uger før mødets afholdelse.

Af Helle Hansen. Arkivfotos fra tidligere repræ-
sentantskabsmøder af Bo Sigismund
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Tekst og fotos: Elsebeth Frederiksen

Lokalerne, der husede Lykkeskolen, 
har stået tomme, siden skolen luk-
kede for to et halvt år siden. Men 

mandag den 3. marts slog Genbrugsland 
dørene op i skolens tidligere lokaler. 
Genbrugsbutikken har tidligere ligget 
bag bazaren, men er nu flyttet til et mere 
synligt sted.

Danmission har haft rådighed over 
lokalerne siden 1. januar, men på grund 
af corona har de ikke kunnet åbne før nu. 

Der er kø udenfor lidt i klokken 13. Da 
åbner genbrugsforretningen nemlig. Folk 
holder pænt afstand med mundbind på. 
Jeg snakker med et par unge studerende, 
som bor på Trøjborg, men som er taget 
på genbrugsturné, fordi alting har været 
lukket så længe, og de virkelig har brug 
for nyt-brugt tøj. 

Klokken 13 åbner dørene, og folk bliver 
taget godt imod. Der står nogle kurve ved 
indgangen, som alle bedes tage med sig, 
så personalet kan se, hvor mange der er 
i forretningen. Der må nemlig kun være 
20 i alt.

”I mandags, da vi åbnede, var der lang 
kø ude foran, og vi måtte lukke folk ind 
20 ad gangen,” fortæller Gunnar Riis, som 
er frivillig på stedet, og oplyser, at de på 
åbingsdagen havde en omsætning på 
16.400 kroner. 

Han viser rundt i lokalerne, som er 
flotte og lyse. Der er alt det, en genbrugs-
forretning skal have: møbler, tøj, tasker, 
service, nips og alt muligt andet. 

Gunnar viser møbelafdelingen frem, 
hvor han stolt peger på nogle skamler, 
som en frivillig har lavet af forskellige 

materialer. Det kan være sengelameller 
eller reoler. Skamlerne er flot stillet op 
i et hjørne, ligesom det ser ud til, at der 
nøje er tænkt på, hvordan varerne ser 
mest tillokkende ud.

Jeg får lov til at komme ind i de ”hel-
lige haller”. Der, hvor de frivillige står og 
sorterer tøj. De fleste herinde har været 
frivillige i Genbrugsland i en længere 
årrække og er nu flyttet med til den nye 
placering. 

Jeg spørger, om de mangler frivillige? 
”Det gør vi altid,” svarer flere af kvin-

derne. 
En af dem fortæller, at en del frivillige 

er stoppet på grund af corona.

Upcycling af donationer
Jeg stopper lidt og kigger på nogle 
muleposer overfor kassen. De er blevet 
upcyclet, ligesom skamlerne for øvrigt. 
Det vil sige, at frivillige har siddet og 
syet gardiner eller håndklæder om til 

muleposer og tasker. Det er jo helt i 
genbrugsånden. 

Efter en rundvisning er køen væk 
udenfor. 

”Vi regner ikke med, det der kommer 
køer hver dag, og er spændte på om det 
kan løbe rundt,” siger Gunnar, som ud fra 
omsætningen de første par dage er ret 
optimistisk.

Birgit og Else er i gang med at sortere tøj. De har begge været frivillige i en årrække.

Gunnar Riis foran et udvalg af 
skamler lavet af genbrugstræ.

Edwin Rahrs Vej 32a
Åbningstider: Mandag-fredag: 13-17
Lørdag 11-15
Telefon: 86 25 99 99  
Find Genbrugsland på Facebook: Dan-
mission Genbrug Brabrand Bazarvest 

Et skoleeksempel på 
en genbrugsbutik

Danmission har endelig 
åbnet sin nye genbrugs-
forretning ved Bazar Vest
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Den 8. marts bliver som regel fejret over 
hele verden med arrangementer og 
fællesmarch  er. Det kunne selvfølgelig 
ikke foregå i år på grund af corona.

I Gellerup blev dagen blandt andet 
markeret med en rundvisning i Gellerup. 
Der var der ca. 20 deltagere, alle kvinder 
fra området. Deltagerne på gåturen var 
medlemmer af Q-huset. De skulle lære 
mere om de forskellige kvinder, som de 
nye veje er opkaldt efter. 

Ved Pionerhusene på Gudrunsvej 
er hele fire veje opkaldt efter kvinder, 
som var pionerer i deres felt. Det er Lily 
Broberg, skuespillerinde, Emma Gad, som 
mest er kendt for bogen Takt og Tone, Elna 
Munch, radikal politiker og en af de første 
kvinder i Folketinget, samt kunstmaleren 
Anna Ancher.

Ilham Mohamed, arrangør, fortæller, at 
det var en stor oplevelse for kvinderne at 
være med.

”De var helt oppe at køre over turen og 
nød virkelig turen, ” fortalte Ilham, som 
afslørede, at de også snakkede om at tage 
en tur til Skagen og se Anna Anchers 
malerier, når der er mulighed for det.

Forfattere og en cirkusdirektør
De nye gader ved Pionerhusene er ikke de 
eneste nyere navne i Gellerup. 

Der er også opkaldt gader efter 
forfattere: Inger Christensens Gade (Det 
tidligere Bentesvej) og Karens Blixens 
Boulevard. Desuden Trille Lucassens 
Gade. Trille var en meget elsket cirkusdi-
rektør for Cirkus Tværs. Hun døde ved et 
trafikuheld i 2015.

Fællesspisning
Da turen var færdig, var der fællesspis-
ning, hvor deltagerne også kunne fordøje 
gåturen.

”Det var en spændende og lærerig tur,” 
siger Ilham Mohamed og er ligesom de 
andre deltagere meget glad for at kunne 
være ude i den friske luft sammen med 
andre mennesker.

Kvinder på kvindejagt den 8. martsKvinder på kvindejagt den 8. marts
Kvindernes internationale kampdag blev fejret i 
Gellerup med en tur i kvindernes tegn

Anna Ancher (1859-1935)
Maler. Hun voksede op i Skagen og var den 

første kvindelige kunstner af betydning i 
dansk kunsthistorie.

Elna Munch (1871-1945)
Radikal politiker og kvindesagsforkæmper. Hun var 
en af drivkræfterne i kampen for kvinders stemme-
ret og var blandt de fire kvinder, der blev valgt til 
Folketinget i 1918.

Emma Gad (1852-1921)
Forfatter og dramatiker. Mest kendt for 
etikettebogen ”Takt og Tone”. Hun var 
medstifter af ”Kvindernes Handels- og 

Kontoristforening”, den første faglige 
organisering af kvinder på kontor.

Inger Christensen (1935-2009)
Forfatter. Var i sin digtning optaget af, hvordan 
verden er indrettet, og om at gøre den bedre.

Karen Blixen (1885-1962)
Forfatter. Boede flere år i Kenya, hvilket 

kom til at præge hendes forfatterskab. Hun 
skrev både på engelsk og dansk. Hendes 

erindringsbog ”Den afrikanske farm” er 
blevet filmatiseret.

Lily Broberg (1923-1989)
Skuespiller. Hun havde en enorm spændvidde og 
brillerede indenfor lystspil og revyer, men også i 
roller med skarptskårne kvindeportrætter. Hendes 
rolle som grisehandlerens kone i Matador har gjort 
hende kendt og elsket i hele landet.

Trille Lucassen (1972-2015)
Elsket ildsjæl i Gellerup. Direktør for Cirkus 

Tværs. Aktiv i samarbejdet med  
cirkusgrupper i mange andre lande.  

Dræbt i tragisk trafikulykke.

Tekst: Elsebeth Frederiksen 
Foto: Ilhaan Mohamed 

Minibiografier fra 
arrangementet 
af Ester Engrob

Læs mere om Emma Gad
og Emma Gads Gade på 
Skræppebladet.dk
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Frivillige i Gellerup klar til at  
hjælpe med at bryde ensomheden 
oven på corona

Vores Bydel  
Projektet består af en online bogklub for 
6-13-årige børn, som i løbet af foråret skal 
læse en bog og en gang om ugen mødes 
og snakke om den over nettet. Børnene 
bliver opdelt i tre aldersgrupper, og der er 
lagt op til, at forældre også deltager i akti-
viteten. Projektet slutter til sommer med, 
at deltagerne sammen skal ind og se fore-
stillingen ”Mustafas Kiosk” i Musikhuset.  

Clean Up Walk er en aktivitet rettet 
mod unge, som en time om ugen skal 
mødes og være med til at samle affald i 
Gellerup, Toveshøj og Skovgårdsparken. 

Vild med Gellerup
”Skulptur af natur”, ”SpireHuset”, ”Alver-
dens Haver”, ”Vi spiser Gellerup” og 
”Glade Gavlmalere” er titler på fem tilbud 
under projektet ”Vild med Gellerup – hvor 
grønne fællesskaber spirer”, der hen over 
sommeren indbyder til masser af udeak-
tivitet med fokus på det grønne for børn, 
unge, voksne og ældre. 

Projektet skydes i gang allerede i for-
året på en virtuel platform, hvor interes-
serede via de sociale medier inviteres til 
at være med, så der hurtigt kan etableres 
kontakt på afstand, før overgangen til 
fysiske møder og aktiviteter, når coro-
narestriktionerne lettes. Tanken er at 
opbygge et buddy-netværk, hvor delta-
gerne kan lave fællesskaber på tværs af 
de fem fysiske projekter. 

Netværksarbejdet hjælpes på vej via 
SamskabelsesSaloner, der er workshops, 
som gør det nemmere for deltagerne at 
komme på bølgelængde. Det bliver Visi-
onPilot fra Den Gode By i Blixens, der står 
for den del af projektet. Derudover bliver 
der en ansat projektkoordinator, der skal 
koordinere aktiviteterne og samarbejdet 
mellem de deltagende foreninger og de 
frivillige.

Lokale foreninger bag projektet
Det er Gellerupforeningerne Verdensha-
vernes Venner, Haveforeningen Grønær-
ten og Gellerup Museums Glade Gavlma-
lere, der sammen med virksomhederne 
Hej Blokken, VisionPilot og Brabrand 
Billedskole står bag aktiviteterne, som 
kommer til at foregå både i Drivhuset på 
Blixens Tag, i Verdenshavernes mange 
haver og ved Grønærtens nyttehaver. I 
Joops Have og resten af byparken vil der 
både blive lavet kunst i naturen, samlet 
krydderurter og lavet mad over bål. Ende-
lig skal sydgavlen på en blok på Inger 
Christensens Gade males af de Glade 
Gavlmalere.

Det centrale mødested for projektet bli-
ver i ”Gartneriet”, der fysisk får placering 
i iværksætterhuset Square One. Det bliver 
et slags eksperimentarium, som hver 
lørdag bemandes af frivillige fra de delta-
gende foreninger. Her vil alle nysgerrige 
kunne komme og høre nærmere om pro-
jektet og få oplysninger om, hvordan man 
kan deltage. Læs meget mere på 
www.vildmedgellerup.dk 

”Vores Bydel” og ”Vild med Gellerup” hedder to projekter, der 
tilbyder masser af liv og aktivitet oven på coronanedlukningen 
– og det hele starter lige om lidt 

Tekst: Helle Hansen
Arkivfotos: Elsebeth Frederiksen,  

Anett S. Christiansen, Lene Christensen

En online bogklub for børn, grupper 
af unge, der er fælles om at samle 
affald, og en hel masse forskellige 

udendørs aktiviteter i det grønne for folk i 
alle aldre, det er nogle af de mange tilbud, 
der står på spring for at være med til at 
lokke beboerne i Gellerup, Toveshøj og 
Skovgårdsparken ud af coronaisolationen 
i takt med, at covid-19-restriktionerne 
bliver løftet hen over foråret.

Støtte fra den boligsociale indsats
Konkret er det to projekter ”Vores Bydel” 
og ”Vild med Gellerup”, der står bag de 
mange aktiviteter. 

Projekterne er udtænkt af en række 
af områdets frivillige foreninger. 
Foreningerne havde oprindeligt søgt 

støtte til deres ideer i den store nationale 
coranapulje, som BL – Danmarks Almene 
Boliger administrerer. Desværre modtog 
begge projekter i starten af marts afslag 
fra BL. 

Foreningerne nåede dog knapt at 
blive kede af det, før en glædelig mail fire 
dage senere tikkede ind med besked fra 
den boligsociale indsats’ leder, Jesper 
Kurdahl. Han kunne glad meddele, at 
der lokalt var fundet midler til, at begge 
projekter alligevel kunne gennemføres, 
fordi den boligsociale indsats på grund 
af coronaens mange aflysninger havde 
en del ubrugte midler, og vurderingen 
var, at begge de to projekters aktiviteter 
klart ligger inden for rammen af den 
boligsociale indsats.

Det bliver en åben aktivitet, så mange kan 
deltage – og når den er gennemført, kan 
deltagerne modtage et spejderbevis på, at 
de har været med. De frivillige bliver til 
sommer inviteret på et sejl-event rundt i 
Aarhus Havn. 

Det er foreningerne Agial, Oliven Spej-
derne og Idræt- og Venskabsforeningen 
IVF, der sammen med Shaymaa Najjar, 
der er gellerupbeboer og nyuddannet kul-
turformidler, vil stå for gennemførelsen 
af projektet.

Vil du høre mere om projektet og måske 
gerne deltage, kan du kontakte Shaymaa 
på shaymaanajjar@hotmail.com. 
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”Nu har jeg et sprog og kan    

Elias Sadaq fra Gellerup udtrykker 
sig om livets udfordringer i form 
af poesi

Tekst: Elsebeth Frederiksen. Fotos: Jens Søby

”Vi var aldrig de almindelige. Det var 
altid os og dem.  

Pludselig var Elias Sadaq overalt på min tidslinje. 
Han læste digte op, han blev delt overalt. Jeg delte 
selv et af hans digte. 

Hvem var denne unge mand med de store sorte krøller? 
Jeg fandt ud af, omend lidt sent, at han faktisk kom fra 
Gellerup, men nu boede i København, havde udgivet en 
digtsamling og nu altså også et teaterstykke. Jeg skrev til 
ham: Ville han mon medvirke i et portræt? Det ville han 
heldigvis gerne. Så en lørdag formiddag ringede jeg til 
ham med en masse spørgsmål og fik en masse gode og 
spændende svar. Så lad os starte ved begyndelsen: Hvem 
er Elias?

”Jeg hedder Elias. Jeg er opvokset i Aarhus’ gader med en 
dansk mor og en marokkansk far. Jeg kommer fra en mus-
limsk baggrund. Jeg er homoseksuel. Og så er jeg digter.” 

Sådan introducerer han sig selv i forbindelse med sit 
teaterstykke ”Den Unge Elias Lidelser”.

Men selvfølgelig er Elias meget mere end det. Han er 
kreativ, han er en drømmer, og han er en, der hele sit liv har 
kæmpet med sine egne dæmoner i skikkelse af depression 
og selvmordstanker.

I vores lange samtale betroede Elias sig til mig. Han 
afslørede ting om sig selv, som mange sikkert ikke ved. Og 
han fortalte om, hvordan det var at vokse op i et hjem, hvor 
musik var haram, og hvor man ikke udtykte sig kreativt. 
Det var måske derfor, Elias begyndte at skrive. 

”Jeg har altid haft et ønske om at skabe,” forklarer han 
og fortæller, at han allerede i 3.-4. klasse fik stor ros for en 
novelle, han havde skrevet. Den hed Skyggen, og det var 

sætte ord på, hvem jeg er”
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første gang, han havde fået anerkendelse for noget, som han 
var god til. 

Ville være rapper
”Da jeg voksede op i Gellerup, regnede jeg, ligesom mange 
andre drenge i kvarteret, med, at jeg skulle være rapper. Det var 
ligesom naturligt for os.”

I dag er den drøm om en rapkarriere lagt på hylden, og han 
skriver digte, teaterstykke og læser religionsvidenskab på 
Københavns Universitet.

Gadestreger
I 2020 udgav Elias Sadaq digtsamlingen Gadestreger. Den 
består ikke kun af digte, men også visuelle effekter.

Den første digtsamling nogensinde i Danmark om at være 
muslim, homoseksuel og fanget mellem to kulturer. Han har 
fortalt i flere interviews, at han på grund af sin homoseksualitet 
ikke ser sin far mere. Det har været en svær periode for Elias. 
Men han er kommet videre med sit liv i København. Han udfor-
sker byen, nattelivet, han vover at gå lige til kanten og at slippe 
fodfæstet. 

Han læser sine digte op, studerer, og nu er han i gang med et 
teaterstykke. Der er fart i den unge Elias. Hvis han har det skidt, 
husker han på, at poesien er hans frihed og formål. Selv de 
gange, hvor han tænker, at han ikke kan noget, og livet ser sort 
ud, så kan han i hvert fald skrive.

Hvorfor har Elias fra Gellerup lavet et teaterstykke?
”Jeg var til en digtoplæsning i Kødbyen i København, og nogen 
havde hørt det og kontaktede mig bagefter,” forklarer Elias. 
”Det var en mulighed, der bare faldt ned i mit skød, og som jeg 
måtte tage.”

De er et lille hold på fem personer, der er i gang med at fær-
diggøre stykket, som har premiere den 6. marts på Folke teatret. 
På grund af corona bliver det dog en digital forestilling.

”Jeg tænkte aldrig, at jeg skulle i teaterverdenen, men at jeg 
skulle skrive flere digte,” siger Elias, som forklarer, at han med 
teaterstykket bliver trukket ud af sin komfortzone, fordi han nu 
både bruger sit sprog og krop.

 ”Jeg får ofte at vide, at det er tunge emner, men det er mit 
liv,” siger Elias. 

”Og det er tungt, men også normalt for mig, fordi jeg har haft 
selvmordtanker, siden jeg var teenager.”

Selvom Elias taler til sit eget selvmord i stykket, så er der 
også håb. Der er altid håb, siger Elias.

”Jeg sætter mig på linen, når jeg fortæller om det, men det 
giver mig også mod og selvtillid til at arbejde. Denne proces og 
min udvikling er for mig som en high five fra Gud.”

Uddannelse
Elias Sadaq læser, som tidligere beskrevet, religionvidenskab. 
Det gør han, fordi han gerne vil forstå religion bedre. Den bety-
der meget i hans liv. Det er en del af hans baggrund og opvækst, 
men via studiet kan han lære det teoretiske bag religionen. Han 
er nysgerrig og synes, det er spændende at se tingene fra et 
andet perspektiv.

Yahya Hassans skygge
Når man hedder Elias Sadaq, er muslim og skriver digte, så 
er det svært ikke at blive sammenlignet med Yahya Hassan. 

I starten hadede Elias det. Han er jo bare sig selv. Men så kom 
han til at tænke på, at det jo er en ære at blive sammenlignet 
med en af de største danske digtere nogensinde.

”Du kan ikke være minoritetetnisk ung og ikke være inspi-
reret af ham, for han banede vejen for os,” siger Elias.

Prøver at gøre verden til et bedre sted
Elias kan godt se, at hans behov for at skrive kan være lidt 
egoistisk. Men det er også en måde at komme ud med de ting, 
han ikke kunne sige højt. Han har været alene med mange ting, 
og digtene er som et værktøj. Det kan hjælpe ham med at nå ud 
til andre. Når nogle unge fyre har sagt til ham, at de kan mærke 
hans digte i deres hjerte, er det chokerende for ham. Men det 
rører noget i ham. Og han ved, at han har gjort det, der gør ondt, 
til noget smukt.

Så selvom han også får hadefulde breve og dødstrusler — 
dem har han fået den del af, siden han sprang ud — så tager han 
sig ikke af dem mere. Fordi han tidligere har dyrket negativi-
teten, vil han ikke længere dvæle ved den. Han vil fokusere på 
al den kærlighed, han får. Og han får så meget, at de grimme 
kommentarer forsvinder.

”Hvis jeg har gjort indtryk og gjort verden til et bedre sted for et 
enkelt menneeske, kan jeg dø lykkelig,” slutter Elias Sadaq.

Fakta
• Navn: Elias Sadaq
• Født: 1992
• Født og opvokset i Gellerup
• To storesøstre og en lillebror
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En trist nødvendighedEn trist nødvendighed
Hvis træer kunne skrige … Hvis træer kunne skrige … 

For tiden bliver en del beboere 
vækket af en larm, der kunne få 
tanker frem som: ”Åh nej, skal 

Motorsavs-massakren nr. 17 virkelig 
optages her?” Det er ikke tilfældet. 

Selvom der kunne argumenteres for, at 
ihvertfald dele af BB’s områder ville være 
udmærkede kulisser til en horror-film. 
Byggepladser og halvt opførte huse eller 
halvt nedrevne. Og man kunne måske 
finde dele af et manuskript i den fastlåste 
halve helhedsplan. Men dét er noget 
helt andet. Nej, det er desværre ingen 
film. Desværre, fordi den nødvendige 
virkelighed næsten er værre: Trimning 
og fældning af træer. 

Det er ikke til at se det, hvis man … 
Mange store, gamle og flotte træer er 
kappet af ved roden. De var syge. Ikke at 
det kunne ses, men her må man regne 
med træhovedernes visdom. At stort set 
alle andre træer end de stynede popler 
bliver fældet, kan være lidt overraskende. 

Var de virkelig alle syge? Det kunne ikke 
ses. 

Men så er det godt, at der er kloge 
træmænd, der kan stille en diagnose. 
Lidt som et menneske ved lægen, der får 
at vide, at der skal gang i skalpellen. Og 
det skal være nu! ”Jamen, jeg kan ikke 
mærke noget …” Så er det godt at den 
gode læge har set en sygdom indeni i 
kroppen. Før den kan ses eller mærkes. 

Og i dette tilfælde: Før de store gamle 
træer om to eller tre eller fem år knækker 
i en storm. Og ramler ned på noget, der 
kan gå i stykker. Som med læger er det 
med træhovederne. Vi stoler på deres 
diagnoser! De tager jo aldrig fejl, vel? 

Nogle ting siger sig selv
Det må være boligforeningens tanke. 
Hvis altså der overhovedet er tænkt, 
men det må vi da regne med. Selv om 
kommunikationen mellem BB og dens 
mange beboere ikke altid har været helt 
på plads. Det er nok ikke verdens bedste 

kommunikation der er, men verdens 
bedste er nok også lidt meget at forlange. 

Ihvertfald er der intet meddelt om 
motorsavs-massakren; den kommer 
bare brølende en tidlig morgen også i 
din afdeling. En forklaring eller blot et 
varsel ville være … rart! Ellers kan det 
være svært at forstå. Hvorfor der fældes 
så mange store gamle træer. Og hvorfor 
popler skal amputeres, som de bliver, er 
det da heller ikke alle, der ved. 

Tidshorisont
Der er mange måder at få beboere til at 
blive. (Også mange måder at smide dem 
ud på, men dét er en anden historie!). 
Syv år går der, før de meget tætbarberede 
popler har en fin top igen. De store gamle 
træer er diagnosticeret som syge og 
kappet ved roden. Dem kan man vente 
forgæves på vokser op igen. 

Så altså syv år til de mindre popler 
kan være stolte af sig selv igen. Rigtig 
høje og store træer, den slags, hvor 

Der skal et træhovede til at se, at dette træ var sygt.

Det er godt nok en meget tæt barbering!

Lydside: Ekkoet fra fræsende motorsave. Træfældning efterlader mange slags spor. 

Tekst og fotoreportage af Daniel Mantel 
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der også er noget til motorsavene næste 
år og næste og året efter etc. Det kunne 
lyde som rovdrift og ikke skovdrift. Men 
er altså ingen af delene. Styning og syge 
træer er nok forklaringen. 

Brabrand Boligforening kommer 
næppe til at hedde BB & Træ engros. 
Selvom boligforeningen gennem tiderne 
har kastet sig ud i ret besynderlige 
projekter.  

Så er det nu, det er nu! 
Det kom og kommer som en overraskelse 
for beboerne. At blive vækket af de 
brølende motorsave. Lidt som dengang i 
starten af coronatiden, hvor kor samledes 
og sang sammen foran blokke og ud fra 
altaner. Nej, egentlig slet ikke lidt som. 
Motorsavene er ikke ”fælles hver for sig”, 
de er bare … sammenbidt effektive. 

De små kviste på træerne ryster af 
skræk, efterhånden som de roterende 
kæder nærmer sig. Og hvert enkelt træ 
laver lige en hurtig selvvurdering: Er jeg 

en poppel? Eller er jeg et andet slags træ? 
Og hvis jeg ikke er en poppel og slipper 
med den meget nærgående barbering ... 
er jeg mon så syg? Skal jeg virkelig dø? 
Nu? Træer kan ikke græde, hulke, skrige. 
Men hvis de kunne, bliver de alligevel 
overdøvet af motorsavene. 

kronen er majestætisk. Hvor solen gerne 
spiller, leger og gemmer sig. Og masser 
af fugle kan gemme sig, går der 20 år? 
Hvem ved? Udover træhovederne.

Så vil nogle beboere være væk. Enten 
flyttet eller sådan definitivt. Før rigtig 
imponerende træer igen skaber et ekstra 
lag. Ikke så langt under skyer og himmel, 
hævet godt over jorden. Perspektiv, på 
flere måder. 

Prisen på en kubikmeter træ
Dén er meget svingende, det kommer an 
på, hvilken slags træ, hvor behandlet, 
skåret til, og den slags. Måske er BB 
gået ind i et nyt erhverv. Skovdrift. Med 
tømmerhandel, brændeleverandør, liste-
fabrikant, planken ud, som sidebrancher. 
Det er så et ret kortlivet eventyr udi 
skovbrug. 

Ingen i tv-programmet ”Løvens hule”, 
ville smide så meget som en 2-krone i 
dét. Ikke engang mod 101 % af foretagen-
det. Skovbrug kræver genplantning. At 

På én eller anden måde passer de amputerede stolper med arkitekturen…

Mon Joops Have havde fået den fine  internationale pris med dette udseende?

I nogle dage så det ud som havde en storm hærget.

Når en gavl har flere grene end træerne

Træhoveder og træmennesker er 
ikke nedsættende udtryk. Det drejer 
sig ikke om den type, der bare gerne 
vil virke hårde. Det skal heller ikke 
forstås som træ i stedet for hjerne. Det 
har intet at gøre med ’dum som en dør’. 
Næh, disse træhoveder og -mennesker 
er at sammenligne med læger og 
doktorer. De har forstand på træer! De 
kan stille diagnoser og dømme træer 
syge, hvor vi almindelige dødelige blot 
ser et flot træ. De kan med sikker hånd 
dirigere motorsavene. Som en kirurg 
med sin skalpel. 
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Populær tutorordning 
forlænges 

Tutorerne på AARHUS 
Kollegiet hjælper nye 
beboere på plads og 
bidrager til at styrke 
fællesskabet blandt 
beboerne

Da Brabrand Boligforening åbnede 
AARHUS Kollegiet i Gellerup d. 1. 
september 2019, slog vi dørene op 

til et lækkert byggeri, hvor det gode ung-
domsliv og fællesskabet er i centrum.

Men selv om byggeriet i sin udform-
ning lægger op til liv og socialt samvær 
beboerne imellem, kommer det gode 
fællesskab ikke af sig selv. Det skal ska-
bes af mennesker, og for at hjælpe det på 
vej oprettede vi seks tutorstillinger, som 
beboerne på kollegiet kunne søge, da de 
flyttede ind. 

I begyndelsen var tutorordningen 
tænkt som en midlertidig funktion, men 
ordningen har vist sig at være så brugbar 
og gavnlig, at den nu er forlænget og seks 
nye tutorer ansat.

”Da jeg modtog mailen om, at jeg 
var ansat i mit første job i Danmark 
som tutor, blev jeg meget glad. At være 
i kontakt med så mange forskellige 
mennesker med forskellige baggrunde, 
aldre, vaner og nationaliteter er både 
vidunderligt og udfordrende på samme 
tid,” fortæller den 29-årige Piergiorgio 

ForeningenForeningen Spørgsmål og pressekontakt til Brabrand Boligforening: 
Kontakt administrerende direktør Keld Laursen, kela@bbbo.dk, tlf. 20269302

På portrætbilledet ses vores 
tutor Piergiorgio.

Tekst og foto: Mette Sejthen,  
kommunikationsmedarbejder i  
Brabrand Boligforening

SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Rossetto fra Italien. Jobbet giver ham 
mulighed for at lære mange af beboerne 
at kende og hjælpe dem til rette på 
kollegiet.

”Det er dejligt at være kontaktperson 
for beboerne og være med til at løse de 
problemer, der måtte være, og bidrage til 
det sociale liv,” siger han.

Skal styrke det sociale samvær
Det gør tutorerne blandt andet ved at 
holde klyngemøder for de klynger, de har 
ansvar for, og tage initiativ til samvær 
og arrangementer, så kollegiets beboere 
lærer hinanden at kende. Det kan for 
eksempel ske ved fester, hyggeaftner 
med film, brætspilsturneringer, biograf-
ture, fællesspisning, weekendbrunch og 
hvad tutorer og beboere ellers finder på. 

”Vores job er at få hele det her sociale 
maskineri til at køre som smurt og 
organisere og planlægge events, så folk 
kommer ud af værelserne og mødes 
med deres naboer. Jeg arrangerer blandt 
andet fællesspisning eller restau-
rant-ture efter vores klyngemøder, og 
det har været en stor succes,” fortæller 
26-årige Malek Kadem. 

En anden af tutorernes opgaver er 
at tage godt imod nye beboere og sørge 
for, at de kommer godt på plads. Det 
indebærer to månedlige rundvisninger 
på kollegiet for nye beboere, hvor de 
introduceres til livet på kollegiet og får 
praktisk vejledning til, hvordan vaskeriet 
fungerer, hvordan rengøringstjansen går 
på skift, og hvordan dørlåssystemet og 
den tilhørende app skal betjenes. 

Ud over opgaverne på kollegiet funge-
rer tutorerne også som kontaktpersoner 
og bindeled mellem kollegiet og Bra-
brand Boligforening, så vi hele tiden har 
fingeren på pulsen og kan understøtte 
den positive udvikling og hjælpe til, hvis 
der opstår problemer.

En svær opgave under corona
Tutorernes opgave er ikke ligefrem blevet 
nemmere under coronapandemien, 
fortæller de to tutorer. Men under 
hensyn til regler og restriktioner for 

sociale sammenkomster er det alligevel 
lykkedes at holde liv i det fællesskab, der 
er altafgørende for, at kollegiet er et godt 
og trygt sted at bo, hvis man eksempelvis 
lige er flyttet hjemmefra.

”Eftersom vi er så mange mennesker, 
der deler de store fælleskøkkener, har det 
sociale liv ikke været så dødt her, som 
det har været blandt mange andre unge 
danskere. Vi spiser og laver stadig mad 
sammen i køkkenerne, vi ses og hilser på 
hinanden, når vi mødes på gangene, og 
vi bruger stadig vores tv nede i lobbyen 
til at se film, serier og sjove videoer på 
Youtube,” fortæller Malek.

På den måde har det vist sig at være 
godt at bo på kollegie under pandemien, 
da beboerne her ikke har følt sig helt så 
isoleret og ensomme under nedlukningen. 

”Det har på mange måder været 
befriende og sundt for vores mentale 
helbred. For eksempel har der været en 
trend i min klynge med puslespil, hvor 
en håndfuld af os har lavet fem puslespil 
med 1000 brikker. Der blev også holdt 
juleaften for de studerende, der enten 
ikke kunne tage hjem eller risikerede 
at smitte eller blive smittet, hvis de tog 
hjem. Her lavede jeg og en anden tutor 
mad til hele kollegiet, og gæsterne blev 
så bedt om at spise i små grupper på 
højst ti personer rundt om på kollegiet,” 
fortæller Malek.

Men fester og større arrangementer, 
som hører sig til på et kollegie fyldt 
med unge mennesker, har ikke kunnet 
lade sig gøre den seneste tid, så nu ser 
både Malek og Piergiorgio frem til, at 
forsamlingsforbud og andre restriktioner 
ophæves, så de igen kan mødes i større 
antal på kollegiet.

”Mine kollegaer og jeg har allerede en 
masse idéer for fremtiden, og vi kan slet 
ikke vente på, at pandemien er overstået, 
så vi kan vende tilbage til vores normale 
liv,” siger Piergiorgio.

”Vi krydser fingre for, at Danmark 
stille og roligt åbner op igen, så vi til 
sommer kan vende tilbage til festerne 
og de sociale relationer på tværs af 
klyngerne,” tilføjer Malek.

Nyt om  
helhedsplanen 
for Gellerup

Alle beboere i Gellerup har mod-
taget en folder i deres postkasse, 
som omhandler helhedsplanen. 

I folderen gør vi status på, hvad der 
allerede er sket, og vi beskriver, hvad der 
kommer til at ske frem til afstemningen 
om helhedsplanen, som forventes at 
finde sted til sommer. I folderen gen-
nemgår vi også, hvordan genhusningen 
kommer til at forløbe, hvilke blokke der 
er de næste, der skal renoveres, og hvad 
renoveringen indbefatter.

Husk at tjekke din postkasse for infor-
mation om helhedsplanen, hvis du bor i 

Gellerupparken eller Toveshøj.

 SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Ny kommunikations-  
og marketingschef 
Af Mette D. Sejthen, kommunikationsmedarbejder

”Beboere, byudvikling og den kommunikation og 
branding, det kræver, er dét, der motiverer mig.” 
Ordene kommer fra Brabrand Bolig-
forenings nye kommunikations- og 
marketingschef, Tania Andersen, der er 
begyndt i jobbet 1. marts. 

Som datter af en lærer og en arkitekt 
har Tania Andersen været vant til både 
at tænke i form og indhold, og hun er 
meget optaget af, at beboerne kender 
deres råderum, og at de bliver behandlet 
ordentligt. 

”Det, der driver mig, er det alsidige 
kommunikationsarbejde, der strækker 
sig fra strategi til hands-on-opgaver, 

BLÅ BOG 

• Tania Andersen er uddannet fra 
RUC i Netværkskommunikation 
og kampagnekommunikation.  

• Siden har hun oparbejdet en solid 
viden om den almene boligsektor. 
Først som kommunikationsmed-
arbejder hos WITRAZ Arkitekter, 
hvor hun håndterede kommu-
nikationen i forhold til Brøndby 
Strand og Urbanplanen. 

• Derefter har hun arbejdet som 
selvstændig kommunikations-
rådgiver, hvor kunderne primært 
var tegnestuer og boligforeninger.   

• De seneste ni år har hun arbejdet 
i AL2boligs kommunikations-
afdeling, hvor hun som leder for 
et team på tre har arbejdet med 
beboerdemokrati, fællesskaber, 
helhedsplaner, renoveringer, 
opgavegrupper og meget mere.

vidensdeling, tværfaglighed og ”den gode 
sag”, hvor jeg kan være med til at gøre 
ting lettere at forstå. Det befinder jeg mig 
godt i,” siger hun. 

Der er en bred vifte af interessante 
opgaver, Tania skal i gang med. En af 
dem, hun glæder sig særlig meget til, 
er kommunikationen til afdelingerne 
– særligt i forhold til renoveringssager, 
hvor beboerne har behov for at få ekstra 
information og støtte, så de kommer 
bedst muligt igennem en renovering. 

Tania Andersen glæder sig 
til det alsidige kommunika-
tionsarbejde som nyansat 
hos Brabrand Boligforening 
fra 1. marts

SIDER AF HOVEDFORENINGEN 
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Coronatest i Aarhus
I Aarhus Kommune er der to steder, du 
kan blive testet med den ”grundige” 
PCR-test, som kræver tidsbestilling. Det 
foregår enten på Skejby Sygehus eller 
midt i universitetsparken. Bestil tid på 
coronaprover.dk

Mobile testenheder (også PCR-test, 
men uden tidsbestilling): Risskov, Aar-
hus V, Tilst, Viby. Hver lørdag og søndag 
er det i Nordgårdhallen ved siden af 
City Vest. Strakstest med og uden tids-
bestilling  flere steder i Aarhus. 

aarhus.dk/corona

Børnenes sag
Af Jens Skriver, Holmstrup 

I begyndelsen af sidste århundrede røg 
uartige børn rask væk på børnehjem. 
Da min bedstemor og mor gik i skole, 

skete det jævnligt, at kammerater blev 
tvangsfjernet. Det var naturligvis så godt 
som udelukkende arbejderklassens børn, 
det gik ud over, så der var en meget stor 
folkelig aversion mod børnehjem, og 
under de socialdemokratiske regeringer i 
50’erne og 60’erne tvangsfjernedes meget 
sjældent børn.

Det har også været praktiseret at 
overføre grønlandske børn til Danmark, 
for at de fra starten kunne opdrages til 
rigtige danskere.

Statsminister Mette 
Frederiksen har 
med tårer givet en 
undskyldning til 
folk, der som børn 
har været udsat for 
disse overgreb, men 
regeringen vil gerne 
gentage fejltagelserne 
og foreslår nye og 
bedre muligheder for 
tvangsanbringelser 
af børn, selv om man 
ikke har noget bedre 

at tilbyde dem. Man lytter ikke til tidli-
gere tvangsanbragte, der ikke fik noget 
positivt ud af det. Man tager ikke hensyn 
til, at kommunerne bruger flere resurser 
på at kontrollere plejefamilierne end de 
familier, som angiveligt har problemerne. 
Uanset hvad havner disse børn ofte 
i statistikkerne over misbrugere og 
kriminelle.

Det skal også være muligt at tvangs-
adoptere børn før fødslen. Det kendes 
fra diktaturstater, men i Danmark er der 
også en stor efterspørgsel efter børn til 
adoption.

Den underliggende dagsorden er imid-
lertid slet skjult. Det skal være muligt at 
tvangsfjerne børn af indvandrere, så de 
kan opdrages til den rette danske levevis.

Kommende regeringer vil skulle give 
undskyldninger til mange.   

LæserbreveLæserbreve Læserbreve og kommentarer sendes til redaktion@skraeppebladet.dk 
Deltag også i debatten på skraeppebladet.dk og facebook.com/skraeppebladet

Læserbreve og kommentarer 
til Skræppebladet

Skræppebladet er beboernes 
blad, og det er derfor vigtigt 
både at modtage og bringe 

læsernes kommentarer og læserbreve. 
Skræppebladet skal være til at forstå 
for alle, så derfor skal alle indleverede 
tekster være skrevet på dansk eller 
være forsynet med dansk oversæt-
telse.

En kommentar skal aftales med 
redaktionen, som eventuelt efter-
følgende redigerer kommentaren i 
samarbejde med forfatteren.

Læserbreve er som udgangspunkt 
korte, og her retter redaktionen kun 
for stave- og forståelsesfejl. Læser-
breve optages u-censurerede, hvis de 
ikke indeholder injurier.

Redaktionen har ret til at forkorte 
læserbreve og kommentarer, hvis de 
overstiger 500 ord/3000 tegn.

Send dit læserbrev eller din kommen-
tar pr. mail til  
redaktion@skraeppebladet.dk
eller på papirbrev til  
Skræppebladet, Gellerup Museum, 
Gudrunsvej 16, 6. th, 8220 Brabrand

Livsværkstedernes 
pop-up-café  
er igen på farten
Du kan møde den mobile pop-up-café på 
følgende steder og tidspunkter i 2021:
• Fredspladsen v. Gellerup Højskole:  

hver onsdag fra 13.00-14.30 
• Det Boligsociale Hus, Dortesvej 35A:  

hver torsdag fra 14.00-15.30
• Skovgårdsparken, legepladsen på 

Karensvej:  
hver onsdag 11.00-12.30

• Søvangen: hver torsdag 12.00-13.30
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AfdelingerneAfdelingerne Få hjælp til at skrive om begivenheder og aktiviteter i din afdeling!
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær 

Elsebeth Frederiksen, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Advarsel: Byggeudvalg er spild af tid 
Projektleder kan lyve, uden det får konsekvenser.  
Afdelingen sidder tilbage med regningen

Er du beboerdemokrat i Brabrand Boligforening i en afde-
ling, hvor I skal til at renovere, så overvej grundigt, om 
et byggeudvalg er noget at spilde tiden på. For selv om 

udvalget er med til at træffe beslutninger på byggeudvalgsmø-
der, og det står i referater skrevet af boligforeningens sekretær, 
så regn ikke med, at beslutningerne bliver gennemført. Og 
hvis der er tale om en projektleder, der lover mere, end han kan 
holde, så er det bare ærgerligt.

Gellerupparken afsluttede i januar 2020 fire års arbejde med 
renoveringer af blok B4 og B7 på Gudrunsvej (dette gælder 
dog ikke blokkenes udenomsarealer, men det er en hel anden 
historie). 

På samme tid stoppede projektlederen, som det ikke var lyk-
kedes byggeudvalget at holde møder med de sidste to måneder 
af hans ansættelse.

Lang uenighedsliste 
Byggeudvalget stod derfor med en masse uafklarede spørgs-
mål, hængepartier, der ikke var fundet løsninger på. Da projekt-
lederen var væk, tog direktøren over og blev byggeudvalgets 
kontaktperson. Det lykkedes først at holde et møde om hænge-
partierne i marts måned. Her kunne det konstateres, at direk-
tøren ikke mente, at byggeudvalgets klager kunne behandles, 
fordi renoveringens regnskab var afsluttet. Byggeudvalget og 
direktøren gennemgik alle tvisterne og udfærdigede i enighed 

en lang såkaldt ”uenighedsliste” over sager, hvor byggeudvalget 
mente, afdelingen ikke har fået, hvad der er lovet af projektle-
deren. 

Uenighedslisten blev sendt til foreningsbestyrelsen i august 
2020. Konkret handler det blandt andet om manglende opsæt-
ning af dørklokker samt et kikhul i hoveddøren hos beboerne 
i B7. Og så mangler de store lejligheder i blokken i dag en dør 
ind til stuen, den er forsvundet under renoveringen. Både rin-
geklokke, kikhul og stuedør er det referatført, at projektlederen 
har lovet, at det bliver lavet og sat op. 

Beklagelse fra foreningsbestyrelsen
Gellerupparkens byggeudvalg har nu modtaget endeligt svar 
fra foreningsbestyrelsen.

”Det skal dybt beklages, at I er blevet lovet mere, end 
virkelighed og økonomi har kunnet holde,” lyder svaret fra 
foreningsbestyrelsen. Det følges op med en opfordring til, at 
såfremt byggeudvalget ønsker de manglende arbejder udført, så 
skal udgifterne betales af afdelingens driftsbudget.

Byggeudvalget i Gellerupparken kan i dag konstatere, at 
referatførte beslutninger i Brabrand Boligforening ikke gælder, 
og at det bare et dybt beklageligt, hvis en projektleder lyver. 

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil nu skrive til tilsy-
net om de uretmæssige udgifter, afdelingen bliver påført, fordi 
en projektleder ikke holder ord.

Blokken med ”den gyldne port” kaldes 
også B4. Den forreste blok (th) er B7.

 Afdeling 4 ·  1.446 lejemål ·  Brabrand
GellerupparkenGellerupparken

Af Gellerupparkens byggeudvalg, 
arkivfoto af Ulrik Dorph-Hansen

Skraeppebladet.dk/byggeudvalg
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Trapperengøring i Gellerup
I sidste nummer af Skræp-
pebladet skrev vi om Ditte 
Severinsen, der kritiserer 
trapperengøring i en opgang 

på Dortesvej. Boligforenin-
gen svarer på kritikken:

Servicecenteret har undersøgt 
sagen og vi er enige i, at det 
er utilfredsstillende, at der er 

så beskidt, som de fremsendte fotos 
viser. Så lang tid efter har vi i sagens 
natur vanskeligt ved at afgøre, om 
de beskidte trapper skyldtes dårlig 
rengøring, eller at der var blevet svi-
net efter den sidste rengøring – men 
- som Ditte Severinsen påpeger – er 
det helt rigtigt, at renholdelsen har stor 
betydning for udlejningen.
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af opgangen. I mailen stod, at servicelederen ikke kunne gen-

kende tilstanden vist på de billeder, som Ditte havde vedhæftet.

Det var ikke lige det svar, Ditte Severisen havde regnet med. 

”Jeg er meget pikeret, over at blive behandlet på den måde,” 

siger Ditte til Skræppebladet. ”Det er ikke respektfuldt overfor beboerne, at de skal leve 

med sådan nogle beskidte trapper. Ved ikke, om boligforenin-

gen vælger at behandle beboerne her dårligere, fordi de har en 

anden hudfarve, og de ikke er mere værd, men det er ikke ok.”

Hun overvejer også, om det er et bevidst valg fra boligfor-

eningens side, fordi blokkene nok skal rives ned, og de derfor 

ikke vil gøre for meget ud af rengøringen. Hovedrent en gang om åretDitte Severinsen mener, at der burde blive gjort hovedrent 

mindst en gang om året. Hun er også bekymret for, om gelæn-

derne bliver tørret af hver gang, der bliver gjort rent. 

Hun arbejder selv som sygeplejerske på corona-afsnittet på 

Skejby Sygehus, så hun er ekstra obs på hygiejnen. Hun under-

streger, at der selvfølgelig ikke behøver at være klinisk rent i 

opgangene ligesom på sygehusene, men at man bør gøre noget 

ekstra ud af rengøringen på grund af corona.
”Hvis rengøringspersonalet ikke har tid til at gøre ordentligt 

rent, så skal der fi ndes en løsning på det, så må man ansætte 

nogle fl ere,” siger Ditte Severinsen.Er ikke tiltrækkende for eventuelle tilfl yttere
”Jeg kan ikke forstå, at der bliver blæst sådan på rengøringen, 

når der står så mange lejligheder tomme, og boligforeningen 

gerne vil tiltrække nye beboere til området. Der er ikke nogen, 

der har lyst til at bo i sådan et svineri,” siger Ditte Severinsen og peger på de beskidte vægge, som træn-ger til en overhaling. ”Hvis jeg skulle bo her længere, ville jeg nok prøve at få beboerne i opgangen med på at lave en fælles arbejdsdag, hvor der kan komme styr på opgangen. Men jeg fl ytter snart tilbage til Hans Brogesparken, så jeg vil ikke gøre for meget ud af det nu,” slutter Ditte Severinsen.

Skræppebladet vil i næste nummer, der udkommer i marts, bede Brabrand Bolig-forening svare på Ditte Seve-rinsens kritik af standarden af trappevasken.

Man får ikke nogen til at fl ytte 

D itte Severinsen er blevet genhuset med sin mand på 

Dortesvej i Gellerup, mens hendes lejlighed i Hans 

Brogesparken bliver renoveret.
Hun er glad for at bo i Gellerup. Hendes lejlighed er dejlig, 

lys og rummelig, men hun er irriteret over, at trapperne er så 

beskidte
 Hun sendte derfor en mail til Gellerupparkens Servicecen-

ter: 
”På Dortesvej 9, hvor vi er genhuset, og hvor vi i øvrigt 

er glade for at bo, er der siden slut september, så vidt vi har 

bemærket, kun blevet fejet trapper et par gange. Samt vasket 

trapper på nederste etage fra indgangen og ned til kælderen. 

De øvrige trappetrin er møgbeskidte og uhumske. Jeg har for 

nogen tid siden selv vasket den øverste etage, hvor vi bor.” 

Hun vedhæftede derefter et par billeder.  Overraskende svar  Overraskelsen var stor, da Ditte fi k mail tilbage fra servicecen-

tret, som, hun syntes, negligerede hendes kritik og tilstanden 

til Gellerup, når trapperne er så beskidteså beskidte 
Genhuset beboer undrer sig over kvaliteten af trappevasken

Tekst Elsebeth Frederiksen, 
fotos Ditte Severinsen og Elsebeth Frederiksen

Ditte Severinsen har selv vasket trappe, fordi hun syntes, der var for beskidt.

 Afdeling 4 ·  1.446 lejemål ·  Brabrand

GellerupparkenGellerupparken

”

Prisen hedder Mies van 
der Rohe Award og er 
en af verdens vigtigste 
arkitekturpriser

Vi har efterfølgende konstateret, at 
rengøringen ikke er tilfredsstillende, 
og har derfor strammet op på kvalitets-
sikringen – ikke kun i den pågældende 
opgang.

Ditte beskriver desuden, at hun har 
oplevet en behandling, som hun ikke 
finder respektfuld. Det tilstræber vi ellers 
at være omhyggelige med, og vi beklager, 
at Ditte har haft en anden oplevelse.

Endelig kan vi fuldstændig afvise 
Dittes antydning af, at der skulle ligge 
et meget ubehageligt værdisæt og en 
bevidst strategi om negativ særbehand-
ling af beboere ”med en anden hudfarve” 
bag den mangelfulde rengøring. Den 
antydning er helt utilstedelig og dybt uri-
melig, og den del af Dittes ellers saglige 
indlæg tager vi skarpt afstand fra.

Peter Aagaard,  servicechef

sociale, humanistiske og klimamæssigt 
bæredygtige løsninger,” siger Karsten 
Thorlund, tegnestuechef i SLA, i en 
pressemeddelelse. 

Prisen uddeles i 2022 i Barcelona.

Af Elsebeth Frederiksen, foto Svend Erik Jensen

Arkitekturprisen uddeles kun 
hvert andet år og er historisk 
oftest givet til bygningsarkitek-

toniske prestigebyggerier som teatre, 
museer og koncertsale. 

Derfor vækker det ekstra opsigt, at en 
park i et ghettolistet område nu er blevet 
nomineret til prisen.

Parken er stor. Hele 13 hektar – 
svarende til 26 fodboldbaner – og har 
bl.a. legepladser, udendørs fitness- og 
sportsfaciliteter, opholdssteder og grill-
pladser samt vandløb, søer og tusinder af 
nyplantede træer. 

”Ved at prioritere grønne attraktioner, 
natur, biodiversitet og det at skabe gode 
uderum for alle viser vi, at der er andre 
måder at udvikle vores socialt udsatte 
boligområder på end ved blot at rive 
boliger ned: Nemlig ved at udvikle folks 
ude- og leverum og tilføre en masse nye 
sociale aktiviteter og naturkvaliteter lige 
uden for deres dør og på den måde skabe 

Joops Have og byparken  
i Gellerup og Toveshøj er 
nomineret stor arkitektpris

Skraeppebladet.dk/bypark
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Efter flere måneders udskydelse 
som følge af covid-19-situationen 
er første møde afholdt den 

3. marts 2021 i den udvidede afde-
lingsbestyrelse, der udgør beboernes 
byggeudvalg. Som nødforanstaltning 
er det nu besluttet at gennemføre 
projektgennemgangen, der skal ligge til 
grund for arkitekternes og ingeniørernes 
projektrevision, som virtuelle ugentlige 
møder. I det første møde koncentrerede 
man sig om de enkelte lejligheder i 
etagehusene.

Ventilationsarbejderne
Det nye ventilationssystem har på en del 
møder givet anledning til mange overve-
jelser og drøftelser. Efter erfaringerne fra 
Hans Brogesparken overvejes ændringer 
i det nye lovkrævede ventilationssystem, 
hvor der i den enkelte lejlighed skal tages 
frisk luft ind udefra, der efter tempere-
ring fordeles ud i lejligheden. Den brugte 
luft føres tilbage og gennem en kanal 
op gennem lejlighederne og ud gennem 
taget. På foranledning af byggeudvalget 
har det været undersøgt, om dette luftaf-
kast kunne placeres gennem de nu ikke 
benyttede affaldsskakter, hvilket har vist 
sig teknisk problematisk. 

Processen var tænkt styret gennem 
en teknikkasse, der også skulle inde-
holde en emhætte, placeret over kom-
furet i boligernes køkken. Der skal føres 
nye luftkanaler fra denne teknikkasse 
og ud til og fra samtlige rum i lejligheden 
inklusive badeværelset. Disse kanaler 
bliver temmelig store og skal placeres 
under lofter langs væggene, og de skal 
opbygges således, at de kan virke i en 
rumindretning, der svarer til boligernes 
oprindelige ruminddeling.

I stedet overvejes en betydelig mere 
økonomisk løsning, som er gennemført i 
Hans Brogesparken, hvor teknikkassen 
placeres i entreen over et nyt forsænket 
loft. Herved afkortes længden og dermed 
massen af luftkanalerne betydeligt, og 
køkkenindretningen bliver mere fleksi-
bel, når komfurplaceringen så ikke bliver 
fastlåst. Der er aftalt en besigtigelse af 
anlæggene i Hans Brogesparken, forin-
den endelig beslutning træffes.

Altaner og karnapper
Hidtil er det meningen, at placeringen af 
altandør forbliver uændret for at bevare 
bedste muligheder for placering af 
altanmøbler og møblering af karnappen 
med eksempelvis spisekrog. Samtidigt 
med den besluttede besigtigelse af 
Hans Brogesparken, hvor der er valgt 
en flytning af altanadgangen til selve 
karnapvæggen, besigtiges også denne 
indretning med henblik på overvejelse af 
en eventuel ændring.

Højden på den ugennemsigtige del 
af brystningen skal fortsat bevares 
uændret for ikke at forringe udsigten, og 

 Afdeling 2 · 444 boliger ·  Brabrand
SøvangenSøvangen

farven på betonelementerne skal fortsat 
bevares hvide og ikke grå, som set i Hans 
Brogesparken.

Råderetsarbejderne
Med beslutningen om renoveringen i 
december 2016 blev det også besluttet at 
foretage køkkenudskiftninger og delvis 
gulvudskiftning i alle lejligheder. Det 
sker under den kollektive råderet.

For alle senere indflyttede sker det 
i forbindelse med renoveringen; men 
for ældre lejemål kan beboerne vælge 
at udskyde disse arbejder til efter 
fraflytning af boligen. Der er udvalgt 
mulige gulvtyper, der kan beses i 
projektkontoret; men råderetskatalog 
for køkkenindretningen er endnu ikke 
færdigudarbejdet.

Nu er revisionen af 
projektet endelig 
gået i gang
Tekst: Laurids Bloch. Fotos: Birgitte Dal, pro-
jektleder i Brabrand Boligforening

Renovering i Søvangen

Sådan ser ventilationsanlægget ud, hvis det 
placeres i køkken og ikke i entré.

Ventilationsanlæg over 
nedhængt loft i afdeling 1.

Inddækningskasser, som skal udføres i mange 
rum, hvis anlægget ikke placeres i entréen.
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Trodser kulden for fællesskabets skyld
Læskur er nok for Mogens og Jimmy
Tekst og foto: Jens Skriver 
Arkivfoto: Ulrik Dorph-Hansen

En aktivitet i Holmstrup, 
der ikke har ladet sig slå 
ud af kulde og corona, 

er mødestedet i læskuret ved 
genbrugspladsen. Skuret er opført 
af Holmstrup, Thorsbjerg og 
Odinsgården i fællesskab. Den dag, 
jeg kom forbi, traf jeg Mogens og 
Jimmy. De har ikke taget notits af 
kulden.  

”Vi skal ud,” siger Mogens, ”og vi 
er som en familie.”

Det er dem magtpåliggende 
at sige, at et stort problem for 
aktiviteten er gulvet. Tagrenden og 
nedløbsrøret er bagved, men faldet 
er gennem skuret og ned til den 
anden side. Derfor kan der være 
store gener fra vand og is. 

Endnu værre er rester fra 
branden, som raserede skuret for 
et par år siden. Der er ikke alene 
brandslagger og aske, men også 
støv af plastik fra en bænk af 
plexiglas, der smeltede. Resterne 
fra branden kommer på skoene og 
bliver slæbt med hjem. Aktiviteten 
ønsker nogle lag med flis og grus. 
Afdelingsbestyrelserne blev søgt 
for over et halvt år siden, men der 
er ikke sket noget endnu. 

”Brugerne vil gerne hjælpe til,” 
siger Jimmy. 

Desuden er væggene beklædt 
med plastik. Aktiviteten ønsker sig 
plexiglasruder.

Jimmy og Mogens (t.h.) i skuret.

 Afdeling 6 · 402 lejemål ·  Aarhus V
HolmstrupHolmstrup

Få direkte nyt fra Skræppebladet
Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbrev
Bliv en af de første, der læser med i Skræppebladet, 
og få tips om alt det nye og aktuelle på mail. 

Tilmeld dig Skræppebladets nyhedsbreve
skraeppebladet.dk/nyhedsbreve
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AktiviteterAktiviteter Send aktiviteter og arrangementer
til redaktion@skraeppebladet.dk

Der findes gode sange 
fra hele verden
Gellerup kirke inviterer til  
fællessang den 19. maj

Tekst: Elsebeth Frederiksen  
Foto: Kamille Lindholm, pr-medarbejder i Gellerup Kirke

Folk er lidt tyndslidte efter et år 
med nedlukning af landet og har 
behov for at lave noget sammen. 

En af de gode ting, som mennesker kan 
forenes om, er sang, mener Martin Horn-
strup, som er organist ved Gellerup Kirke.

Derfor har han arrangeret fællessang 
hver dag fra sit eget hjem for at bringe 
fællesskabet ind i folks stuer.

Fællessang ved kirken
Men der skal også gøres mere, 
og det sker den 19. maj klokken 
12 på Fredspladsen i Gellerup. 
Her har kirken sammensat et 
program med fællessang for 
børnehaver (9.30 og 10.30) og 
skoleklasser. Det bliver 16 sange fra hele 
verden, hvor musikere fra World Music 
Center også kommer og deltager. 

 ”Det er ikke et religøst projekt, så vi 
synger ikke salmer, men sange fra hele 
verden,” fortæller Martin Hornstrup. 

Han forklarer, at musik er universelt 
og det giver meget at synge sammen. 
Især i disse coronatider, hvor folk ikke 
føler det samme fællesskab.

Alsang
Alsang opstod under anden 
verdenskrig, hvor tusindvis af 
danskere deltog i sangstæv-
ner for at give udtryk for sam-
menhold og nationalfølelse.
Fællessangsinitiativet 
Alsang startede i januar 2019 
og målet er nu at kulminere 

med en række helt store fællessangsbe-
givenheder i forbindelse med markerin-
gen af Danmarks befrielse 4. maj 2021. 

På grund af corona har mange projekter 
ikke kunnet genneføres endnu, men nu 
prøver de i Gellerup.

Martin fortæller, at de i Gellerup har 
ønsket at videreudvikle projektet, og 
derfor har han og rapperen Chadi Alder-
bas skrevet en sang til Gellerup. ”Åbn 
din gyldne port” hedder sangen, som 
Skræppebladet allerede har skrevet om. 
Men nu bliver sangen også indspillet i et 
studie, og der bliver endda lavet en video 
til den. Så det bliver spændende at se og 
høre, hvordan det kommer til at se ud.

I øjeblikket sætter Martin Honstrup sig 
hver morgen kl. 8.30 til klaveret og syn-
ger en morgensang live via Facebook-si-
den Alsang i Gellerup. Her kan alle, som 
har lyst, synge med samtidig eller hen ad 
dagen, som det nu passer bedst.

Chadi Alderbas (tv) og Martin Hornstrup har sammen lavet sangen ”Åbn ddin gyldne port”.

Praktikanter på Skræppen
af Ulrik Dorph-Hansen

Genåbningen af skolerne giver mulighed for at Skræppebladet snart 
kan sige velkommen til erhvervspraktikanter fra de tre nærliggende 

skoler. Praktikanterne skal følge livet på redaktionen og lære om research, 
interview og redaktionsarbejde. De kommer med på opgaver og får indblik 
i både tekst, foto, redigering, layout, tryk, distribution og webproduktion.

Efter nogle introduktionsdage slippes praktikanterne løs og får lov til 
selv at producere artikler. Du kan læse med på Skræppebladets hjemme-
side i uge 13 fra cirka 1. april.
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Dokumentarfilm om  
konsekvenserne ved ghettoloven 
søger medvirkende

Enormt mange familiers liv i Gellerup ændrer sig i disse 
år. Deres hjem gennem adskillige år bliver revet ned, og 

de bliver tvangsflyttet. Men hvor ender de henne, og hvordan 
påvirker den uvished, der er omkring nedrivninger og renove-
ringer, dagligdagen hos disse mennesker?

Det har vi sat os for at undersøge. Vi er Carl Emil Voldgaard, 
netop uddannet filmskaber og ejer af produktionsselskabet 
Mosaik Film, og Emil Krabbe Villadsen, journaliststuderende 
og freelance-journalist. 

Gennem de næste år vil vi gerne følge personer, for hvem 
ghettolovgivningen har konsekvenser. Det kan være i den eks-
treme grad, hvor din blok bliver revet ned, og du bliver tvangs-
flyttet, men det kan også være, at du bare gerne vil fortælle lidt 
om den usikkerhed, loven giver, når man ikke ved, om man kan 
blive boende i sit hjem. 

Kontakt
Hvis du har lyst til at vide mere og måske endda har lyst til at 
medvirke i dokumentaren, så kontakt os gerne på mail:  
emilkrabbe@live.dk eller tlf: 60 46 85 57.

Hvor blev fødselsdagen af?
Skræppebladet er nu 50 år og inviterer (igen)  
til jubilæumsreception

Meget bliver aflyst i denne corona-
tid. Men Skræppebladet forsøger 

igen at markere de mange år som bebo-
erdrevet beboerblad. 

Hvis der genåbnes, som vi forventer, 
byder vi indenfor til festlige oplevelser

fredag den 21. maj kl. 14-17
i boligforeningens administrationsbyg-
ning på Edwin Rahrsvej overfor Bazar 
Vest og kommunens administrations-
bygning, Blixen. Planen for dagen er som 

det oprindelige program for receptionen.
 Vi byder på forfriskninger, og du 

kan møde nogle af de mange personer, 
som har været tilknyttet bladet gennem 
tiderne. Der er taler og oplæg om beboer-
blad og beboerdemokrati. Du kan se en 
plakatudstilling med glimt fra de sene-
ste 50 års udgivelser, og der er mulighed 
for at bladre i gamle udgaver.

Læs mere om receptionen i næste 
nummer af Skræppebladet, der udkom-
mer i begyndelsen af maj.

Gratis sommerferie på  
Aarhuskolonien
Gratis sommercamp for aahusianske børn i 
3. - 6. klasse på Ahl Strand ved Ebeltoft

Børn, som går i 3.-6. klasse i Aarhus, kan søge om 12 dages 
gratis ferieophold på Aarhuskolonien i juni eller juli 2021. 

Børnene kommer på ferie i de smukke bygninger og omgivelser 
på Ahl Hage nær Ebeltoft tæt ved skov og strand. Søg på din 
skole senest den 9. april 2021.

Siden 1931 har Aarhuskolonien hver sommer åbnet sine døre 
for aarhusianske børn og tilbudt dem sommerferieophold. Ahl 
Fonden, Børn & Unge og andre fonde betaler for opholdet, så det 
er gratis at deltage. Aarhuskolonien ligger ved Ahl Plantage 
få km udenfor Ebeltoft. Der er 400 meter fra kolonien til en 
børnevenlig badestrand. 

På kolonien er der friluftsteater, stor boldbane, bålplads, 
spændende skov og mange voksne, som sørger for, at alle har 
det godt. I koloniens køkken er der ansatte, som sørger for god, 
moderne mad.

Kom med
Hent et ansøgningsskema på www.aarhuskolonien.dk – udfyld 
dette, og aflever det på dit barns skole til kontaktlæreren eller 
på skolens kontor. 

af Ulrik Dorph-Hansen

Arkivfoto: Bo Sigisund
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Layouterens klumme (3:4)
Miniserie om Skræppebladets nye layout

Tekst og foto af Ulrik Dorph-Hansen

En ny layouter er fundet, men hvad mener han om 
fremtiden? Udvikling af nyt layout og fleksible 
tilpasninger? Spørger Skræppebladets redaktør 

Helle  Hansen.
De fleste læsere har nok opdaget, at det nye layout er 

implementeret sammen med skiftet af layouter. Jeg har 
selv været med i redaktionens arbejde om retningslinjer 
til nyt layout – og jeg har lang erfaring med Skræppe-
bladets forskelligartede artikeltyper. Der er historier, 
hvor overskriften er få ord – og der er artikler med meget 
lange overskrifter. Nogle gange er der ingen billeder, og 
nogle gange er der virkelig mange. Et layout skal kunne 
favne det hele og samtidig give indtryk af ensartethed 
og professionalisme. Samtidig skal der være variation og 
fleksibilitet – layoutets primære formål er at lokke læsere 
til at interessere sig for indholdet.

Der er mange forskellige med vidt forskellig baggrund, 
der leverer stof til Skræppebladet. Vi kan ikke have 
stramme principper og retningslinjer, som er svære at 
overholde. Bidragsydere tilbydes hjælp fra redaktions-
sekretær og den øvrige redaktion, og efterfølgende vil 
hvert bidrag skånsomt blive bearbejdet til at følge bladets 
standarder. Bl.a. skal længere tekster have både overskrift, 
underoverskrift, billeder med billedtekster og indholds-
tekst opdelt med små indholdsoverskrifter. 

Smartere
Men hvad med fremtiden spørger Helle igen. Kan vi gøre 
noget på en smartere måde?

Selvfølgelig kan vi det. Egentlig er det lidt gammeldags, 
at der er så klar adskillelse mellem skribenter, fotografer, 
layouter, korrekturlæser, webmaster m.fl. Alle dagblade 
er for længst gået over til ny teknologi, hvor journalisten 
i princippet kan gøre det hele for alt normalt indhold. 
Den teknologi, Skræppebladet har anvendt gennem flere 
år, har indbygget mulighed for, at der kan arbejdes mere 
dynamisk og forskudt. F.eks. kan vi have alt indhold til en 
udgivelse et fælles sted på internettet. 
Skribenten kan ændre i tekst og billeder, 
som automatisk kan opdateres i layoutet 
– dog først efter layouteren har lavet den 
første opsætning.

Da jeg i forvejen står for at forvandle 
indholdet i det trykte magasin til hjem-
mesideformat, er der også gode mulighe-
der for at ændre, så det bliver lettere og 
på sigt mere automatiseret.

Men hvilke historiske udfordringer har der 
været for Skræppebladets layoutere? Læs 
med i fortsættelsen i næste nummer.

Få en ny, gratis hobby,  
og bliv bedre til at  
kommunikere
Kom med på vognen hos et af Danmarks 
få beboerdrevne magasiner, der har 
adgang til professionelle kræfter på alle 
områder
af Ulrik Dorph-Hansen

Som frivillig i Skræppebladet bliver du bedre til at skrive, 
fotografere og udtrykke dig. Mange beboere har gennem 
Skræppebladets over 50-årige historie taget del i glæden 

ved at skrive og opøve evner indenfor journalistik.
Skræppebladets redaktion er en gruppe meget forskellige 

mennesker, der mødes om et fælles mål: At skabe et godt 
beboerblad og samtidig blive bedre til at skrive, kommunikere 
og fotografere.

Alle kan være med. Studerende, pensionister, teenagere, 
voksne. Også selvom du er ordblind, farveblind, har en skjult 
sygdom eller tror, du ikke kan være med. Så længe du har et 
drive og lyst til at formidle, skal vi nok finde en plads til dig og 
hjælpe dig på vej til at skabe gode indlæg i Skræppebladet. I 
Skræppebladets redaktion er alle lige redaktionsmedlemmer, 
når det handler om journalistik.

Er du allerede godt på vej med fx egen blog eller som influ-
encer, kan der stadig være gode grunde til at få sparring fra 
holdet på Skræppebladets redaktion. Du får en printet platform, 
og du får et helt hold at sparre med. Alt, hvad du skriver til 
Skræppebladet, kan du naturligvis også publicere andre steder. 
Det trykte Skræppebladet bliver ofte læst og anvendt politisk 
mere end elektroniske artikler med samme budskab.

Har du lyst at vide mere? 
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær, Elsebeth Frede-
riksen, tlf. 42 95 63 18, redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk, 
hvor du evt. kan aftale et møde med redaktion eller redaktør.

Redaktionsmøder foregår i disse coronatider elektronisk.
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KontaktKontakt Send rettelser om kontaktoplysninger
til redaktion@skraeppebladet.dk

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 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

www.aarhusbolig.dk
www.bbbo.dk

Afdelinger
Afdeling 11, Odinsgård: 
Mads B. Kjeldgaard,  
tlf. 50 37 66 65 
madskjeldgaard@gmail.com

Afdeling 12, Thorsbjerg: 
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41 
liseledet@stofanet.dk

Afdeling 14,  
Borumtoften: 
Pernille Schmidt 
pernilleschmidt65@gmail.com

Afdeling 15,  
Hasselengen: 
Sarah Sandnes Bjørghaug 
sarah.bjornhaug@gmail.com 
Tlf.25212873

Afdeling 16,  
Seniorbo Voldbækhave: 
pt. ingen formand

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: 
pt. ingen formand

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

Afdeling 26,  
Kildeagervej: 
Maja Olesen,  
afd26bestyrelse@gmail.com

Afdeling 29,  
Valdemarsgade: 
pt. ingen formand

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

Afdeling 32,  
Aarhus Kollegiet: 
Theis Weinreich 
Theisweinreich@gmail.com

Afdeling 33,  
Generationernes Hus: 
pt. ingen formand

Foreningsbestyrelsen 
 
Keld Albrechtsen (formand), afdeling 6 
tlf. 86 24 51 50, keld-albrechtsen@in-tvmail.dk 

Erik Bløcher (næstformand), afdeling 2 
tlf. 50 41 48 28 

Mathias L. Kofoed-Ottesen, afdeling 12 
Tlf. 50 88 98 38, m.kofoedottesen@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

Johannes Faghtmann, afdeling 22 
faghtmann@gmail.com

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: 
Youssef Abdul Khader 
gnpy@hotmail.com

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

Afdeling 6, Holmstrup:  
Edvin Juhl (kontaktperson),  
Jernaldervej 215  
edvinjuhl@in-tvmail.dk

Afdeling 7, Hasselhøj: 
Dorthe Nicolaia Gottlieb 
dorthe.nicolaia@hotmail.com

Afdeling 8, Drejergården: 
Lars Jakobsen 
larsjakobsen@outlook.com

Afdeling 10,  
Rødlundparken: 
Aase Asmus Christensen,   
tlf. 24 84 59 29 
roedlund@stofanet.dk

Rådgivning m.v.
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 (v/selskabslokalet) 
Tirsdag 10-12 og  
torsdag 15-17.30 
Tlf. 61 28 21 26 
jens@beboerraadgivningen.dk

Beboerrådgivning  
Holmstrup Mark 
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, 
Tirsdag 15-17 og  
”torsdags-kaffe” 10-12. 
Tlf. 61 28 21 26 
jens@beboerraadgivningen.dk

Gellerup retshjælp 
Dortesvej 1, st. th.,  
8220 rabrand, tlf 86 25 71 35

Gellerup Museum 
Gudrunsvej 16, 6. th.,  
8220 Brabrand. 
Kontakt: Helle Hansen  
27 83 27 82

Stenhytten 
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

Service m.v.
Totalservice 
Tlf. 89 31 71 71, mobil 20 20 22 81 
Hverdage efter kl. 15.30, week-
end hele døgnet. 

Antenneservice Stofa  
Kundeservice tlf. 88 30 30 30 
Mandag-fredag 08-19 
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20 
Døgnåbent

IN-TV 
H. H. Seedorffs Stræde 3-5 
Aarhus C, tlf. 71 99 29 98 
Man-fredag  kl. 10-16.30 
info@in-tv.dk

YouSee TV 
Kundeservice tlf. 70 70 40 40 
Mandag – torsdag: 08.00 – 
17.30. Fredag: 08.00 – 16.30

Lokalpolitiet Aarhus Vest 
Karen Blixens Boulevard 7 
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk 
Mandag-fredag 10-12

Lægevagten  
Tlf. 70 11 31 31

Fritidsforeningen 
Youssef Abdul Kader, formand 
gnpy@hotmail.com

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 
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Coronainformation
Brabrand Boligforening følger regeringens 
retningslinjer for at begrænse spredning af 
coronavirus. Udlejningen og vores servicecentre 
holder derfor lukket for personlig henvendelse  
til og med den 5. april 2021.
Til gengæld hjælper og rådgiver vi dig meget 
gerne over telefonen.

Du kan ringe til kundeservice  
(udlejningen)
på telefon 89 31 71 71 i følgende tidsrum:
Mandag, tirsdag og onsdag: Kl. 09.30-14.00
Torsdag: Kl. 9.30-17.00
Fredag: Kl. 9.30-13.00

Skraeppebladet.dk/corona

Du kan kontakte  
vores servicecentre 
på følgende numre:
Servicecenter Gellerup Toveshøj: 89 31 71 31
Servicecenter Søvangen: 86 25 26 15
Servicecenter Skovgårdsparken: 86 25 26 16
Servicecenter Holmstrup: 86 24 28 97
Servicecenter Harlev: 86 94 20 05
Servicecenter Hasselager: 86 28 49 55
Servicecenter Sonnesgade: 86 19 78 85
Servicecenter Valdemarsgade: 86 19 78 85
Servicecenter Havnehusene: 89 31 71 82
Driftscenteret Generationernes Hus: 20 46 69 37

Borgerforslaget mod 
”ghettoloven” skal 
i Folketinget 6. april
Nu er der endelig kommet 
dato på 1.-behandlingen

Tekst Helle Hansen. Arkivfoto: Bo Sigismund

Fra demonstration mod ghettoloven.

Få en lejlighed i Gellerupparken 
udenom ventelisten –  
midlertidigt

Brabrand Boligforening 
udlejer nu tomme lejemål på 
tidsbegrænsede kontrakter 

i de blokke, der er udpeget til nedriv-
ninger i udviklingsplanen. Det er 
flere af de lave blokke på Jettesvej, 
Dortesvej, Lottesvej og Inger Christi-
ansens Gade.

Siden udviklingsaftalen blev 
vedtaget for snart to år siden, er 
antallet af tomme lejemål i Gelle-
rupparken og Toveshøj steget til 
over 100 lejemål alene i afdeling 4. 
For at forebygge huslejetab på grund 
af tomgang er boligforeningen nu 
begyndt at udbyde ledige lejligheder 
på midlertidige lejekontrakter, der 
foreløbig løber til april 2022.

Det betyder, at potentielle lejere, 
der kun har brug for bolig i en 
kortere periode, hurtigt kan få et 
lejemål ved at henvende sig direkte 
til boligforeningens udlejning. 
Som midlertidig lejer skal man 
stadig betale fuldt indskud og fuld 
husleje, og man er ikke omfattet af 

genhusningspligten, 
når blokken om et år 
eller to sandsynligvis 
ender med at skulle 
rives ned.

Det er fortsat et 
krav, at husstandens 
beboere, der er fyldt 
15 år, skal kunne 
fremsende en ren 
straffeattest i forhold 
til utryghedsskabende kriminalitet. 
Og midlertidige lejere må heller 
ikke modtage kontanthjælp, integra-
tionsydelse eller uddannelseshjælp. 

Til gengæld stilles der ikke krav 
om en månedlig minimumsindtægt 
på 25.000 kroner og heller ikke et 
ugentligt timetal på 30 timer for at 
kunne flytte ind i den midlertidige 
residens. Og det er også muligt at 
flytte ind, hvis man er på dagpenge.

Ansøgere om midlertidige 
boliger skal henvende sig direkte til 
Brabrand Boligforenings udlejning 
på tlf. 89 31 71 71.

I begyndelsen af december 
opnåede borgerforslaget: ”Ophæv 

loven om nedrivning og salg af 
almene boliger og afskaf de såkaldte 
”ghettolister”” 50.000 underskrifter, 
og det betød, at det skal behandles i 
Folketinget som et lovforslag. 

Nu er lovforslaget endelig blevet 
stillet, og aktivister fra Almen 
Modstand har holdt møder med 
politikere, skrevet breve til dem og 

har arbejdet på at klæde politikerne 
på til at tage debatterne under 
behandlingen. 

Lovforslaget hedder B 137, og du kan 
følge forløbet på Folketingets hjem-
meside: www.ft.dk, hvor du også kan 
se hvordan du kommer til foretræde 
for Indenrigs- og Boligudvalget. Bor-
gerforslagsgruppen har foretræde 
den 25. marts.
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Tekst: Helle Hansen
Arkivfoto: Ulrik Dorph-Hansen


