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HER ER LIV OG GLADE DAGE
Afdeling 22, Sonnesgården, 
emmer af energi og masser 
af aktiviteter. Fællesskab og 
sammenhold er bærende 
drivkræfter for beboernes 
store engagement. 
En kølig fredag eftermiddag i februar 
havde Skræppebladets udsendte in-
viteret sig selv til fredagscafé og sat 
afdelingsformand Ib Frandsen stævne 
til at fortælle Skræppebladets læsere om 
afdelingen i centrum af Århus. Endnu 
en artikel i den nye serie ”Med andre 
øjne”.
Når man først er kommet igennem den 
store galvaniserede dobbelte gitterport 
i Sonnesgade, der forhindrer uvedkom-
mende adgang, befinder man sig midt i 
en oase. Man mødes af et arkitektonisk 
og velplejet haveanlæg, der stolt toner 
frem i forlængelse af beboernes p-plads 
og er flankeret af den let kurvede byg-
ning i 5 etager, der huser de 95 senior-
boliger og de 124 beboere.

Oasen i midtbyen
Ib Frandsen tog imod os i det store og 
imponerende fælleshus, der ligger midt 

i gården med direkte adgang fra boliger-
ne. Det er et af omdrejningspunkterne 
for afdelingens aktiviteter og et naturligt 
mødested for beboerne, hvor alle er 
på fornavn med hinanden. De fleste er 
medlemmer af ét af de ca. 15 udvalg, der 
varetager aktiviteterne og den daglige 
drift.
Vi starter dog rundvisningen udendørs 
med en guidet tur i gårdhaven, der 
passes af ”Det grønne Udvalg” i dag-
ligdagen. Centralt ligger et arkitektonisk 
haveanlæg med masser af stauder, 
stenbedsplanter og en lille bæk, ”Lund-
bækken”, der risler ned ad stensætnin-
gen og er opkaldt efter en af afdelingens 
mange ildsjæle: Bent Lund. 
Man kan forestille sig, hvordan det 
summer af liv og latter om sommeren, 
når nogle af beboerne griller i ”Humle-
haven” – et afskærmet fliseareal med 
klatrehegn af humle og omkranset af 
roser - og andre hygger sig med kug-
lerne på den lille Petanque-bane eller 
slapper af i de små indhegnede haveter-
rasser.
To gange om året er der arbejdsdag, 
hvor alle giver en hånd med til vedlige-
hold af det grønne område eller maling 
af fælleshusets træværk. Der er altid 
stor opbakning til disse dage, - ikke 
mindst fordi de også er en god anled-
ning til hygge, latter og måske en lille 
fest.

Fantastiske faciliteter
I centrum ligger fælleshuset, hvor der 
er plads til, at beboerne kan samles, og 
som helt naturligt danner rammen for 
mange af aktiviteterne i afdelingen. Her 
er beboerskabt bibliotek, klaver, kæmpe 
fladskærm og ikke mindst forbindelse til 
et stort køkken, hvor Pensionistforenin-
gen sælger kaffe og hjemmebagt kage 
hver tirsdag og fredag eftermiddag. 
Udover afdelingsbestyrelsens møder 
afholder henholdsvis Kunstforeningen, 
der tæller henved halvdelen af beboerne 
på medlemslisten, samt Pensionistfor-
eningen, hvor stort set alle beboere er 
medlem, deres generalforsamlinger her, 
ligesom de mange udvalg naturligvis af-
vikler deres mødeaktivitet her. Kort sagt: 
Der er stort set altid ”gang i noget” i 
fælleshuset.
Et af de mange udvalg, der udfolder sine 
aktiviteter i fælleshuset, er ”Madlavning 
for finere mænd”. Som Ib Frandsen 
udtrykker det: ”Aktiviteterne er for alle, 
men den her er forbeholdt dem med 
ulige numre” (red: CPR-numre). Det 
gælder også ”Skomagerdrengene”, der 
holder til hver onsdag ved billardbordet 
i kælderen. 
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Haveanlægget med ”Lund-bækken” og de vintergrå stenbedsplanter.

Formand Ib Frandsen viser rundt. Her er han 
fotograferet med sin kone Anita, og de har boet 
i afdelingen ca. 8 år.

EN AF DE FÅ I DANMARK
Sonnesgården er en af de få afdelinger på landsplan, 
hvor 75 procent af lejemålene er medejerskab, og 25 
procent af lejemålene er lejeboliger. 

Udover at Sonnesgården er seniorboliger målrettet 55+, så 
er afdelingen karakteriseret ved, at man har medejerskab af 
sin lejlighed. Efter sigende er der kun to afdelinger af denne 
konstruktion på landsplan.

Medejerskab betyder, at man har et forhøjet indskud på 
80.000 kr., og man får muligheden for at aptere (dvs. indrette 
med vægge, skabe, gulve etc.) lejligheden, som man vil. Kun 
badeværelset er placeret på forhånd. 
Som medejer kan du således selv bestemme, hvor mange 
værelser du vil have, og hvordan de skal ligge. Du bestemmer 
helt bogstaveligt selv, hvor skabet skal stå; - og der er således 
ikke to ens lejligheder. Man betaler naturligvis selv for de 
valgte løsninger som i alm. ejerbolig, og værdien af apterin-
gen afskrives over 20 år.
Der er ikke mange, der flytter, når de først har bosat sig i afde-
lingen. De fleste har været med fra starten i 2003, og siden da 

er ca. 1/3 af beboerne blevet udskiftet. Gennemsnitsalderen 
er pt. 75 år. Brabrand Boligforening varetager udlejningen, og 
man søger via Århus Bolig.
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Et besøg nede i kælderen afslørede, 
at her er rig mulighed for at få sved 
på panden på de topmoderne moti-
onscykler/fitness-maskiner. Man kan 
også svinge bordtennisbattet med sine 
børnebørn eller lige fikse et eller andet i 
værkstedet.

En palet af aktiviteter
En af de mange engagerede ildsjæle er 
Gert Brügge. Han havde gjort sig den 
ulejlighed at printe en aktivitetsplan for 
2015 fra afdelingens hjemmeside, så 
vi kunne få et indtryk af, hvad der sker 
hvornår. Her er noget for enhver smag 
og jævnt fordelt over året, - der er be-
stemt ingen grund til at kede sig i Son-
nesgården. For nærværende er det ikke 
muligt at fortælle om alle aktiviteterne, 
men den månedlige fællesspisning skal 
nævnes som endnu en anledning til at 
motionere lattermusklerne. De fleste 
beboere deltager, og nogle har af og til 
gæster med.

Opbakning til beboerdemokrati
Der er to årlige beboermøder for afde-
lingens beboere, så der er rig mulighed 
for at deltage i beboerdemokratiet og 
komme med forslag til nye aktiviteter. 

Iflg. Ib Frandsen er der altid stor del-
tagelse og opbakning. Generelt er der 
godt ca. 60 % fremmøde, og det betyder 
meget for sammenholdet, at man har 
indflydelse og mulighed for at bidrage 
til fællesskabet.
I en afdeling med så mange aktive be-
boere og ildsjæle kommer det ikke over-
raskende for Skræppebladets udsendte, 
at Sonnesgården gør flittigt brug af til-

skud til aktiviteter fra Fritidsforeningen/
FAS i Brabrand Boligforening. Tilskud, 
der bl.a. er omsat til et tilløbsstykke af 
en meget succesfuld udflugt til Dybbøl; 
- endnu en oplevelse, der styrker sam-
menholdet.

Afdeling 22, Sonnesgården
Etagebyggeri opført i 2003 – 5 etager
95 seniorboliger fra 69-124 m2, heraf 75 % som medejer-
skab
Fælleshus med køkken, storskærm og bibliotek
Motionsrum, billard, bordtennis og værksted 
4 gæsteværelser
Fraflytning: ca. 1/3 af beboerne er fraflyttet siden 2003
Gåafstand til Rådhuspladsen

Henved 15 beboere var mødt frem til fredagscafé i vinterferien.
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Med udsigt mod vest. 

Karen og Knud Holt var nogle af de 
beboere, der nød eftermiddagskaffen 
i caféen, og de stillede sig til rådighed 
for vores nysgerrighed efter det særlige 
ved lejlighederne og en snak om de in-
dividuelle indretninger, hvor nogle er 
inspireret af maritime eller musikalske 
interesser. 
I løbet af samtalen tilbød de, at vi 
måtte se deres lejlighed, som oven i 
købet ligger på 4. sal med både øst- og 
vestvendte altaner – også kendt som 
Penthouse-lejlighed.

Imponerende udsigt
Karen og Knud har indrettet deres 
skønne lejlighed med tanke på funktion 
og praktik; men ingen tvivl om, at ud-
sigten over vest-byen med Godsbanen i 
forgrunden og Gellerup ude i horisonten 
er imponerende. Karen og Knud synes, 
det er ideelt for dem at bo så centralt og 
i gåafstand til midtbyens tilbud, - også 
selvom der indimellem er lidt nabostøj 
fra DSB eller Northside Musikfestival.
”Det hører vi ikke mere,” siger de og 
tilføjer:
 ”..men der er nogle af vores naboer, der 
er generet, fordi bygningen buer.”

Skåler nytåret ind
Alle lejligheder har indgang og terrasse 
på de østvendte svalegange, så man 
kan nyde sin morgenkaffe, mens solen 
stiger op over kongreshusets store 
glashvælving. 
På 4. sal ender svalegangen i en stor 
fælles tagterrasse på ca. 100 m2 med 

beplantning, der giver læ, og der er ha-
vemøbler til fri afbenyttelse. Nytårsaften 
kommer de beboere, der er hjemme, op 
på terrassen med champagne og skåler 
nytåret ind, mens der er en fantastisk 
udsigt i alle retninger.

Skræppebladets udsendte

Elin Krogh, 
Drejergården
Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane

PÅ BESØG I PENTHOUSE
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Knud og Karen Holt har været med fra starten. Her sammen med Skræppebladets udsendte, Elin 
Krogh, på den store fælles tagterrasse.
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med andre øjne

I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på 
en ny artikelserie, som vi kalder ”Med andre øjne”. 
 Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver 
sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange 
afdelinger. 
 Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, 
som skribenten ikke selv bor i. 

Der er så dejligt 
ude på landet
Skræppebladets udsend-
te har denne gang besøgt 
afdeling 14, Borumtoften, 
for at opleve afdelingen 
”Med Andre Øjne.”

Borum ligger så smukt ude på landet. 
Faktisk heller ikke så lang tids kørsel 
fra Aarhus, medmindre du farer vild 
på vejen derud. Afdelingen består 
af kun seks lejemål med både to- og 
treværelses lejligheder.  Borum er 

en lille by med 100 huse, ca. 500 
indbyggere og et rigt foreningsliv. 
Det fortæller Else Madsen, som bor 
i afdelingen sammen med sin mand, 
Henrik, og katten Misser.  Her har 
de boet siden 2007. Hun er lige nu 
kontaktperson for afdelingen, da den 
tidligere formand flyttede. Carsten 
Sommer er også dukket op for at 
snakke om afdelingen. Han har kun 
boet i afdelingen siden oktober 2015.

Festlokale og arrangementer
Snakken foregår i afdelingens meget 
lille festlokale, som størrelsen af afde-

lingen taget i betragtning er ret stort. 
”Her kan godt være 20 mennesker,” 
siger Carsten.
Afdelingen er så lille, at man skulle 
tro, at der ikke sker noget. 
Selvom der ikke er så mange arrange-
menter i selve afdelingen, kobler de 
sig på det, der sker i Borum. 
Der er et forsamlingshus i byen, og 
sognebladet deles ud til alle husstan-
de. På den måde er kirken med til at 
samle og offentliggøre aktiviteterne i 
byen. 
Ved at besøge Borums Facebook-side 
kan jeg også se, at der er mange ak-

MED ANDRE ØJNE
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tiviteter. Borgerne bruger også siden 
til at låne ting af hinanden, f.eks.  
tidligere papirudgaver af Aarhus 
Stiftstidende, kørelejlighed eller 
fremlysning af en kat.

Kor og fællesspisning
Byen har også et kor: Borumkoret, 
som har ca. 30 medlemmer. Her del-
tager både Else og hendes mand. 
Der er dilettantshow, hvor lokale 
beboere deltager i teater, som dog 
kun foregår en gang hvert andet år,  
og fællesspisning ca. en gang om 
måneden. Her skiftes beboerne til 
at lave mad, og der kommer mange 
med hver gang. 

Mandeloge 
Carsten er med i en mandeloge. Det 
lyder så spændende, men det handler 
mest om at lave noget sammen. De 
har lige lavet geocaching (skattejagt 
med GPS) i området. Der er også 
nok steder at gå på opdagelse. Der 
er marker rundt om afdelingen, og 
bagved ligger den gamle præstegård.  

Der er ikke så langt til Aarhus
Folk, der bor i Aarhus, synes helt sik-
kert, at der er langt fra Borum derind. 
Men hvis man har bil, tager det kun 
20 minutter. Else arbejder i Skæring, 
og det tager hende ca. 20-25 minutter 
at komme på arbejde.

”Det er fedt at bo ude på landet og 
samtidig være så tæt på byen,” siger 
Else.
Det er bedst at have en bil for at bo 
der. Der går godt nok en bus, men 
den kører ikke så ofte, som Borum-
boerne gerne vil have. De har endda 
haft møde med Midttrafik for at få 

ændret ruten, og de har været lidt 
lydhøre. Så når sommerkøreplanen 
bliver indført, kommer bus 116 til 
at køre i byen sammen med den al-
lerede etablerede rute 112. 

Lokal indkøbsforening 
Hvis beboerne ikke vil begive sig 
langt væk for at handle, kan de også 
bruge den lokale indkøbsforening 
”Borum-Grønt”. Det er en forening, 
som nogle lokale beboere står for. 
I starten kunne medlemmerne kun 
købe økologisk frugt og grønt, men 
nu kan man købe stort set alt, der 
kan spises og drikkes. De bestiller 
varerne, og så kan man afhente dem 
en gang om ugen i byen. De har både 
en Facebook- og en hjemmeside.

God afdeling af bo i
Der er ingen skole i Borum, dertil er 
den alligevel for lille. Men der går 
skolebusser til den nærmeste skole 
i Sabro, som ligger ca. tre kilometer 
væk.  Både Else og Carsten mener, 
at det er godt at bo i området. De 
kommer godt ud af det med hin-
anden. Boligforeningen blander sig 
ikke så meget i, hvad der foregår, og 
de ordner selv nogle af de praktiske 
ting. På græsplænen ved siden af 
bebyggelsen har de fået sat et bord-
bænke-sæt op. Else spørger os, hvil-

På en sommerdag kan beboerne sidde og nydet vejret eller grille.

Det er dejligt at være kat i området.
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Carsten er fint kørende
Carsten Sommer har en Ellert. Sådan en retro-
bil, man så lidt til i 1980’erne. Det er svært at 
få reservedele til den, og der er stort set ingen, 
der kan reparere den mere, så det gør han selv. 
Den kører ikke så langt på en opladning, men 
nok til at køre ham hen at handle i enten Sabro, 
Herskind eller Bilka i Tilst. Han har fået instal-
leret en stikkontakt udenfor sin lejlighed og 
fået lagt fliser, så ellerten kan holde der. Inden 
fliserne blev lagt, røg bilen ned i mudderet.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Borumtoften, 8471 Sabro
Borumtoften ligger i landsbyen Borum i landlige 
omgivelser mellem Sabro og Harlev.
Afdelingen er et murstensbyggeri med 6 rækkehuse 
opført 1990/91.
Der er to forskellige typer lejligheder:  
2- og 3-værelses lejligheder på 65 og 78 m2.  
 
Til afdelingen hører et fælleshus og stort fællesareal, 
som kan anvendes til nyttehaver.

ken bevoksning der skal være rundt 
om fliserne.  Det kan vi ikke helt 
blive enige om, men det kan være, 
der bliver plantet buske. 
”Denne afdeling er god, hvis man 
har solgt sit hus og stadig vil bo på 
landet,” siger Else. 
Hun synes dog hendes lejlighed er 
lidt lille, også fordi der ikke er kæl-
derrum. Der er dog et loft, hvor de 
kan opbevare ting.

#Sonnesgården
#Aarhus C

#Havnehusene
#Aarhus Ø

Langt ude på landet 

ligger Lyngby
Skræppens udsendte 
besøgte afdeling 18, 
Lyngby, på en smuk 
sommerdag
I sidste nummer af Skræppebladet 
besøgte vi Borum. Derfor var det 
nærliggende at tage til Lyngby 
bagefter. Så efter Borum cyk-
lede undertegnede tre kilometer til 
Lyngby. Det er en smuk cykeltur, 

med skøn natur på begge sider af 
vejen, dyr på markerne og endda 
fasaner, der løber over vejen. 
Lyngby er den mindste afdeling i 
Brabrand Boligforening. Den har kun 
fire lejligheder, som ligger smukt ud 
til en mark med udsigt til Lyngby-
gaard Golfklub.  
Da vi kom forbi, var Susanne Jars hel-
digvis hjemme. Hun er afdelingsfor-
mand og har boet i Lyngby i syv år.  
Hun er i gang med at rode lidt rundt 
i sin have og forsøger at få et træ op 

af jorden,  men må til sidst delvis 
opgive, mens vi er der. Forsiden af 
bebyggelsen ser ikke så spændende 
ud, men afdelingens beboerne har 
alle udsigt til bondehuse med stråtag 
og byens kirke, og der er dejlige store 
haver tilknyttet lejlighederne.

Elsker de åbne vidder
Susanne elsker at bo i Lyngby. Hun 
har tidligere boet i Grønland og 
elsker de åbne vidder, og derfor 
passer Lyngby godt til hende.  

MED ANDRE ØJNE
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Da afdelingen er så lille, sker der ikke 
så meget, men de kobler sig, ligesom 
beboerne i Borum, på begivenheder 
i byen. Det er samme sogn,  med 
samme præst, så nogle arrangemen-
ter er de samme. 
I Lyngby bruger beboerne sogne-
bladet, hvis de skal vide, hvad der 
foregår i området. Den lokale sogne-
gård bliver meget brugt til byens ar-
rangementer. Lyngby har en beboer-
forening , hvor borgerne skiftes til at 
arrangere forskellige arrangementer. 
Desuden skiftes borgerne i Lyngby 
til at sidde i enten beboerforeningen 
og/eller sognerådet. Dette gøres 
for at sørge for, at byen ikke uddør, 
men er fuld af liv.   Susanne fortæl-
ler også om en årlig æblepressedag, 
hvor beboerne laver juice af alle de 
nedfaldne æbler fra haverne, og 
da de i afdelingen Lyngby ikke har 
æbletræer, samler de æblerne fra sog-
negården. Det får de alle en hyggelig 
dag ud af.

Fester på godset
Lyngbygaard Gods kan skimtes fra 
Susannes have. Ejerne af godset spil-
ler en stor rolle i lokalsamfundet, og 
der er både blevet afholdt fastelavn 
og sommerfest på gårdens område.
Dansk Supermarkeds store lagerbyg-
ning ligger lige i nærheden, og da de 
for nylig havde fest for alle medarbej-
derne, sad nogle af Lyngbys beboere 
på skrænten og lyttede til live-musik 
fra festen. 

Indkøbsmuligheder og ingen bus
Der er ingen indkøbsmuligheder i 
selve Lyngby, men der er forretninger 
i Harlev, som ligger ca. 5 kilometer 
væk, eller de handler i Bilka i Tilst, 
hvor de også går på posthuset. Det er 
også i cykelafstand.

Snart forsvinder bussen fra Lyngby.  
Nummer 35, som indtil videre har 
haft stoppested i Lyngby, lukker til 
efteråret. Så er den nærmeste bus 
Logistikparken et par kilometer 
derfra. Susanne fortæller, at en del 
folk cykler hen til det stoppested for 
at komme videre. Ejeren af golfklub-
ben har tilbudt at betale for, at bussen 
kører omkring ham, men der har ikke 
været nogen respons på det.  

Tæt på Aarhus
Hvis man har en bil, er det nemt at 
komme til Aarhus, og selv på cykel 
tager det ikke mere end 40 minutter.  
”Så vi er faktisk tæt på byen, og sam-
tidigt ude på landet,” siger Susanne, 
som understreger, at hun ikke har 
problemer med afstanden.
”Brabrand Boligforening mener, at vi 
er langt ude på landet, og har faktisk 
prøvet at tale mig fra at flytte herud, 
men jeg er virkelig glad for at bo 
her,” fortæller Susanne. 

Vi passer os selv
Brabrand Boligforening kommer 
ikke rigtig til området, bortset fra det 
årlige beboermøde, som bliver holdt 
samme dag som Borum. Susanne må til sidst opgave at gå træet op af jorden

Heldigvis var Susanne hjemme, da vi kiggede forbi.
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Kunst i afdelingen
Der er selvfølgelig ikke meget kunst i afde-
lingen, men beboerne har dog selv fremstillet 
noget, der godt kan ligne kunst, nemlig en 
stendysse, som beboerne selv har lavet i tæt 
samarbejde med lokalsamfundet. De fandt 
nogle store sten på Godset og fik den lokale 
vognmand til at køre dem, og da de var færdig 
med dette, holdt de en fest. 
”Det er faktisk den eneste gang, vi har søgt Fri-
tidsforeningen om penge til noget som helst,” 
siger Susanne.
De indkøbte grill, pølser, salat og inviterede 
alle de folk med , der havde hjulpet med pro-
jektet. Det var en dejlig dag for alle deltagerne.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Lyngby
Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand
Lyngby er en lille landsby ca. 12 km vest for Aarhus 
Centrum.
Brabrand Boligforenings afdeling i Lyngby er 
et murstensbyggeri fra 1996, som består af fire 
ældrevenlige rækkehuse fordelt på to forskellige  
størrelser -  65 og 81 m2. 
Intet fællesvaskeri, og du skal selv indkøbe køleskab og 
vaskemaskine.
Dyrehold ikke tilladt.

”Herude klarer vi alting selv,” for-
klarer Susanne. Hun har endda selv 
fået lagt fibernet ind i sin have, fordi 
afdelingen ikke er tilknyttet en fæl-
lesantenne. 
”Så har den næste beboer glæde af 
det.” 
Der er intet fællesrum i afdelingen. 
Det blev på et tidspunkt lagt til en 
af lejlighederne, og da afdelingen er 
så lille, kan de sagtens holde møder 
hjemme hos hinanden. 

Stendyssen skifter beboer. 
Til jul kommer der endda en nisse
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Spændende utraditionelt højhusbyggeri

Havnehusene er et kreativt 
socialt og arkitektonisk 
miljø.
Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

I alle byer, hvor der er mulighed for 
det, bygges der på havnefronten. 
Aarhus kommunes byggeri på 
havnefronten er ikke traditionelt 
højhusbyggeri. Arkitekterne har leget 
med formerne. Mit første indtryk 
af byggeriet på Aarhus Havn er 
imidlertid lidt blandet. Jeg skal igen-
nem et stort byggerod, og der er ikke 
anlagt fortov. Desto mere glædelig er 
min overraskelse, da jeg når frem til 
Brabrand Boligforenings bidrag til 
havnefronten. Havnehusene består 
af fire blokke, der ligger omkring en 
indbydende indre gård med beplant-

ning og fællesarealer. Gården er ikke 
kun attraktiv for mennesker. En hare 
har også valgt at slå sig ned her. Bra-
brand Boligforening besidder kun en 
del af blokkene; resten af blokkene er 
ejerlejligheder.

Lejlighederne
Rita og Torben Malmstrup tager 
imod i deres velproportionerede 
lejlighed sammen med Michelle fra 
Ungdomsboligerne. Rita og Torben 
flyttede ind for netop to år siden. I 
deres lejlighed er køkkenet anbragt 
midt i lejligheden som et gennem-
gangssrum. Der er altaner både i 
vest og øst, men familieboliger som 
deres er også de bedste i byggeriet, 
men nogle har dog kun altan til den 
ene side. Boligerne i stuetagen har 
ingen altaner, men en lille terrasse 
mod gården. Mod vest har Rita og 

Torben udsigt til lystbådehavnen og 
Risskov. Den anden altan vender ud 
til gården.
Nogle boliger er mere attraktive end 
andre. Familieboligerne er de bedste. 
+55-boligerne har ikke udsigt mod 
nord og øst, efter at Z-Huset er blevet 
opført. Omkring en tredjedel af bebo-
erne i familieboligerne er heller ikke 
længere erhvervsaktive.
Lejlighederne er usædvanligt godt 
lydisolerede. Lys, isolering og udluft-
ning gør, at hele bygningen holder 
på varmen, så forbruget af varme er 
meget beskedent.

Tagterrassen
Rita og Torben er meget glade for den 
fælles tagterrasse, som hver opgang 
har. I deres opgang er der mange 
fælles aktiviteter. Der er fredagsbar 
den første fredag i måneden; til Sct. 
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Hans er der fællesspisning, og alle 
inviteres med til fødselsdage, der 
også holdes her. Så tændes grillen, 
og der er plads til, at 40 kan spise 
her, hvor der også er fælles køleskab 
og vinglas. Opgangens beboere kan 
tage af det, der måtte stå i køleskabet, 
og man er kollektivt ansvarlige for 
vedligehold af tagterrassen. Mest 
imponerende er imidlertid køk-
kenhaven, der kan hamle op med 
et gammeldags herskabsdrivhus. 
Her dyrkes kirsebær, jordbær, æbler, 
squash, tomater, appelsiner, citroner, 
bananer, figner og agurker.

Ungdomsboliger
Michelle flyttede sammen med sin 
kæreste ind i en ungdomsbolig til 
årsskiftet. 
”Jeg ledte forgæves efter ungdoms-
boligerne på Brabrand Boligforenings 
hjemmeside. Det skyldes formodent-
lig, at Århus Ungdomsbolig står for 
udlejningen, mens Brabrand Bolig-
forening administrerer alt andet.”

Der er 102 lejligheder på 1 eller 2 væ-
relser, der er opført i 10 etager med 
10 boliger på hver. På hver anden 
sal er der et fællesrum. Et er f.eks. 
læsesal; et andet bruges til bordfod-

bold. Øverst er der et stort festrum 
med køkkenudstyr, som de unge kan 
benytte sammen, eller når familien 
kommer på besøg.
I det ene nederste hjørne af byggeriet 
er cafeen. Det er et stort rum, der er 
indrettet som en cafe.
Der startet mad-, kort-, kreativitets-, 
gå- og sangklub for alle foruden en 
madklub for mænd. Alle beboere er 
med i en fælles facebookgruppe, hvor 
man f.eks. kan efterlyse tabte ting og 
fremlyse fundne.
”Det er startet godt op, ” siger Torben. 
 ”Den fremtidige udvikling afhænger 
af beboerne.”
Ingen roser uden torne: Der mangler 
butikker i området, men det kommer.  
Der mangler i høj grad også mulig-
hed for at aflevere pap. Der er kun 
én container, som altid er fyldt, men 
der er naturligvis flaskecontainer og 
nedfaldsskakt til almindeligt hus-
holdningsaffald.    

Afdeling 31, Havnehusene
Havnehusene består af 83 familie- og +55-boliger, samt 106 
ungdomsboliger. Familieboligerne består af to-,-tre- og fireværelses 
lejligheder, og seniorboligerne består af to- og treværelses 
lejligheder. Ungdomsboligerne består af 33 etværelses og 73 
toværelses lejligheder.
Adresser:
Dagmar Petersens Gade 72-80, 
Esther Aggebos Gade 3, 7 og 9
Bernhardt Jensens Boulevard 95, Aarhus Ø.

Tagterrassen er fælles for beboerne.

Skræppens udsendte bliver vist rundt på tagetapen af Michelle og Torben.

På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi 
det tit er de nye øjne, der opdager sjove og anderle-
des vinkler, som man måske ikke ser, hvis man bare 
skal fortælle om det sted, hvor man bor. Derudover 
håber vi, at artikelserien kan være med til at fortælle 
os alle om, hvor mangfoldig vores egen boligforening 
er med sine snart 25 afdelinger (2015).
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