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LederLeder af Jens Skriver, ansvarshavende redaktør
Tlf. 86 24 54 19, boegstedskriver@in-tvmail.dk

En skæbnetime 
Det er ikke for ingenting, 400.000 
borgere har dispensation fra kra-
vet om at skulle modtage post fra 
det offentlige digitalt. For mange er 
det næsten uoverskueligt at skulle 
sætte sig ind i ny teknologi. Kløften 
mellem dem, der kan, eller måske har bør-
nebørn, der kan, og dem, der må opgive at 
følge med, bliver stadig dybere. Mange 
bliver såkaldte funktionelle analfabeter.

Mange beboere spørger: Får jeg en kæm-
peregning, når jeg flytter? Skal jeg afle-
vere lejligheden i samme tilstand, som da 
den var ny? Hvad med alle de ændringer, 
jeg i god tro har fået foretaget? Synsaf-
delingen arbejder på rimelige løsninger, 
men usikkerheden er stor.

Det sidste problem er det værste, for det 
er næsten uløseligt. Renoveringer er 
uundgåelige, men hovsaløsninger bør 
undgås. Nogle afdelinger står snart sagt 
og forfalder, mens andre renoveres som 
prestigeprojekter. Der må være rimelig 
sikkerhed for, at renoveringen er umagen 
værd og til mindst mulige gener for 
beboerne. Ud over gener for beboerne vil 

renoveringer uundgåeligt betyde øget 
husleje. Sidste år lancerede regeringen, 
at en af måderne, hvorpå der skulle sæt-
tes gang i økonomien efter coronaned-
lukningen, var at sætte gang i renovering 
af alment byggeri. Renoveringer skaber 
jo beskæftigelse, men beboeren må håbe 
på, at jordforbindelsen bevares, og at der 
ikke renoveres for renoveringens egen 
skyld.

Husk under alle omstændigheder: Det 
bedste argument er fødderne. Boligfor-
eningen og beboerdemokratiet må værne 
om beboerne. Ledige lejligheder er en ond 
spiral. Det vil i sidste ende komme til at 
betyde højere husleje og dårligere miljø 
for dem, der bliver boende. Hvis proble-
merne med at leje lejlighederne ud bliver 
værre, bliver der sat en stopper for alle 
fremtidige drømme. 

Boligforeningen er pludselig kom-
met i den situation, at det kan være 
svært at leje lejligheder ud ikke 

kun i Gellerup og Toveshøj, hvor mange 
beboere ikke ved, om de er købt eller solgt. 
Forstå det, hvem som kan, men mange 
finder det åbenbart mere fordelagtigt at 
købe hus. Et hus her på egnen koster flere 
millioner. Pengene kan imidlertid lånes 
uden rente, og mange nye husejere håber 
måske på, at huset kan sælges om få år 
med en stor inflationsgevinst. De tæn-
ker ikke over, at man som lejer i alment 
byggeri blot kan ringe til driften ved de 
mindste problemer i lejligheden, mens en 
ejer selv skal sørge for alt.

Det bedste, boligforeningen kan konkur-
rere med, er god service, tryghed, godt 
miljø og billigere husleje. Men i medierne 
kan man læse om mange problemer, og 
en stor del af disse skyldes det omkring-
liggende samfund. Her skal nævnes tre 
ting, som boligforeningen selv burde 
kunne gøre bedre.

Man skifter ikke leverandør af TV og 
internet, ligesom man skifter undertøj. 

”Hvis problemerne med at leje 
lejlighederne ud bliver værre, 
bliver der sat en stopper for alle 
fremtidige drømme. 
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Beboerne ude med riven
400 kvadratmeter vildeng sået midt i Gellerup

Tre år med udsigt direkte ud til en forladt byggeplads har været 
hverdag for beboerne i Gudrunsvej 46, som i påsken 2018 flyttede 
tilbage til opgangen efter et års genhusning i forbindelse med 

renoveringen af blok B4, hvor der også blev lavet byport.
Men det triste syn skal det være slut med, besluttede nogle naboer 

længere nede ad vejen, og så gik de bogstaveligt talt ud med riven.
Boligforeningen sørgede for, at de sørgelige efterladte jordbunker 

bag blokken blev planeret ud. Og så gik beboerne ellers i gang med 
at forberede det 400 kvadratmeter store areal til omdannelse til vild 
blomstereng.

Nu er der så kun at vente på, at mikset af vildeng, marguerit- og 
biblandingsfrø begynder at spire, så det til sommer bliver en vildeng, der 
kommer til at summe af liv med et blomsterflor af farver til glæde for 
beboerne i nummer 46 og alle andre, som lægger vejen forbi. 

Tekst og foto Helle Hansen

Wilhelm Nussbaumer, der er tidligere 
økologisk landmand, og som er flyttet 
ind i blok B7 på Gudrunsvej, stod bag 
planlægningen af forberedelserne 
med at gøre jordstykket klart, så der 
midt i april kunne holdes store frø-
såningsdag. Det betød to arbejdsdage 
forinden, hvor hele arealet blev revet 
igennem, så jordlaget var klar til 
såning.
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Forsamlingsforbuddet udfases
Af Keld Laursen, direktør

Et bredt flertal i Folketinget indgik 
den 22. marts en aftale om plan 
for genåbning. Som en del af 

aftalen er det aftalt, hvordan forsam-
lingsforbuddet gradvist skal udfases. 
Medmindre smitten forværres, følges 
nedenstående plan for det indendørs 
forsamlingsforbud:

sommerferien. Foreningsbestyrelsen vil 
på et ekstraordinært møde den 3. maj 
tage stilling til, om forårsmøderne helt 
skal aflyses, eller om de fortsat skal være 
”udsat”.

Med hensyn til det repræsentant-
skabsmøde, som var berammet den 31. 
maj, er det heller ikke muligt at gennem-
føre mødet, før forsamlingsforbuddet er 
afskaffet, dvs. tidligst i august måned, 
fordi der potentielt kan deltage ca. 140 
personer. Foreningsbestyrelsen vil 
ligeledes den 3. maj tage stilling til en 
mødedato for repræsentantskabet efter 
sommerferien.

I mange afdelinger har der ikke været 
afdelingsmøder siden september 2019, 
og repræsentantskabet har ikke været 
samlet siden maj 2019.

Måske urafstemning om helhedsplan
I forhold til Gellerup udløser coronare-
striktionerne en helt særlig situation, 
fordi der både i afd. 4, Gellerupparken, og 

i repræsentantskabet skal tages stilling 
til den helhedsplan for Gellerupparken, 
som forventes aftalt med Aarhus Kom-
mune i maj. På grund af det betydelige 
lejetab, som belaster økonomien, har 
det stor betydning, at der hurtigt træffes 
beslutning, og foreningsbestyrelsen vil 
derfor – også på mødet den 3. maj – tage 
stilling til, om helhedsplanen skal til 
urafstemning i afdelingen i juni eller 
afvente et afdelingsmøde i august.

Uanset om beslutningen skal træffes 
ved urafstemning eller ved et afdelings-
møde, forbereder administrationen i 
samarbejde med afdelingsbestyrelsen 
en omfattende information rettet mod 
afdelingens beboere, så der kan tages 
stilling på et oplyst grundlag. 

Informationen omfatter nyhedsbreve, 
en ”plancheby” ved Information Vest (ved 
Nordgårdhallen) samt mindre udendørs 
infomøder for beboerne.

• Den 6. maj  
hæves antallet fra 10 til 25

• Den 21. maj  
hæves antallet fra 25 til 50

• Den 11. juni  
hæves antallet fra 50 til 100

• Den 1. august afskaffes det inden-
dørs forsamlingsforbud.

Ingen afdelingsmøder i foråret
Aftalen påvirker muligheden for at 
gennemføre (nogle af) de udskudte 
afdelingsmøder i afd. 4, 5, 6, 7 og 22 før 

Vil du stille op til  
foreningsbestyrelsen?
Skræppebladet stiller spalteplads til rådig-
hed 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 bebo-
erdemokratiet 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 redaktionssekretær 
Elsebeth Frederiksen, og hør nærmere på  
redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk

Arkivfotos af Bo Sigismund 
fra tidligere repræsentantskabsmøder

Skraeppebladet.dk/corona
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Corona skyld i urafstemninger om 
jordoverdragelse i Højriisparken

Med stemmerne 32-0 stemte 
beboerne i Højriisparken 
mandag den 12. april ja tak 

til et forslag om at overdrage et stykke af 
afdelingens jord til naboen Brabrandhus 
ApS.

På grund af coronasituationen foregik 
afstemningen om jordoverdragelsen for 
første gang i Brabrand Boligforenings 
historie som en urafstemning, hvor 16 af 
Højriisparkens 21 lejemål deltog. 

Projektet handler om, at afdelingen 
overdrager et stykke jord, der i dag er et 
parkeringsareal. 

Her vil der om kort tid blive bygget et 
nyt lægehus i tre etager med boliger og 
kontorer. I stedet for får Højrisparkens 
beboere opgraderet afdelingens parke-
ringsområde, et nyt affaldssystem samt 
adgang til et nyt rekreativt område.

Men selv om både beboerne i Høj-
riisparken og bygherre Paw Simon Krogh 

fra Brabrandhus ApS er positive overfor 
projektet, så er der endnu en humpel, der 
skal overstås, før byggeriet kan gå i gang. 

Afgørelsen ligger i repræsentantskabet
Aftalen medfører ikke omkostninger for 
Højriisparken, men fordi der er tale om 
overdragelse af en del af afdelingens 
jord, kræver boligforeningens vedtægter, 
at repræsentantskabet også godkender 
aftalen.

Fordi coronaen har betydet, at årets 
repræsentantskabsmøde, der var 
planlagt til den 31. maj, er blevet udsat på 
ubestemt tid, har foreningsbestyrelsen 
besluttet for første gang at indkalde 
repræsentantskabet til en urafstemning 
om overdragelsen.

Det kommer til at foregå over tre 
dage i perioden 3.-5. maj, hvor repræ-
sentantskabets medlemmer kan vælge 
at møde op og afgive deres stemme 

Fra Skræppebladets omtale i december-
nummeret. Fra venstre Erik Vilhelmsen, Paw 

Simon Krogh, Gert Sørensen og Rene Qvist 
Jensen roser alle samarbejdet om projektet.

HovedgadenBrabrandhusNyt sundhedshus

Højriisparken

enten i Hasselager, midtbyen eller på 
administrationskontoret i Brabrand, hvor 
afstemningen afsluttes onsdag den 5. 
maj kl. 19.00. 

Umiddelbart herefter klokken 19.01 
optælles stemmerne, og så vil resultatet 
vise, om projektet i Højriisparken som 
forventet kan sættes i gang. 

Resultatet af repræsentantskabets 
urafstemning kan efterfølgende læses på 
Skræppebladets hjemmeside og desuden 
på bbbo.dk.

Enstemmig opbakning fra beboerne i afdeling 17 
til at overdrage jord til nyt lægehus
Af Helle Hansen, illustration fra Luplau & Poulsen Arkitekter, arkivfoto: Bo Sigismund

Repræsentantskabet  
skal også til urafstemning
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Siden Brabrand Boligforenings 
repræsentantskab med et knebent 
flertal stemte ja til udviklings-

planen for Gellerup og Toveshøj, har der 
været lidt murren i krogene i Gellerup, 
men der har ikke været en samlet 
modstand. Nu er der for alvor ved at 
ske noget. Nogle af beboerne i de syv 
blokke, som er udpeget til nedrivning, 
har de seneste par måneder indsamlet 
underskrifter mod nedrivninger, som 
senere skal sendes til borgmester Jacob 
Bundsgaard. 

Demonstration
I anledning af, at borgerforslag om at 
afskaffe ghettoloven den 6. april skulle 
førstebehandles i Folketinget, havde 
beboerne også, sammen med Almen 
Modstand, arrangeret en demonstration 
som markering af dagen. Deltagerne 
startede på Lottesvej og gik igennem 
Gellerupparken, henad Ringvejen og 
sluttede i Bispehaven, hvor der var musik 
og taler som støtte til Bispehavens bebo-
ere, hvor nogle af dem allerede er blevet 
opsagt pga. nedrivninger. 

Mohamed Hatab, som bor i en af de 
nedrivningstruede blokke, holdt tale på 
vegne af beboerne. Han sagde blandt 
andet: ”Det er i Gellerup, at mine børn er 
vokset op, og det er her, vi har vores liv og 
alle vores venner. Og det er her, vi gerne 
vil blive ved at bo og leve. I Folketinget 
behandler politikerne i dag borgerfor-
slaget, der ønsker, at ghettoloven bliver 
fjernet. Vi håber, at politikerne er blevet 
klogere og kan se, at det er en dum lov, de 
lavede. Desværre lytter flertallet nok ikke 
til os, derfor må vi blive ved at protestere 
og fortælle dem, at der er forkert, at vi får 
revet vores hjem ned. Der må være andre 
måder at løse de problemer, de siger, der 
er i vores boligområde.” 

Han spurgte også, hvorfor så mange 
mennesker skulle straffes, fordi nogle få 
mennesker laver ballade.

Bannermaling
Protesterne ender ikke med demon-
strationer og underskriftindsamlinger. 
Beboerne har nemlig også været i gang 
med at male bannere til altanerne, så de 
kan vise deres modstand mod nedrivnin-
gerne mere synligt. Der hænger allerede 
et par bannere rundt omkring i området, 
men flere og flere beboere efterspørger 
et banner, så mon ikke der bliver flere 
bannermalingsdage?

Mohamad Hatab var blandt talerne, efter 
optoget nåede frem til Bispehaven.
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Tekst Helle Hansen  
Fotos Helle Hansen  

og Bo SigismundBeboerne i Gellerup  
har ikke givet op endnu
Protest mod nedrivninger af blokke i Gellerup 
blev markeret med demonstration og under-
skriftsindsamling. 

Ezzeddine Azzam fra blokken på Jettesvej 
bød velkommen til demonstrationen og 
takkede for opbakningen.

 Bannerproduktion.

 Demonstration langs Ringvejen. Banner fra egne altaner.

Deltagere fra mange boligafdelinger.

Både børn og voksne protesterer.
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Vild med Gellerup  
går løs på det grønne
Kom og vær med til aktiviteter, der kan hjælpe 
med at ryste coronaisolationen væk 
Af Helle Hansen 

Frisk luft under åben himmel er en 
af hovedingredienserne i projekt 
Vild med Gellerups opskrift på at 

ryste den lange coronavinter af sig. Hvad 
enten det handler om at få jord under 
neglene i Fælleshavens højbede eller 
i Grønærtens nyttehaver. Eller måske 
være med til at sanke krydderurter og 
ukrudt i Joops Have for at lave mad over 
bål.

”Der kan også være nogle, der har lyst 
til at lave kunst i naturen eller måske 
male på en gavl,” siger Claus Kold, der er 
nystartet koordinator for Vild med Gelle-
rup. En ide, der er opstået i et samarbejde 
mellem en række lokale foreninger og 
aktører med fokus på det grønne og 
udeliv.

Mødested på 1.-salen i G78
Vild med Gellerup flytter midt i maj ind 
på et af de nye foreningskontorer, der 
bliver stillet til rådighed på 1.-salen over 

Gellerup Bibliotek. Her kan Claus Kold 
træffes på forskellige tidspunkter, så 
nysgerrige kan komme forbi og høre 
om, hvad der foregår af aktiviteter. Samti-
dig skal Claus hjælpe de frivillige fra 
foreningerne med at organisere nogle af 
initiativerne. 

Drivhus på Blixen
Et af de initiativer, der skal sættes i 
gang i samarbejde med frivillige fra 
Verdenshavernes Venner, finder sted på 
tagetagen på Blixens, hvor der i dag står 
et stort tomt drivhus med byens bedste 
udsigt. Det 60 m² store glashus skal i 
løbet af sommeren fyldes med planter 
og grøntsager, som senere på sommeren 
skal spises ved hyggelige fællesmiddage.

Gavlmaleri på lav blok
Gellerups Glade Gavlmalere fortsætter 
også med at forskønne område med 
glade gavle. Denne gang er det den lange 

blok på Inger Christensens Gade, der står 
for skud. I maj bliver der holdt workshop, 
hvor motivet bliver skabt, og så foregår 
selv maleriet hen over to uger i sommer-
ferien. Her er frivillige og nysgerrige 
meget velkomne til at komme forbi og 
gribe penslerne.

SamskabelsesSalon den 27. maj
I løbet af maj bliver Vild med Gellerup 
lige så stille løbet i gang. 
Første større event bliver en Samska-
belsesSalon torsdag den 27. maj om 
eftermiddagen kl. 16-18.

Afhængigt af Covid-19 og forsamlings-
forbuddet i Gellerup og omegn bliver det 
enten et fysisk arrangement ,eller også 
bliver det holdt virtuelt. Det er Visionpi-
lot, der holder til i Den Gode By i Blixens, 
som afholder eventen.

Du kan læse om Vild med Gellerup på 
www.vildmedgellerup.dk, eller kontakt 
Claus Kold på claus@vildmedgellerup.dk

Spis Gellerup sammen med ’hej blokken’
En af spireboblerne i Vild med Gellerup hedder ”Vi spiser byparken”. Det 
er et udendørs fællesskab/madklub, hvor beboerne kan mødes om at lave 
mad udendørs med nogle af de mange spiselige planter, der gror i parken 
midt i Gellerup, som også kaldes Joops Have.

Bag projektet står de tre unge kvinder Sille, Cecilie og Louise, der sam-
men har virksomheden ‘hej blokken’, der holder til på 3. sal i Kollektiv-
byen, Gudrunsvej 78. Her arbejder de til daglig med formidling og visuel 
kommunikation. Den kreative trio har derudover en kæmpe kærlighed til 
naturen og madlavning, derfor har de taget initiativ til projektet i parken.

Ud over at spise parkens planter og urter er det planen at opfordre 
andre til også at bruge parken og dens tilbud. ”Vi spiser byparken” vil 
nemlig både lave skilte og et kort over parken med information om, hvad 
der kan spises. Skiltene skal inspirere til, at alle giver sig i kast med 
urterne og får lyst til at spise løs.
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Levende Sundhedshus  
slår dørene vidt op i 2022

LLige for tiden vokser det nye Børne- 
og Sundhedshus Vest nærmest 
om kap med mælkebøtterne op 

af jorden uden for Globus1. Snart har 
huset nået de tre planlagte etager. Så er 
det tid til at lægge tag og sætte vinduer 
i, indretningen begynde, og kranen kan 
endelig køre væk.

”Vi glæder os så meget, for det bliver 
rigtig spændende at få samlet så mange 
samarbejdspartnere om sundhed under 

samme tag,” siger Sussie Østerby, der 
er leder af Folkesundhed Vest, der de 
seneste fem år har boet til leje i lokaler i 
Globus1. 

Almen lægepraksis
Ved årsskiftet får Folkesundhed Vest fod 
under eget tag, når byggeriet står færdigt. 
På samme tid får de også nye samboer, 
for sygeplejerskerne fra Sundhedskli-
nikken på Lokalcentret på Gudrunsvej 
80 flytter også ind. Det samme gør et helt 
nyt lægehus med to-tre almen praktise-
rende læger, der får til huse på tredje sal. 

”Og så kommer der seks børnegrupper 
i stuen og på første sal. Og det, at børnene 
og deres forældre får deres daglige gang 
i vores hus, bliver helt nyt, for det er ikke 
prøvet andre steder i sundhedshuse,” 
fortæller Sussie Østerby, der sammen 
med sine 10 medarbejdere glæder sig til 
at invitere indenfor.

”Og så skal vi have gang i samar-
bejdet, både med sygeplejerskerne fra 

Sundhedsklinikken og de praktiserende 
læger, men vi skal også endnu tættere 
på Sport og Fritid og aktiviteterne, der 
foregår i Globus1. Og naturligvis skal 
vi også mødes med børnene og deres 
forældre.”

Træningskøkken til sund mad
Et af de nye spændende tilbud i Sund-
hedshuset bliver et træningskøkken, 
hvor borgere med for eksempel diabetes 
kan lære at lave sund mad. Der bliver 
plads til små hold med otte-ti personer.

”Det vil også være i køkkenet, at vi 
kan starte dagen med at bage boller, som 
vi spiser sammen, så det hele bliver lidt 
mere uformelt, og vi kan skabe gode ram-
mer om de sociale fællesskaber, der er så 
vigtige for både den fysiske og mentale 
sundhed,” siger Sussie Østerby.

Hun håber, at det nye byggeri bliver et 
rigtig levende sundhedshus, som sikrer, 
at der bliver lige adgang til sundhed for 
alle i vestbyen.

Sussie Østerby, leder af Folkesundhed  
Vest, følger spændt byggeriet af det nye 
Børne- og Sundhedshus på Gudrunsvej .

Tekst: Helle Hansen
Foto: Elsebeth Frederiksen

og Helle Hansen

Byggeriet set fra Gellerup Museums altan.

Børne- og Sundhedshus Vest bliver en spændende 
knopskydning ved siden af Globus1.  
Her bliver der fokus på lige adgang til flere former  
for sundhedstilbud
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Tine Hind 

En billedkunstner  
flytter til landsbyen
Tekst: Daniel Mantel. Fotos/repro: © Tine Hind

For godt et år siden måtte Tine Hind 
forlade en ellers attraktiv bolig 
i Aarhus midtby. Som så mange 

andre, der står i akut bolignød, hørte hun 
det samme, som har været gældende i 
mange år: ’Man kan altid få en lejlighed i 
Gellerup’. Hvorfor det er sådan, dét er der 
nok delte meninger om. Men sandt er det.  

”Jeg fik fremvist denne store og lyse 
lejlighed og fik også tilbudt et rum til 
mine værker. Et slags galleri. Og nu med 
kontakten til Square One endda et lokalt 
sted at undervise. Lige fra dagen, jeg flyt-
tede ind, er jeg blevet mødt med venlig-
hed. Jeg har følelsen af at bo i en landsby. 
Og har venner her med vidt forskellige 
etniske baggrunde. Men jeg er bekymret 
over den kommende renovering. Skal jeg 
flytte igen? Kommer jeg tilbage til en helt 
anden lejlighed? Efter hvad jeg har hørt, 
er det bestemt ikke alle forbedringer, der 
er …  til det bedre.” Forhåbentlig bliver 
hun positivt overrasket. Det er op til 
Brabrand Boligforening. 

Kunstneren Tine Hind
Tine er afbalanceret og imødekom-
mende, med en rolig selvsikkerhed. Det 
er tydeligt, at hun møder verden og ikke 
mindst mennesker med stor åbenhed. 
Kunstnerisk, i sit virke som maler, tegner 
og grafiker, er hun på sikker grund. 
Hendes lange række af udstillinger, salg, 
stipendier og legater taler for sig selv. 
Ligesom hendes virke som underviser.

Hendes uddannelse er international 
og solid. Hun har som kunstner rejst flere 
steder i verden, end de fleste overhovedet 
når i et liv. Og hun er meget langt fra 
færdig. Hun kunne nu som etableret og 
anerkendt billedkunstner hvile i sig selv. 
Hun gør meget mere end det.

Udover den tydelige åbenhed er der 
en anden vigtig egenskab, hun lægger 

vægt på: Mod. At turde bevæge sig ind 
i det ukendte. For at finde det rigtige 
kunstneriske udtryk. ”At skabe er en 
søgen mod noget, jeg måske inderst inde 
er bange for, at trække vejret helt ind i 
det ukendte.” Måske er hendes succes, 
udover talent og uddannelse, kommet af 
den gode kombination af de to egenska-
ber: mod og åbenhed. 

Gaven corona og lille New York
”Jamen corona var og er da en gave! Så 
vidunderlig en ro. En tiltrængt lang-
somhed, der kom. Og en himmel uden 
flyvere, der er da kun rart. Jeg husker, da 
jeg lige var flyttet hertil og sad i min nye 
lejlighed og hørte … stilhed! Helt i begyn-
delsen, da også bilerne var få. Jo, vi hører 
mere end rigeligt om corona og har gjort 

det længe, men ikke at høre 
bilerne var da så dejligt!” 

Der er nok en del, der ser 
noget anderledes på corona. 
Og for den sags skyld 
manglende biler og flyvere. 
Men Tine har, igen, modet 
til at stå ved sine meninger. 
Og er ikke bleg for at gå 

–et portræt

Tine Hind.

Værk: Søstre. Lasercut/Højtryk. 
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direkte efter, hvad hun mener er rigtigt 
og forkert. 

”Nu vil de rive blokke ned her. Det 
er bare så dårligt. Det er ikke bare at 
ødelægge bygninger, der faktisk er 
ganske glimrende. Det er at ramme de 
mennesker, der har skabt hele dette ’lille 
New York’, som jeg også har kaldt det: 
Alle dem med en anden baggrund end 
dansk. Det er dém, der har gjort Gellerup 
til et helt specielt sted. Dén multietniske 
landsby, hvor jeg hurtigt har fået venner 
med en ganske anden baggrund end min 
egen. Danskere er så meget sværere at 
nå ind til. Så meget mere lukkede. Og 
generelt racistiske!” 

Tine er en ligevægtig person, men 
det er heldigvis ikke det samme som 
ligeglad.  

Ansvar og skyld
Tine har altid været optaget af anden ver-
denskrig. Fordi hun mener, det er et godt 
eksempel på noget meget væsentligt: 
ansvar og skyld. Og som, igen, hænger 
sammen med modet til at se frygten i 
øjnene.  

”Jeg forestiller mig ofte at være nabo 
til en jødisk familie under anden ver-
denskrig. Ville jeg turde huse og beskytte 
dem? Ville jeg have det mod, der skulle 
til? Jeg håber det. Vi har alle et fælles 
ansvar, om det så gælder verdenskrige 
eller racisme. Vi kan for eksempel ikke 
bare pege på tyskerne, og sige: ”Det var 
deres skyld!” Vi har alle en del af ansva-
ret, alle har en del af skylden.”

Hun fortsætter: ”At have modet til at 
tage ansvaret. Ikke kun for en selv, men 
for os alle. Det er at bevæge sig mod at 
være et bedre menneske.” 

Tine er ikke kun en kunstner med en 
fin karriere, men har meninger, der tør 
en smule mere end de fleste. De to ting 
hænger sammen. Hun er ikke bange, 
hverken på lærredet eller i livet. Dygtige 
kunstnere vil Gellerup og Brabrand 
Boligforening gerne have. De har også 
fået et menneske, der viser, hvor langt 
man kan komme med åbenhed og mod. 
Tine Hind er uden tvivl en god lærer, når 
det gælder billedkunst. Fornemmelsen 
er, at hun har endnu mere end dét at byde 
på. 

Integration
Det, andre kalder ”parallelsamfund” og 
”ghetto”, i stærkt negativ betydning, har 

Tine taget til sig på sin egen måde. Og 
det har modtaget hende.

”Jeg hilser altid på folk, jeg møder, og 
kommer ofte i samtale med dem. Også 
de rødder, der hænger ud forskellige 
steder. Og hvad får jeg igen? Som regel 
høflighed og respekt. Jeg tøver ikke med 
at henvende mig til folk midt om natten, 
hvis jeg lige har brug for hjælp til et eller 
andet. Jeg har aldrig oplevet så dejlig en 
velkomst, som jeg fik af mine nye naboer. 
Dem har jeg lært meget af, og grundet 
deres venlighed følte jeg mig rigtig godt 
hjemme.”

Er Tine Hind et specielt menneske? 
Ja. Som billedkunstner. Dét viser hendes 
karriere ganske klart. Der er ingen 
slinger i valsen. Eller rettere, der er de 
sving, der gør hende konstant aktuel og 
fornyende. Men som beboer i et krise-
ramt område er hun også en af de få.  

Som måske er ved at blive mange. Hun er 
en af de danskere, der har fundet ud af at 
integrere sig.

Dén tager vi lige igen: Som dansker. Er 
hun integreret. I en multietnisk landsby. I 
Danmark. Det er for rigtig mange en helt 
forkert ordstilling. Når det gælder Tine, 
virker det aldeles naturligt. Lige så dygtig 
hun er på det kunstneriske område, lige 
så selvfølgeligt er hun hjemme i sin 
landsby. Det er faktisk ret flot klaret. 

Værd at se:

Hjemmeside: www.tinehind.dk 
• Arkiv med værker fra ’98 til nu. 
• Kurser, løbende opdateret. Inkl. på 

Square One. 
• Videoer, værkstedet, og meget 

meget andet.  

Tine med selvportræt. (Foto: Daniel Mantel) 

Værk: The inner Core of the Universe. Træsnit.
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Made in  
Jordan

Korrekturlæsning handler om korrekt 
dansk sprogbrug, men behøver ikke at 
foregå i Danmark. Det nyder Skræppens 
korrektur læser, Niels Sørensen, godt af.  
Her fortæller han hvordan.

Da jeg begyndte i 2012 som korrekturlæser på Skræppen, 
var produktionen af bladet anderledes: Den fredag, hvor 
der var deadline, samledes redaktionens frivillige til 

gennemgang, grovsortering og første korrektur på de indkomne 
tekster. Siden har processen ændret sig, og nu behøver hverken 
korrekturlæser eller andre at være fysisk til stede, når deadline 
indtræffer. Derfor har jeg også de seneste fire år kunnet hygge 
mig med korrekturlæsningen under mere eksotiske forhold. I 
2017 blev min kone nemlig ansat i en nødhjælpsorganisation i 
Mellemøsten.  Så vi flyttede til Amman i Jordan – og korrektu-
ren flyttede med.

Solcreme og ordbog
Så længe ’Håndbog i Nudansk’, internettet (og en kop kaffe) er 
inden for rækkevidde, er korrekturlæseren klar til at arbejde. 
Og det kan sagtens foregå under skyggenettet på altanen med 
udsigt til Ammans skyline og lyden af bilhorn og bønnekald i 
baggrunden. Privilegiet ved at være korrekturlæser føles des-
uden større, når man kan sidde i T-shirt og shorts og gennemgå 
et Skræppeblad, som er fyldt med fotos af vintergrå bygninger 
og folk med huer, vanter og overtøj.

Udover det eksotiske har en anden fordel ved at læse kor-
rektur i Jordan været, at weekenden her falder fredag-lørdag, 
fordi det er et muslimsk land. Søndag er derfor almindelig 
arbejdsdag. Søndag er imidlertid også deadline for korrektur 
på Skræppen. Men hvor det i Danmark kunne være irriterende 
at skulle arbejde, når resten af familien har fri, er det meget 
nemmere at affinde sig med søndagsarbejde i Jordan, fordi 
alle andre også arbejder. Og tidsforskellen gør desuden, at jeg i 
Amman får en time mere at løbe på inden deadline.

Find fem fejl
Det er altså utroligt fleksibelt at læse korrektur på Skræppen, 
når det kommer til sted og omgivelser. Men når det kommer til 
tidsfrist, er det ikke fleksibelt: At læse korrektur er at sidde som 
en lus mellem to negle; for trykkeriet skal have bladet til en 
aftalt tid. Så hvis artikler og indlæg ikke overholder redaktio-
nens deadline, er det altid korrekturlæseren (og grafikeren), der 
bliver presset til sidst.

Alligevel nyder jeg at læse korrektur. For mig har det samme 
udfordring som at løse en sudoku eller en af de der ’Find fem 
fejl’-opgaver i ugebladene. Måske skyldes min glæde ved kor-
rekturlæsning en blanding af perfektionisme, sproginteresse 
og lidt nørdet personlighed (– samt den måske ikke så pæne 
tilfredsstillelse ved at finde andres fejl). Og når arbejdet så kan 
udføres fleksibelt under eksotiske himmelstrøg, kan det ikke 
blive bedre.

Tekst og fotos: Niels Sørensen
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Typiske korrekturfejl:

2: Kommafejl
Findes i så mange afskyg-
ninger, at det ikke kan 
gennemgås her. Og forsvares 
med mange undskyldninger. 
Fx at kommareglerne er 
ændret siden skoletiden, 
og at man ikke ved, hvilket 
kommasystem der gælder nu. 
Lad ikke forvirringen lamme 
dig: Bare sæt de kryds og 
bolle-kommaer efter bedste 
evne, som du (sandsynligvis) 
lærte i skoletiden. Så går det 
ikke helt galt.

3: Manglende tjek
Måske mangler artiklen 
efternavne på bestyrelses-
medlemmer, eller navnet på 
et firma/institution er skrevet 
efter hukommelsen. Hedder 
det fx GLOBUS 1, Globus1, 
GLOBUS1 eller Globus 1? Eller 
Hans Broges Parken eller 
Hans Brogesparken? TJEK før 
aflevering!

1: Sjusk
Røde streger fra stavekontrol-
len er ikke tjekket, småord 
og punktum er glemt eller 
gentaget, sætningsrester 
står tilbage efter copy/
paste-redigering o.l. Opstår 
ved hastværk, og fordi man 
som skribent har haft hovedet 
så langt inde i sin tekst, at 
man ikke kan (eller gider) se 
den mere, så man skynder sig 
at sende den. Løsning: Lad 
teksten hvile nogle timer eller 
en dag, og læs og ret den så 
med friske øjne.

4: Orddeling
Der er en tendens til at opdele 
ord, når de føles for lange 
– måske en afsmitning fra 
engelsk: ’Stavekontrol’ bliver 
til ’stave kontrol’; ’renove-
ringsarbejdet’ til ’renoverings 
arbejdet’ o.l.

Her er lidt hjælp til 
at skrive korrekt 
- gør brug af den, før du 
afleverer din tekst til 
redaktionssekretæren!

• På nettet: sproget.dk; dsn.dk; 
roplus.dk

• Opslagsbøger: Retskrivningsord-
bog; Håndbog i Nudansk

• Telefonisk: Dansk Sprognævns 
spørgetelefon – 33 74 74 74

Fotos:  
Modsatte side: Korrekturlæserens forårsudsigt fra  altanen i Amman.  

Øverst: Udsigt til Ammans skyline fra  korrekturlæserens tidligere lejlighed. 
Nederst: Udsigten fra hotel i Nepal, hvor ferien blev afbrudt af Skræppekorrektur på iPad. 

Til venstre: Korrekturlæsning har meget fast deadline - og meget fleksible arbejdsforhold.
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Brabrand Boligforenings Fritidsforening,  
som er en selvstændig organisation i  
boligforeningen, fylder 50 i år

FFritidsforeningen blev dannet i 
1971 af de fire  afdelinger 1, 2, 3, 4 
(Hans Brogesparken, Søvangen, 

Skovgårdsparken og Gellerupparken). 
Igennem fritidsforeningens 50-årige 

historie har den været en vigtig med-
spiller i at skabe sociale fællesoplevelser 
i afdelingerne og en vigtigt hjælp til 
opstart af de mange klubber og for-
eninger, der er i boligforeningen. 

Det har den gjort ved at give tilskud 
til arrangementer i de enkelte afdelinger, 
såsom tilskud til sommerfester, juletræ, 
fastelavn eid-fest m.m. Og ved at give 
tilskud til pensionistforeninger, som 
har været med til at give dem en bedre 
økonomi og derved mulighed for flere 
fællesoplevelser, samt ved at yde favo-
rable lån til klubber og foreningerne.

Det har medført, at der er mange 
klubber og foreninger i boligforeningen, 
som vi ofte ‘praler’ af.

Udflugter
Fritidsforeningen arrangerer fælles 
famileudflugter til for eksempel Djurs 
Sommerland, Legoland m.m., hvilket har 
givet mange børnefamilier nogle dejlige 
oplevelser sammen med andre beboere 

(har selv haft stor glæde af det med mine 
børn i 1980’erne og i starten af 1990‘erne.)

Busture for voksne har der også været 
mange af igennem tiderne.

Alle de fællesaktiviteter og oplevelser 
beboerne imellem er det, der giver et godt 
boligmiljø, hvor beboerne bliver boende 
længe.

Fremtiden
Jeg håber, at den politiske og admini-
strative del i boligforeningen  også i 
fremtiden vil arbejde for at fastholde de 
gode fælles værdier og fællesskaber, som 
fritidsforeningen har været med til at 
skabe igennem sine 50 års historie.

Dette, fordi Fritidsforeningens midler 
snart ophører, og at den i fremtiden ikke 
kan understøtte fællesskabet mere (den 
har ikke haft indtægt siden 30/6-2018).

Inden da var der indtægter fra konti-
gent på ca. 600.000 kr. per år.

I disse coronatider har vi opdaget, 
hvor vigtige de sociale fællesskaber er, 
for at vi trives som mennesker. 

Og der er et  stort savn blandt beboere 
for at mødes i de sociale fællesskaber, 
som er skabt igennem tiderne i boligfor-
eningen.

Fritidsforeningen har og 
har haft stor betydning 
for det sociale liv og 
fællesskaber beboere 
imellem
Tekst Niels Peter Jensen, afd. 6

Gellerup-guide skal skabe overblik
Samvirket i Gellerup og Toveshøj udsender tillæg om Gellerups 
mange tilbud og aktiviteter med Skræppebladet

MMed dette nummer af Skræppe-
bladet udkommer et 12-siders 
særtillæg ”Gellerup-guide”, 

der husstandsomdeles sammen med 
beboerbladet til alle beboere i afdeling 3, 
Skovgårdsparken, afdeling 4, Gellerup-
parken, afdeling 5, Toveshøj, og de nye 
beboere i afdeling 32, Aarhus Kollegiet.

Derudover bliver tillægget omdelt til 
alle beboerne i de mange nye private 
byggerier samt i de boligområder og par-
celhuskvarterer, der er nærmest naboer 
til Gellerup.

Det er Samvirket, der er et snart 15 år 
gammelt slags bydelsforum i Gellerup, 
der har taget initiativ til at få fremstillet 
guiden, der skal være med til at byde nye 
beboere, både i boligforeningen og lokal-
området, velkommen til det nye Gellerup. 

Og efter mere end et år med corona
ned lukninger og mødeforbud kan 
området næsten ikke kan vente med at 
komme til at hilse på hinanden og få sat 
gang i alle områdets mange aktiviteter.

Gellerupguiden kan ses som pdffil 
på Skræppebladets hjemmeside.
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Gellerup Sogn genåbnet efter tvangs-
nedluking på grund af høje smittetal

Skraeppebladet.dk/corona

Frivillige indsatser og øgede 
testmuligheder har bevirket, at 
Gellerup Sogn igen er åbnet

Tekst Elsebeth Frederiksen

De seneste par uger, er myndig-
hederne begyndt at snakke om 
sogne i forbindelse med corona-

nedlukninger. Det er ikke så tit et sogn 
bliver benyttet som en administrativ 
enhed, men det er den mindste enhed, 
der kan måles i, når coronatilfælde skal 
optælles. 

Gellerup Sogn blev lukket ned den 22. 
april, fordi der var for mange smittede.

I Gellerup var der 732 smittede ud af 
100.000, 73 smittede de seneste syv 
dage og en smitteprocent på 4,9. 

Tallene skal ligge under 
400 smittede per 100.000, 
positivprocent 2,0 og
20 smittede i sognet.

Det betød blandt andet, at Sødalsskolen 
blev lukket ned, selvom der ikke har 
været nogen smittede elever. Det er blevet 
mødt af kritik fra flere steder. Skoleleder 
Karen Henriette Jessen har blandt andet 
udtalt til Jyllandsposten, at børnene var 
kede af, at de ikke kunne komme i skole 
mere. Nu har de lige været hjemme i lang 
tid, og nu skal de være hjemme igen. En 
del af børnene på Sødalsskolen kommer 
fra Gellerup, men en stor del af børnene 

i området går i skole udenfor sognet, og 
de kunne således fortsætte med at gå i 
skole, selvom deres sogn er nedlukket.

Stort arbejde i Gellerup
I Gellerup har de været i gang med at 
dæmme op for smitten. Der er blevet 
opfordret til test, bydelsmødrene har 
arrangeret, at de, der vil, kan følges til 
test, det samme har kirken gjort. Der 
er åbnet flere teststeder, og der hænger 
materiale i opgangene, og der er opslag 
på de sociale medier. I Blixens er der 
åbnet et testcenter, hvor folk kan få 
foretaget en kviktest. Da Skræppens 
udsendte selv var forbi for at blive testet, 
tog det cirka 20 minutter at komme 
igennem køen. Det samme gælder for 
teststedet, der er åbnet i City Vest.

Allerede en uge efter var smittetallet 
nede. Fra en smitteprocent på 4,9 den 22. 
april til 1,7 den 28. april.

Nye kriterier for nedlukning
Under nedlukningen af Gellerup, kom der 
nye kriterier for nedluking. 

Det betød, at Gellerup kunne åbne 
igen fra fredag den 30. april. 
De nye kriterier er:
Incidens over 500 pr 100.000 
positivprocent på 2,5 og 
20 smittede seneste 7 dage

På det tidspunkt var tallene: 
279 (incidens)
1,8 % (positivprocenten) 
29 (antal smittede) 

Først var meldingen, at et sogn kunne 
åbne, hvis det havde været under de nye 
grænseværdier i en uge. Kort før midnat 
den 30. april kom der besked om, at det 
ikke er tilfældet. 

”Det har været et rodet forløb, og det 
har været vanskeligt at få kommunikeret 
klart nok til de mange, der er involveret 
i sognenedlukningerne. Vi håber til 
gengæld, at glæden over, at sognene nu 
kan genåbne, og børnene og de unge igen 
kan komme i skole, på uddannelse og til 
deres fritidsaktiviteter, overstiger fru-
strationen over de svingende meldinger,” 
lyder det fra stadsdirektør Niels Højbjerg, 
som også er leder af kommunens corona-
beredskab.

”Endnu en gang tusind tak for jeres 
fantastiske indsats over de seneste uger. 
Det er meget berigende at se, hvor meget I 
som lokalsamfund har igangsat – og som 
vi nu kan begynde at høste frugten af.

Der er sket knap en fordobling i antal-
let af testede i Gellerup – og incidensen 
og positivprocenter daler også,” lyder det 
fra Niels Højbjerg.

Bydelsmødrene følges ad til test for at få flere med. 
Foto af Tania Andersen, kommunikationschef.

Skjoldhøj også tæt på 
nedlukning
Medierne nåede at meddele, at Skjold-
høj Sogn med afdelingerne Holm-
strup, Bronzealdervænget, Thorsbjerg 
og Odinsgård også var lukket ned på 
grund af højt smittetryk. 

Men her var de for hurtigt ude. 
Kriterierne blev nemlig ændret, og 
da de seneste tal for sognet kom ind 
alt for sent, nåede kommunen ikke at 
nedlukke sognet. Så beboerne i det 
område kan ånde lettet op.
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SIDER AF HOVEDFORENINGEN 

Ali er nu hjemme igen efter 
genhusning og renovering
Familien er godt tilfreds med forløbet og glæder 
sig over alt det nye, der sker i Gellerup

Af Mette D. Sejthen, 
kommunikationsmedarbejder 
i Brabrand Boligforening
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klokke og dørspion, begge dele mangler 
lejligheden stadig.

I opgangen opfordrer Ali til, at man i 
de næste blokke finder en bedre løsning 
på belægningen på gulvet, og at elevato-
ren opgraderes. 

Efter renoveringen har familien også 
fået et mindre kælderrum, hvor alle kan 
se, hvad man har stående, og det vil han 
gerne have lavet om. Men bortset fra 
disse ting er han generelt tilfreds med 
resultatet.    

”Vi ved, at det er et pilotprojekt, og at 
det derfor kan være fejl, man skal lære 
af. Der har også været ting i B4, som nu 
er lavet bedre i B7, så det bliver bedre og 
bedre efterhånden,” siger han.

I er i trygge hænder
Ud over renovering af de eksisterende 
lejligheder er der også kommet helt nye 
boligtyper til i B7. Eksempelvis er nogle 
af lejlighederne i opgang 76 omdannet 
til tilgængelighedsboliger for ældre og 
gangbesværede.

I den anden ende af blokken – i nr. 
68 – er nogle af lejlighederne på 6. og 7. 
sal nedlagt, og i stedet er der kommet 
nye boligtyper til, bl.a. tilgængeligheds-
boliger, mens der i bunden af blokken er 
lavet en helt ny stueplansløsning, hvor 
tidligere ubenyttede udearealer er lagt til 
boligerne på første sal, så boligerne nu er 
i to etager med direkte udgang til forhave 
og egen baghave. 

Ali glæder sig over den positive udvik-
ling i bydelen.

”Jeg er meget glad for området, for 
det er så dejligt at bo her. Jeg kan se 
Brabrand Sø fra min lejlighed, der er 
dejlig natur, og jeg har så mange gode 
bekendte,” siger han. 

Og de beboere, der står foran et 
genhusningsforløb, hvis den tredje hel-
hedsplan stemmes igennem, kan gå det i 
møde med ro i sindet, mener Ali.

”Det er en kæmpe opgave og et stort 
puslespil, men I er i trygge hænder.”

”Hvis man har 
været væk 
i lang tid 

og kommer tilbage hertil, tænker man: 
Det er ikke Gellerupparken.”

Sådan siger Ali Mohammed Khalil om 
de store forandringer, der sker i Gellerup 
i disse år. Og den midaldrende herre 
ved, hvad han taler om, for han har fulgt 
forandringerne med egne øje.

Han har boet i Gellerup i 29 år sam-
men med sin kone og parrets børn, og 
han glæder sig over alt det nye, der sker.

”Før var det et næsten lukket område, 
hvor Gudrunsvej og Edwin Rahrs Vej gik 
rundt om området. Det er meget bedre 
nu med Karens Blixens Boulevard og 
Inger Christensens Gade. Der er mere liv 
i Gellerup og flere, der kommer her nu,” 
siger han.

Genhusningen gik godt
Familien bor på Gudrunsvej 70 - også 
kaldet B7. Blokken har ligesom B4 været 
pilotprojekt for renoveringen, og de 
erfaringer, Brabrand Boligforening har 
gjort i de to blokke, tages nu med videre i 
de næste renoveringsprojekter.

Men for at håndværkerne kunne 
komme til, blev Ali og familien genhuset 
i ni måneder, mens renoveringen stod på. 
Ali havde et stort ønske om, at genhus-
ningen kunne ske så tæt på som muligt, 
og det lykkedes – tilmed i en lejlighed 
på samme størrelse lige over for, hvor 
familien bor.

”Det var rart, at det var så tæt på. Jeg 
havde faktisk selv bedt om, at det var der, 
vi skulle genhuses,” fortæller han.

De ni måneder i et andet hjem forløb 
på den måde godt.

”Det var fint, og der var ingen proble-
mer. Jeg vil sige, at Hanne Bruun (Bra-
brand Boligforenings genhusningskoor-
dinator red.) fortjener en medalje for sin 
indsats. Hun har gjort alt for at hjælpe 
folk i området med deres genhusning, og 

jeg har snakket med mange, som siger, 
at de fik alt, hvad de havde brug for,” 
siger Ali.

Flere markante forandringer
B7 stod færdigrenoveret i 2020 med 
nye facader, ny trappeopgang med 
elevator og en indvendig opgradering 
af boligerne, så de nu fremstår lyse og 
moderne. De har fået malet og fuldspart-
let vægge, nye gulve, ny elinstallation, 
nye døre, karme og skabslåger, nye 
vinduer og nye badeværelser. Sidst, 
men ikke mindst, er der kommet nyt 
ventilationssystem, der sammen med de 
nye vinduer og døre skal sikre et bedre 
indeklima og et mindre varmeforbrug. 
Udvendig har facaderne fået ny kli-
maskærm og et nyt udtryk med teglsten. 

Vil man se, hvordan fremtiden former 
sig for beboerne i Gellerup, skal man 
altså rette blikket mod B7, og for Ali og 
familien var det dejligt at komme tilbage 
til en nyrenoveret lejlighed. 

”Jeg er glad for de nye gulve og de 
nymalede vægge. De nye facader er også 
super. De er meget tætte, så man kan 
ikke høre så meget støj udefra,” fortæller 
han og fremhæver også de nye vinduer 
og de nye klimaskærme på facaden, som 
har givet et lavere energiforbrug.

”Det er mere tæt, så jeg tænder ikke 
så meget for varmen. Lejligheden er 
7080 procent bedre end før,” siger han.

Plads til forbedring
Det er dog ikke alt, der er blevet bedre 
efter renoveringen.

”Det, jeg har været mindst glad for, 
er de nye toiletter. De er meget mindre 
end de gamle. Nu bor vi en hel familie 
med en lille vask og kun bad på det ene 
badeværelse, så det er ikke så godt,” 
siger Ali. 

Derudover er han heller ikke tilfreds 
med, at der ikke længere er døre i ind 
til køkkenet og stuen. Ligesom de ved 
renoveringens start blev lovet en dør-



18  Skræppebladet  ·  maj 2021 SIDER AF HOVEDFORENINGEN 

Over 100 besøgte de nye rækkehuse i Tranbjerg
Brabrand Boligforening havde i slutningen af marts første fremvisning af 
foreningens nye rækkehuse i Tingskovparken i Tranbjerg
Af Mette D. Sejthen, kommunikationsmedarbejder

De besøgende havde på forhånd 
bestilt tid til fremvisning på et 
bestemt tidspunkt til de boliger, 

de var interesserede i.
Fire medarbejdere tog godt imod de 

mange besøgende med både håndsprit 
og futter. 

Flere af de besøgende var kommet 
af ren nysgerrighed og andre af reel 
interesse for at leje et af de lækre ræk-
kehuse. Flere fremhævede byggeriets 
flotte teglsten, og at der var bryggers 
med vask i alle boliger, men også de lyse 
køkkenalrum fik mange positive ord 
med på vejen.

Tingskovparken ligger på Tingskovvej 
i Tranbjerg og er Brabrand Boligforenings 
nyeste afdeling. Boligforeningen har i 
forvejen mange boliger i området.

”Tranbjerg har alle de faciliteter, 
man har brug for i hverdagen, og det er 
derfor et populært område, særligt for 
børnefamilier. Byen har trods den korte 
afstand til Aarhus sit helt eget lokale liv 
og naturskønne omgivelser,” fortæller 
Susanne Witting, administrationschef i 
Brabrand Boligforening

32 nye boliger
Tingskovparken består af 32 rækkehuse 
i varierende størrelser og med forskellig 
indretning. 

De mindste er toværelses huse i et 
plan på 47 m², mens de største huse er på 
109 m² med fire værelser i to plan. 

Alle husene har centralt placeret 
køkkenalrum med fin plads til spisebord 
og sofamiljø og udgang til egen have. I de 

mindste huse ligger det ekstra værelse 
i forbindelse med køkken-alrummet, 
mens værelserne i de store rækkehuse 
er placeret på første sal. Målgruppen for 
de nye boliger er både familier, par og 
enlige, så der skabes en blandet beboer-
sammensætning.

Husene er placeret i otte mindre 
klynger, der sammen med en blandet 
arkitektur giver et hyggeligt og varieret 
miljø. 

Byggeriet er opført i tidløse materialer 
med skalmure i tegl, vinduer i træ/alu og 
tage beklædt med tagpap. Alle materialer 
er velafprøvede og holdbare.

Der er indflytning i første etape 15. 
maj 2021 og sidste etape 1. juli 2021. Ven-
telisten til boligerne er åben på Aarhus 
Bolig. 
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Tilmeldingen  
er nu åben til  
Løb Mellem Husene 
2021
Alle kan være med, når vi 
løber eller går gennem det 
skønne og grønne område i 
Gellerup lørdag den  
18. september 2021

Løb Mellem Husene er et landsdækkende 
projekt, der for første gang afvikles i Aarhus. 
Det handler om at være sammen og have det 

sjovt på tværs af alder og fysik! Du kan vælge at gå 
eller løbe vores rute på 5 km eller kaste dig ud i en 
engelsk mil (1,7 km). Begge ruter byder på masser af 
underholdende indslag, når vi bevæger os gennem 
bydelen, og du vil med garanti blive overrasket over 
alt det, der er sket i området de seneste år!

Så tag din familie, dine venner eller kollegaer 
under armen, og deltag i en hyggelig, sjov og over-
raskende dag med motion og byfest. Du kan allerede 
nu begynde at glæde dig til en dag pakket med akti-
viteter, underholdning, mad, boder og meget mere for 
både børn og voksne.

Tilbud til de hurtige: Til og med 31. maj sparer 
du en tredjedel af prisen og får en voksenbillet til 
100 kr. og en ungebillet til 50 kr. Herefter er prisen 
henholdsvis 150 og 75 kr. For børn under seks år er 
løbet gratis.

Tilmelding sker via hjemmesiden  
www.sportstiming.dk, hvor du skal søge på Løb 
Mellem Husene Aarhus.

Har du brug for hjælp til tilmeldingen, kan du 
kontakte Aske Jensen fra det Boligsociale Hus på 
mail: asje@bbbo.dk eller på tlf. 23 89 74 05.
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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

Det grønne Søvangen
Beskæring og træfældning har givet anledning 
til stort beboerengagement

Beskæring af træer og buske er 
stærkt forsinket. Normalt bliver 
det gjort hvert tredje år ved skov-

brynet til naboen Brabrand Skov og de tre 
naboparcelhuse på Brabrand Skovvej. Nu 
er det endelig ved at være afsluttet.

Arbejdet har været lidt mere omfattende 
end sædvanligt, da skovbrynets træer 
og vildtvoksende brombær og hyld m.m. 
havde bredt sig blandt andet med mange 
forkrøblede træer otte til ti meter ind over 
afdelingens græsarealer. 

Der blev også konstateret nedstyrt-
ningsfare fra syge træer og deres grene, 
der gjorde det nødvendigt at gribe ind.

Det har været nødvendigt at få en ”top-

kapper” til at bistå med at fjerne farlige 
grene højere oppe i træer, der ønskedes 
bevaret. Der vil hurtigt ske en vis grøn 
bevoksning, der vil afhjælpe det lidt 
forpjuskede udseende, som altid følger af 
en sådan beskæring mv.

Debat
Der har udfoldet sig en ivrig debat mel-
lem beboerne under og efter arbejdets 
udførelse. Mange beboere er glade for 
forløbet. Nogle nyder den nye indsigt i 
underskoven med blomster og dyreliv, og 
en del er glade for den forbedrede udsigt 
til Brabrand Sø. Andre hylder biodiver-
siteten og synes, at det er synd, at der er 
fjernet noget bevoksning.

Naboer
Naboerne i de tre parcelhuse ned mod 
Brabrand Skovvej har forståeligt nok 
ikke været begejstret for beskæringen, 
fordi husene i forhold til tidligere er min-
dre afskærmet fra de tre og fireetagers 
blokke i Søvangen. 

Det er tilstræbt at opretholde det bedst 
mulige naboskab ved orientering af og 
konferering med de mest berørte bebo-
ere, og der er herefter bevaret en hel del 
sunde træer og buske, og der forventes 
hurtigt at opvokse ny vild bevoksning, 
der vil skabe en god afskærmning. 

Der pågår drøftelser om fremtidig 
afskærmning, men økonomien gør det 
ikke muligt for afdelingen at binde sig til 

Tekst og fotos:  
Laurits Bloch

 Afdeling 2 · 444 boliger ·  Brabrand
SøvangenSøvangen
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forøgede fremtidige drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger til dette formål.

Det grønne Søvangen
Med renoveringen er der for de enkelte 
entrepriser sædvanligvis foreskrevet, 
at der med arbejdernes aflevering også 
afleveres de fornødne vedligeholdelses 
og driftsvejledninger mv. 

Afdelingsbestyrelsen har gennem 
hele renoveringsplanlægningen ønsket, 
at der for det grønne område også blev 
opstillet en ”grøn plan” for hele området 
med beskrivelse af drift og vedligehol-
delse af hele det grønne Søvangen. Efter 
drøftelse og godkendelse i afdelings-
møde (”generalforsamlingen”) skulle 
denne plan så danne grundlag for den 
årlige budgettering af de grønne arbejder 
og drifspersonalets efterfølgende udfø-
relse heraf. 

Udgangspunktet for hele renove-
ringen er, at afdelingens oprindelige 
arkitektoniske udtryk skal respekteres, 
og dette gælder også for det grønne 
område og dermed for renoveringens 
landskabsprojekt. 

Den af Real Danica tilskudsfinancie-
rede ”vaskerihave” mellem Louisevej 
2 til 12 og 14 til 24 har afdelingsmødet 
godkendt. Erfaringerne herfra og fra de 
forsøg, der i øvrigt er gjort med forøget 
biodiversitet med vilde blomsterenge i 
stedet for græsplæner, kan med respekt 
for de overordnede hensyn få indflydelse 
på, i hvor stort omfang de nye tendenser 
til øget focus på biodiversitet kan indar-
bejdes i den ”grønne plan”.

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

Rettelse:  
I Skræppebladets martsnummer side 16-17 fik fotografen forkert fornavn. Det korrekte navn er Jakob Søby. Vi beklager.
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Renoveringen i Søvangen 
skrider fremad
Projektgennemgangen fortsætter 
med faste ugentlige møder

Tekst og arkivfoto: Laurits Bloch

Det trækker ud med ændringer i de 
sidste detaljer for renoveringen 
af etagehusenes 374 lejligheder, 

men de fleste forhold er færdigbehandlet 
med enkelte detajleændringer. 

Bestyrelsen fastholder valget af mur-
sten, som den nu opførte prøvemur ved 
servicecentret. Teknikkassen med videre 
til ventilationsanlægget placeres over et 
nyt nedsænket loft i entreerne, og for en 
del lejligheders vedkommende også med 
kanalgennemgang over det eksisterende 
nedsænkede loft i badeværelserne. 

De nye altandøre skal være bredere 
og udadgående. Døren flyttes derfor ind 
i karnappen, og bliver en del af det nye 
vinduesparti, der vil fremstå som et 
fra loft til gulv vindue. Den nuværende 
døråbning bliver ændret til en høj 
vinduesniche. Altanernes betonbrystnin-
gers overkant er indarbejdet så lav som 
muligt, tæt på den eksisterende højde for 
at bevare bedst mulige udsigt. Der er kun 
få mindre uafklarede spørgsmål.

Etplanshusene – 70 boliger
Der er nu for alvor taget hul på den del 
af projektet, der omfatter husene. Her 
er arbejderne langt mere omfattende 
end for etagehusboligerne, og da der 
er mange forskellige hustyper, er der 
mange detaljer, der skal gennemgås.

Indendørsarbejderne, justering af 
vinduesplaceringer og vægbehandlingen 
er blot enkelte eksempler på detaljer, der 
behandles indgående. Det imødeses, at 
denne gennemgang bliver noget tungere 
end gældende for etagehusene.

Særligt om haverne
Mange af husene har været beboet af de 
samme personer i rigtigt mange år, og 

mange er godt oppe i årene. Beboerne har 
oparbejdet stærke følelser for haverne, da 
der for manges vedkommende gennem 
snesevis af år er investeret mange kræf-
ter og penge i beplantninger, udestuer, 
markiser, terrasser, skure og meget mere. 

Forud for renoveringen i klynge- og 
rækkehusene skal alt i forhaverne 
på nordsiden af husene fjernes, og i 
baghaverne på sydsiderne anses det 
for tiden for de flestes vedkommende at 
være mellem halvdelen og to tredjedele 
af haverne, der skal fjernes. Da både huse 
og haver i enfamiliehusene på Brabrand 
Skovvej er større, er der mængdemæssigt 
endnu mere, der skal fjernes. 

Af plantearbejder agter projektet, som 
det indledningsvist blev forelagt for 
nyligt, kun at medtage græs og hække, 
hvilket er mindre end de forventninger, 
som beboerne tidligere er stillet i udsigt, 
og som i øvrigt blev lagt til grund for 
beslutningen om renoveringen den 15. 
december 2016 jævnfør de da stillede 
spørgsmål og meddelte svar. 

Det gælder for den skitserede gen-
etablering af terrasser, hvor der ikke er 
tilgodeset et tilfredsstillende areal for de 
fleste. Uanset hvad drøftelserne nu ender 
op med, er der ingen tvivl om, at det 
bliver en svær tid for beboerne at komme 
igennem.

Økonomi
Åbenhed omkring både detaljer 
og helheden i økonomien i et stort 
renoveringsprojekt til en del hundrede 
millioner kroner vil af indlysende grunde 
være problematisk. 

Når arbejdet udbydes i licitation, 
vil et offentligt kendt budgettal i sig 
selv kunne indebære en opskruning af 

licitationspriserne på arbejderne. Den 
nuværende projektgennemgang har til 
formål at foretage ændringer i projektet, 
blandt andet som følge af de indhøstede 
erfaringer fra renoveringen af afdeling 1, 
Hans Brogesparken. 

Der skal så findes besparelser eller 
flere penge for at finansiere fordyrende 
projektændringer. Hertil kommer, at 
en økonomisk ansvarlig bygherre skal 
undgå fråds og unødvendige omkostnin-
ger og derfor hele tiden være fokuseret 
på mulige udgiftsreduktioner. 

Dette indebærer, at bestyrelsen i den 
igangværende projektgennemgang bliver 
konfronteret med overvejelser om bespa-
relser, der ofte rammer forhold, som vi 
ved, at beboerne både har prioriteret 
højt og også taget for givet, at de blev 
indeholdt i projektet: ”Kan vi spare nogle 
millioner på dit eller dat? osv.” 

I byggeudvalg/bestyrelse kræver den 
pågående projektgennemgang derfor, at 
der konstant fokuseres på mange detaljer 
for at bevare de dele af projektet, der er 
fundet vigtige for beboerne. Og dette skal 
ske i en fase, hvor afdelingen formelt set 
kun er høringspart, og ikke beslutnings-
tager. Renoveringsbeslutningen blev 
taget af afdelingsmødet i 2016. 

Krav om samarbejde
For at vi beboere kan blive tilfredse med 
resultatet af renoveringen, kræves der 
et effektivt samarbejde mellem afde-
lingsbestyrelsen og boligforeningens 
teknikere og mellem disse teknikere og 
de eksterne rådgivere. Og hele tiden skal 
vi være parate til at kæmpe ”med næb 
og klør” for de forhold, som vi mener, er 
vigtige for beboerne, og hidtil er det sket i 
en konstruktiv og god ånd.

På hjørnet af Louisevej og Anettevej blev der i 2018 
opført fem mure med forskellige murstenstyper og 
fugninger, som beboerne skulle vælge imellem.



maj 2021  ·  Skræppebladet   23

Holmstrups butik har fået ny ejer
Maryam tager over efter Asghar

Aska Marked i Holmstrup åbnede 
for to år siden. For fem måneder 
siden overtog Maryam  Fadaei  

hele butikken. Hun kom hertil for fire og 
et halvt år siden fra Iran, hvor hun under-
viste i matematik på universitet. Hun bor 
sammen med sin familie, der foruden 
hende består af to børn og manden Hamit 
Hassanzha, der forsker i innovations
management på universitet, men hjælper 
til i butikken, så meget han har tid.

Butikken har de varer, som kunderne 
spørger efter. Mest iranske, tyrkiske, ara-
biske og asiatiske madvarer, men også 
danske varer. Maryam vil meget gerne 
have, at danskere kommer. Det hjælper 
på det, at butikken har fået pakkeshop 
for GLS og Bring.

De har vasket og passet på under pan-
demien. Der har været besvær med at få 
varer fra Tyskland, men nu kommer de.

I uge 11 fejredes iransk nytår, Nowruz, 

Nytåret kaldes også Souva eller Haft Sîn.
7 ting er vigtige for det iranske nytår:
• Sabze: Bønnespirer
• Samanoo: Hvedesuppe 
• Oleaster, der nærmest minder om dadler
• Hvidløg
• Eddike
• Småpenge: Håb om, at du har mange penge i det kom-

mende år
• Æbler

Desuden bruges spejl, og der tændes lys på dekorationer. 
Man skal være velkommen, og der er gaver til hele familien. 
”Minder er vigtige for os,” siger Maryam.

Maryam og Hamit.

Nytårsopstilling i Aska Marked.

hvor familierne spiser sammen. En 3500 
år gammel tradition bliver fulgt. Man 
ønsker hinanden håb om godt helbred 
og et godt liv i det kommende år. Det var 
vigtigt for butikken at have nogle ting 
hjemme som iranere spørger efter.  

Min gode nabo Michael var med og 
beundrede butikken. Han følte, der blev 
taget vel imod og var glad for at være 
gæst.  Maryam var glad for, at han købte 
ost og olie.

Tekst og fotos Jens Skriver

 Afdeling 6 · 402 lejemål ·  Aarhus V
HolmstrupHolmstrup
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Hvis udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj gen-
nemføres, vil syv blokke i Gellerupparken inden for 
et par år blive revet ned. Om det sker, er endnu ikke 

besluttet, men nedrivningskuglen svinger i den retning. 
Hvordan er det at bo og leve med sådan en usikkerhed? Hvad 

kan beboerne regne med, det ender med? Skal man skynde 
sig at flytte? Skal man satse på genhusning i boligforeningen? 
Masser af uvished, der ikke kan undgå at hænge som en tru-
ende sky over hverdagen. Hvornår og hvordan slår lynet ned? 
Hvis det gør? 

Postkasse-fortællinger er 
arbejdstitlen på et projekt, 
der kan give den uvished en 
stemme: Beboernes stemme.  

Der er politik, og så er der 
mennesker
Hvordan er det at være usikker 
på noget så altafgørende som 
ens fremtidige bolig? 

Nogle beboere har haft 

deres hjem i adskillige 10-år i blokkene. Nogle er måske glade 
for udsigten til at blive genhuset, nogle flytter bare eller er for 
længst flyttet, mens andre håber til det sidste.

Usikkerheden for dem, der stadig håber, må være en belast-
ning. Gulvtæppet kan blive revet væk, helt bogstaveligt, og 
smidt ovenpå et flyttelæs med måske uønsket destination. 

Postkasse-fortællinger er et talerør for dem, det egentlig 
drejer sig om, beboerne. Når politikere og boligforening sætter 
kryds ved en blok på en plantegning, når aftaler om kvoter og 
procenter indgås, så er det enkeltmennesker og familier, der 
mærker konsekvenserne. 

Syv blokke fylder ikke meget på en fin model for fremtiden, 
når der forhandles. Postkasse-fortællinger vil vise de menne-
skelige konsekvenser med beboernes egne historier. 

De enkelte beboeres historier
Projektet har været undervejs i længere tid, men er blevet 
forsinket af corona. 

Til maj vil beboerne i de syv blokke, der er truet af nedriv-
ning, blive kontaktet. Så er det op til hver enkelt beboer, om og 
hvor meget de vil fortælle, og hvordan de vil bidrage med deres 

 Afdeling 4 ·  1.446 lejemål ·  Brabrand
GellerupparkenGellerupparken

Tekst: Elsebeth Frederiksen
Foto: Helle Hansen

Postkasser skal fortælle historien  
om nedrivningerne
Ghettolov og udviklingsplan er anledning til udstil-
ling om beboernes usikkerhed og uvished

Alle personer og familier 
har en postkasse. 
Også dem i de syv blokke, 
der nu på andet år ikke ved, 
om deres hjem forbliver 
deres hjem. 
• Hvornår er det flytte-

dag? 
• Kommer den dag? 
• Uvis fremtid.
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historie. Vil de træde meget frem eller blot sætte et par ord på 
deres oplevelse?

Det er fysiske postkasser, der bliver rammen om historien 
om hvert enkelt hjem. Beboernes bidrag til udstillingen, hvad 
enten det er ganske få ord eller en længere historie, kan formid-
les som tekst, i billeder, lyd, med små opstillinger, tegninger 
eller collager, ja alt, hvad der kan rummes i en postkasse. 
Beboeren er selv med til at bestemme udformningen af ’sin’ 
postkasse-fortælling. 

Postkasserne taler! 
”Udstillingen giver mulighed for, at vi andre kan opleve, 
hvordan det er at blive bragt i en situation, hvor ens hjem 
pludselig kan blive taget fra en. Beboerne får en mulighed for 
at fortælle, hvad de tænker og føler. Vi vil gerne samle omkring 
30 forskellige beretninger fra personer og familier, der bliver 
berørt af udviklingsplanen og dens mærkbareste konsekvens: 
Nedrivning af blokke. Hvordan det egentligt er at bo i konstant 
usikkerhed?” 
Det vil idémagerne Helle Hansen og Daniel Mantel gerne vide.

Flytbare postkasser
Postkasse-fortællingerne bliver samlet i en enhed, en slags 
skulptur, der kan flyttes og udstilles forskellige steder, hvor 
det er relevant, som i Blixens, hos Brabrand Boligforening, på 
Gellerup Bibliotek og måske i Rådhushallen. 

Senere vil fortællingerne blive opbevaret af BrabrandÅrslev 
Lokalhistoriske Arkiv, så ingen glemmer de syv blokke og 
deres fortælling om, hvad beboerne blev udsat for. Uanset 
det endelige udfald af lovgivning og planer har det været år 
med usikkerhed, som sætter spor. Fortællingerne bevares for 
eftertiden. 

Vil du fortælle din  
postkasse-historie?
Bor du i en af de syv blokke, der er udpeget til nedrivning, og 
vil du gerne fortælle din historie i en postkasse, så kontakt 
Helle Hansen: 27 83 27 82 eller pr. mail:  
hhmh65@hotmail.com.

Det kan være med få ord eller et enkelt billede, måske en 
kort bemærkning eller en hel fortælling om et mangeårigt 
liv i et hjem i en blok. Alle former for bidrag er velkomne: 
Beboere i de syv blokke har levet med en utålelig uvished i al 
for lang tid. I fortjener at blive hørt! 

 Ester Engrob flyttede ind i en lejlighed på 3. sal på Dortesvej 9 i 
sommeren 2019. Knap en uge efter, at hun havde skrevet under på 
lejekontrakten, blev det offentliggjort, at der foreslås i udviklingsafta-
len, at blokken skal rives ned. 
        Ester valgte derfor for et år siden at flytte videre til en nyrenove-
ret lejlighed i blok B7 på Gudrunsvej. Det samme gjorde to af hendes 
naboer fra opgangen på Dortesvej. De flyttede alle, fordi de ønsker at 
blive boende i Gellerupparken.
       Esters og hendes naboers historier bliver nogle af fortællingerne i 
postkasse-udstillingen.

Møde med borgmester om 
helhedsplan udsat flere gange 

Af Helle Hansen, foto: Bo Sigismund

Udfordringerne med at 
få gennemført et møde 
mellem Gellerup parkens 
afdelingsbestyrelse 

og borgmester Jacob 
Bundsgaard, hvor den 
kommende helheds-
plan kan diskuteres, 

har vist sig at være en 
udfordring

De to parter mødtes i august 2020 for at tale om forbere-
delserne til en aftale om den kommende helhedsplan, 
som beboerne i Gellerupparken skal stemme om. På 

mødet blev en lang række vigtige emner om den vedtagne 
udviklingsplan bragt på banen, og det blev aftalt, at der skulle 
følges op på spørgsmålene på et møde i september. Septem-
bermødet blev efterfølgende udskudt til november, men endte 
med helt at blive aflyst. Samtidig blev beboerafstemningen om 
helhedsplanen, der skulle have fundet sted i efteråret 2020, 
udsat på grund af de udfordringer, corananedlukningerne 
forårsagede.

Planen skal være klar 20. maj
I februar blev det på et møde mellem boligforeningens formand 
Keld Albrechtsen og borgmester Bundsgaard aftalt at fortsætte 
arbejde med at få gennemført en afstemning om en helheds-
plan inden sommerferien 2021. Og der blev fastlagt et politisk 
styregruppemøde den 20. maj. Her er det planen, at helhedspla-
nen skal være forhandlet på plads, så parterne kan underskrive 
den. Det bliver så den plan, beboerne skal stemme om.

To møder i april aflyst
Den 20. april skulle afdelingsbestyrelsen have genoptaget 
møderækken med borgmester Bundsgaard, denne gang skulle 
det foregå via Teams på grund af forsamlingsforbuddet. Mødet 
blev dog aflyst aftenen forinden. I stedet blev der indkaldt til 
nyt møde onsdag den 28. april, men heller ikke dette møde har 
kunnet gennemføres, da mødet allerede om mandagen blev 
aflyst, fordi borgmesteren var blevet syg. 

Ved Skræppebladets deadline var en ny mødedato endnu 
ikke meldt ud. Men så snart der er nyt at berette, vil det blive 
offentliggjort på Skræppebladets hjemmeside.
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Boligforening mørklægger uønskede projekter 
Diskriminerende annulleringer for at undgå bøvl i boligforeningen
Af Skræppebladets praktikanter uge 13: Pil, Lars og Rani

Har du hørt

En lang række undersøgelser tyder 
på, at der er topstyrede beslutnin-
ger af uset karakter i Brabrand 

Boligforening, når det handler om at 
undgå uønskede og bøvlede sager. Blandt 
andet har hele to projekter været søsat 
for at ændre boligforeningens navn. 

Men resultatet 
var ikke 
velkomment 
og er nu sendt 
ud i glemslen. 
Det samme er 
de fremskredne 
planer om at 
opdele boligfor-

eningen, hvor nogle afdelinger spaltes ud 
i eget selskab under navnet Get 2 Bo.

Graverholdet
Skræppebladets praktikantgruppe har 
gravet i forholdene i Brabrand Boligfor-
ening og har fundet en række sager, som 
er blevet skrinlagt, fordi de enten var 
ubehagelige, dyre eller ikke lige var til 
fordel for toppen i boligforeningen.

Nej til tyrkiske vinkler
Mange venter stadig på det tyrkiske 
bad – hammam og eksotisk helsecenter 
midt i Gellerupparken. Projektet ligger 
åbenbart på direktionsgangene og 
samler støv ligesom redaktionens tur 
til Ankara, hvor redaktionen skulle 
hjælpe de tyrkiske myndigheder med at 
opbygge beboerblad med ungdoms- og 
børneredaktion.

Nej til museumsindblanding
De statslige museer er heller ikke noget, 
boligforeningen har lyst til at involvere 
sig i. Selvom alle aftaler var på plads for 
at genopføre en af de nedrevne blokke fra 
Gellerup i Den Gamle By, forsvandt dette 
projekt pludselig væk fra tegnebrættet og 
den forkromede helhedsplan. Det samme 
skete med det vikingeskib, der dukkede 
op under udgravningerne til boligafde-
lingen Havnehusene. Arkæologerne fra 
Moesgård og Vikingemuseet i Roskilde 
fik alligevel ikke fat i skibet, der åbenbart 
”forsvandt” under de store maskiners 
arbejde.

Nej til billigt tv og gratis bus
Boligforeningens dybe involvering i 
antenneforeningen var nok medvirkende 
årsag til, at et udenlandsk firma ikke fik 
lov til at levere internet og alle tv-kanaler 
til 40 kr. om måneden. Det var sandsyn-
ligvis også boligforeningens iver på at 
blive populær hos kommunen, der fik 
annulleret de detaljerede planer om en 
busrute mellem samtlige boligafdelinger 
– gratis for alle beboere.

Nej til overvågning
Trods store problemer med affaldssorte-
ring er der ikke længere spionkameraer 
ved skraldesug og på affaldspladserne. 
Projektet var ellers påbegyndt i bl.a. 
bolig afdelingen Sonnesgården, hvorfra 

det lød, at ”pengene er givet godt ud, så vi 
kan få løst problemet.” Men åbenbart for 
dyrt til ikke at fjerne igen.

Nej til interview
Boligforeningens top nægter at give 
interview om mørklægningen af de 
mange sager, men skriver i en mail 
til Skræppebladets gravergruppe, at 
”Hofmarskallatet har henvendt sig for 
at aftale, at Dronning Margrethe kan 
komme på besøg i Gellerupparken. Så 
et eller andet må vi jo gøre rigtigt. Det 
kan man også se på den mønt, der snart 
kommer med den Gyldne Port i Gellerup 
på den ene side.”

De fantastiske historier vil ingen 
ende tage, når det er 1. april
Skræppebladet har ikke en journalistisk 
gravergruppe af praktikanter.

Til gengæld havde redaktionen plan-
lagt at fremvise et udpluk af de mange 
aprilsnarre som Skræppebladet har bragt 
gennem tiden ved vores jubilæumsrecep-
tion. Praktikanternes historie blev bragt 
på Skræppebladets hjemmeside 1. april 
og skulle være en lille appetitvækker. 
Men på grund af corona er receptionen 
desværre blevet udsat igen. 

Her er en liste med nogle af historierne:
2021: Praktikanter afslører
2020: Beboernes pulterrum inddrages i krigen mod corona
2019: Ny mønt på vej med Gellerup-motiv
2017: Spionkameraer ved affaldssortering
2015: Alt sejler i Havnehusene: Fund af vikingeskib.
2014: Numerolog skal finde Brabrand Boligforenings nye navn
2013: Gellerup og Toveshøj går solo – nyt boligselskab Get2bo
2012: Afsløring: Boligforeningen skifter navn
2011: Gellerupblok ryger på museum: Genopføres i Den Gamle By
2009: Ny busrute til alle beboere
2008: Tv-priskrig: Alle kanaler til 40 kroner
2007: Fra bombemand til skønhedsekspert
2001: Tyrkisk bad i Gellerup
1998: Skræppebladet til Ankara i Tyrkiet
1992: Dronning Margrethe vil besøge Gellerupparken

Skræppebladet april 2009 - 15

af Ulrik Ricco Hansen

lInJe bb får stoppested ved samtlIge afdelInger I brabrand bolIgforenIng

ny bUsrUte tIl alle beboere

Nu får alle beboere direkte forbind-
else til både City Vest, Musikhuset 
og samtlige andre beboere i boligfor-
eningen. Arbejdet med at anlægge 
nye busstop og ansætte chauffører 
starter allerede den 1. april, mens 
busserne på den nye linje først sættes 
ind i forbindelse med trafikselskabets 

overgang til ny køreplan den 28. juni. 
I første omgang bliver det gratis at 
tage bussen.
Ikke mindst beboerne i Lyngby-afdel-
ingen er glade, efter de har mistet by-
ens eneste busforbindelse, linje 116.
”Vi får en drøm af en buslinje, der gi-
ver direkte adgang til alt det, vi har 
brug for,” udtaler afdelingens for-
mand begejstret.

fysisk integration
Midttrafik og Brabrand Boligforening 
har sammen fået bevilget penge til 
den ny forsøgslinje. Bussen skal i før-
ste omgang køre fem år mellem samt-
lige afdelinger i boligforeningen, og 
derefter vil trafikselskabet overveje, 
om ordningen skal gøres permanent.
Det er den særlige fællespulje under 
Trafik- og Indenrigs-ministerierne til 
fremme for integration og bedre na-
bokontakt, der har bevilget de næsten 

50 millioner kroner, som Midttrafik i 
løbet af forsøgsperioden vil modtage 
som driftstilskud. 
Størstedelen af puljens midler er in-
tegrationsmidler fra EU, og lignende 
projekter kører allerede i bl.a. Paris, 
Milano og i et stort boligområde ved 
det tyske Ruhr-distrikt.

guidede busture
Den nye buslinje vil gøre det meget 
nemt for alle beboere at mødes og 
besøge hinanden. Projektet følges op 
med oplysningskampagner og får sin 
egen hjemmeside på internettet. 
Der ansættes en projektleder, der til 
daglig vil få skrivebord i Brabrand 
Boligforenings administrationsloka-
ler på Gudrunsvej 10. 
Projektlederen skal også stå for gui-
dede ture i turistsæsonen, hvor han/
hun vil stå forrest i bussen og fortælle 
om de enkelte afdelinger, boligfor-
eningen og de bygninger/landskaber, 
som bussen passerer forbi.
Hvis du er interesseret, kan du se 
jobopslaget på boligforeningens og 
Skræppebladets hjemmeside fra den 
1. april. Blandt de forventede kvalifi-
kationer er erfaringer fra turistbran-
chen.

bedre hverdag
Direktøren for boligforeningen er 
glad for, at projektet er gået igennem, 
og han roser de medarbejdere, som 
har været involveret i det lidt utradi-
tionelle samarbejde med Midttrafik.
”Vi har faktisk gang i mange projek-
ter, som ikke får særlig meget medie-
omtale. Jeg er stolt over, at vi nu kan 
tilbyde samtlige beboere et virkelig 
godt tilbud, som vil give alle en bedre 
hverdag,” siger han og understreger, 
at boligforeningen så sandelig be-
skæftiger sig med andet end helheds-
planen for Gellerup-området.

timedrift
Buslinjens drift er ikke helt på plads 
endnu, men Midttrafik forventer, at 
der kan være afgang hver time og 
hver anden time i weekenden. Ruten 
er ikke helt planlagt endnu, og redak-
tionen har ikke kunnet få oplysninger 
om, om der bliver kørsel i to retninger 
(som de andre linjer), eller der kun 
køres i en retning (som natbusserne).
Vi vil naturligvis følge udviklingen 
her på Skræppebladet.
Der er lagt op til at ruten genoverve-
jes efter et år. Måske skal der tilføjes 
stoppesteder ved f.eks. indkøbssteder 
som Anelystparken (Bilka).

gratis bus et år
Den nye busrute sættes i gang med et 
virkelig godt tilbud. Alle beboere vil 
modtage et særligt buskort, som kun 
gælder den nye busrute, og som vil 
give gratis buskørsel et år. 
Det særlige buskort gælder ikke de 
andre buslinjer, så her skal man løse 
billet som sædvanlig.
Til gengæld har Brabrand Boligfor-
ening afdelinger spredt ud over det 
meste af Århus, så mange får ikke 
brug for andre linjer. 
Det forlyder at repræsentantskabsmø-
det i maj vil forsøge at få gjort ordnin-
gen med gratis buskort permanent – i 
hvert fald i hele forsøgsperioden frem 
til 2014.

Visualiserings-foto fra projektets ansøgning. Alle afdelinger i Brabrand Boligforening 
får busstop på den nye rute.

Skræppebladet april 2013 - 9

gellerup og toveshøj går solo
boligforeningens to største afdelingen vil med i det nye statslige boligselskab get2bo

Af Lars Napir

Det har knirket med samarbejdet i flere år, 
hvor skiftende afdelingsbestyrelser i Gel-
lerupparken og Toveshøj højlydt har gi-
vet udtryk for utilfredshed med indsatsen 
i Brabrand Boligforenings administration. 
Sideløbende har tonen og omtalen af de 
store afdelinger i resten af boligforenin-
gens små afdelinger gennem årene i no-
gen grad været præget af surhed over, at 
al opmærksomheden for det meste til-
faldt Gellerup og Toveshøj.
En ny forsøgslov, som træder i kraft 1. 
April 2013, har åbnet mulighed for, at de 
såkaldte ghettoområder i hele Danmark 
nu kan trække sig ud af deres eksiste-
rende boligadministrationer for i stedet 
at lade sig administrere af et nyt statsligt 
boligselskab, som kaldes Get2Bo.
”Den statslige boligadministration vil 
give afdelingerne som vores en lang 
række fordele i forhold til de udfordrin-
ger, som vores boligområde har,” fastslår 
afdelingsformand Helle Hansen, der tror 
på ideen om at give landets 34 ghettoom-
råder mulighed for at vælge deres nuvæ-
rende administration fra.

fokus på beboerne i ghettoerne
”Hidtil har der været rigtig mange ekstra 
krav til de administrationer, som har væ-
ret så uheldige at have afdelinger, der har 
udviklet sig til en ghetto. Der er mange 
særlige opgave forbundet hermed, som 
ikke berører normale boligadministra-
tioner, der ikke har ghettoer blandt sine 
afdelinger,” fortæller Helle Hansen og 
nævner som eksempel den seneste eks-
tra indsats over for ulovlig fremleje, som 
har været gennemført over for beboerne i 
Gellerupparken og Toveshøj i samarbejde 
med kommunens kontrolgruppe og fol-
keregistreret med den hensigt at afsløre, 
om der bor for mange beboere i lejlighe-
derne. 

særlige tiltag for særlige områder
Der er også i dag en lang række ekstra til-
tag, som kun er målrettet boligafdelinger 
på ghettolisten.
”De boligsociale helhedsplaner, som støt-
tes af Landsbyggefonden, har nogle me-

get specifikke krav til, hvordan indsat-
serne skal laves. Og jeg tror på, at vi får 
meget nemmere ved at have en statslig 
boligadministration til at lede vores om-
råder, fordi at der så vil være mulighed 
for nationalt at holde øje med, hvad der 
virker, og hvad der ikke virker, så vi ikke 
hele tiden behøver opfinde den dybe tal-
lerken mange steder rundt i landet, men 
i stedet hurtigt kan lære af hinanden,” 
siger Anett Sällsäter Christiansen, der er 
afdelingsformand på Toveshøj. 
Som eksempel nævner hun, at afdelings-
bestyrelsen for år tilbage så et spændende 
miljøambassadørprojekt i Vollsmose, som 
hjalp beboerne meget med at spare mas-
ser af penge på energi- og miljøafgifterne. 
”Men selv om vi nu i et par år har sagt, 
at det projekt vil vi gerne kopiere, så har 
det været rigtig svært at komme igennem 
med det i vores nuværende administra-
tion,” beklager Toveshøj-formanden.

gammelt venskab består
”Det er selvfølgelig lidt sørgmodigt at 
skulle sige farvel til Brabrand Boligfor-
ening efter godt 40 års partnerskab med 
mange andre afdelinger. For på trods 
af gnidningerne, så har der også været 
mange positive samarbejder på tværs, 
ikke mindst i socialudvalget og i Fritids-
foreningen og FAS,” mener Helle Hansen 
og tilføjer:
”Og det er stadig ikke udelukket, at vi 
som afdelinger i det nye boligselskab 
fortsat kan være med i forskellige samar-
bejder om aftalte områder i vores gamle 
boligforening.”
Begge afdelingsformænd vil på april må-
neds beboermøder orientere beboerne 
om den nye mulighed for at komme un-
der statslig administration. Og det er to 
enige afdelingsbestyrelser, der indstiller 
til beboerne at stemme ja til at sige farvel 
til Brabrand Boligforening.

Vi håber at kunne finde en ny dato 
for jubilæumsreceptionen på den 
anden side af sommerferien.
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til redaktion@skraeppebladet.dk

Brabrand Boligforening
Edwin Rahrs Vej 33
8220 Brabrand
Tlf: 89 31 71 71
Email: brabrand@bbbo.dk 

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

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 
jeho@bbbo.dk

Beboerrådgivning  
Holmstrup Mark 
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, 
Tirsdag 15-17 og  
”torsdags-kaffe” 10-12. 
Tlf. 61 28 21 26 
jeho@bbbo.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  
indtil videre.
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
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Dyrk dine egne grøntsager 
i højbed i Fælleshaven
Har du lyst til at dyrke dine egne 
grøntsager eller blomster, så kan du 
sagtens komme til det, for i Fælles-
haven bag blok B1, Gudrunsvej 2-8, 
er der stadig ledige højbede, som 
beboere fra Gellerup og Toveshøj 
kan leje for 50 kroner om året gen-
nem Haveforeningen Grønærten. 

Du kan kigge forbi Fælleshaven og 
reservere dit eget højbed 
• tirsdag den 11. maj kl. 16 - 17 
• søndag den 16. maj kl. 14 - 15 
• torsdag den 20. maj kl. 17 - 18 

Ellers kontakt Helle Hansen på 
telefon 27 83 72 82 og reserver dit 
højbed.

Gellerup 
tog  
skraldet
Tekst og foto: Helle Hansen

På trods af coronaned-
lukning blev der igen i år 
samlet skrald i og omkring 
Gellerup og Toveshøj i 
forbindelse med Danmarks 
Naturfredningsforenings 
affaldsindsamling.

Over to dage blev der 
delt både sække, handsker 
og stænger ud til de ivrige 
skraldemænd og -kvinder. 
Og da de kom retur med 
skraldet, vank ende der en 
goodie-bag med noget sødt 
og vådt at gå hjem på. 


