
Skræppe-
bladet

Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne, og se mere

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside  
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i   
arkivet efter markante og underfundige glimt  
til plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Ulrik Dorph-Hansen.

Udstillingsplanche: Med andre øjne - Hasselager

Afdelingsbesøg 
(2015-17)

Skræppebladet gennem tiderne

Hasselager

skræppebladet

Alt ånder ro og fred på Skovhøj - side 4

Mange kunstværker i Gellerup - side 12

Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 18 

Keramikværksted i Holmstrup - side 21 t

nr.  februar 2015

   4    8    18 21

  01

skræppebladet besøger afdeling 24, skovhøj

med andre øjne

Alt ånder ro og fred på Skovhøj
Afdeling 24 i Hasselager er 
en afdeling uden beboerak-
tiviteter. Men formanden vil 
det gerne anderledes. 
Skræppebladet lagde en kold og våd 
januar-formiddag vejen forbi Brabrand 
Boligforenings Afdeling 24, Skovhøj, der 
ligger i Hasselager. 
Afdelingen er den første, som Skræp-
pen besøger i vores nye artikelserie 
”Med andre øjne”, hvor medlemmer af 
redaktionen hver måned drager ud for 
at besøge en afdeling, vi ikke selv bor i.
Skovhøj fornemmes at ligge på en høj, 
men skoven kan man ikke umiddelbart 
se, når man står midt i bebyggelsen. 
Byggeriet, der er beklædt med grå 
fibercementplader med træpaneler ved 
indgangspartierne, er i to etager, og 
det ligger i et par buede klynger på en 
skråning. Fra flere af lejlighederne er 
der udsigt over Århus og bugten og til 
Brabrand og Gellerup. I stueetagen har 
lejlighederne en lille forhave, og på bag-
siden er der altaner til alle lejlighederne. 

rummeligt beboerhus
Afdelingsformand Anette Kjærsgaard 
mødes med os og tager os med over i 
Skovhøjs flotte beboerhus, som i høj 
grad imponerer Skræppens udsendte, 
der kommer fra henholdsvis Gellerup-
parken og Rødlundparken. 
Beboerhuset indeholder en stor sal med 
plads til 100 gæster, et stort køkken og 
to toiletter. Og det står til rådighed for 
afdelingens 80 lejemål, som kan leje det 
en hel weekend for 1500 kroner. Beboer-
huset deles med de 50 lejemål i nabo-
afdelingen, afdeling 17 i Aarhus Omegn. 
De to afdelinger har desuden også fem 
gæsteværelser og et lille bestyrelseslo-
kale til deling. Det flotte beboerhus kan 
også lejes af de øvrige naboafdelinger i 
Hasselager til en lidt højere pris. 
”Men beboerhuset står tit ubrugt hen. 
I 2013 var salen udlejet i alt 19 gange,” 
fortæller Anette Kjærsgaard, der synes, 
at det er ærgerligt, at der ikke er mere 
aktivitet i afdelingen.

få beboeraktive
”Når vi holder beboermøder, fylder 
vi ikke meget mere end to borde, og 
det er inklusiv medarbejderne fra bolig-
foreningen. Normalt er vi en otte-ti be-
boere, og mødet er overstået på under 
en time,” fortæller Anette, der sidder i 
afdelingsbestyrelsen sammen med sin 
mand, Jan Kjærsgaard, og Claus Bech. 
”Bestyrelsen holder møde hver anden 
måned. Det tager cirka et par timer 
inklusiv spisning. Og nogle gange bliver 
møderne aflyst, fordi der ikke er noget 
på dagsordenen,” oplyser Anette.
Den første halve time er ellers afsat til, 
at beboere kan kigge forbi, hvis de vil 
snakke med afdelingsbestyrelsen om 
noget.
”Men det sker nærmest aldrig. Jeg tror, 
jeg højst har oplevet det to gange i de 
seks år, jeg har været med,” siger afde-
lingsformanden.

Aktiv formand 
Skovhøj er en afdeling, hvor der ikke 
foregår nogen aktiviteter for beboerne. 
Men afdelingens formand er aktiv på 
mange andre fronter. Anette Kjærsga-
ard sidder både med i bestyrelsen for 
Fritidsforeningen og i FAS. Det gør hun, 
fordi hun godt kan lide foreningsar-
bejde.
”Jeg kunne da godt tænke mig, at der 
foregik noget her i Skovhøj. Måske ban-
kospil eller noget med nogle busture, 
men indtil nu har ingen meldt sig. Hvis 
nogen har en god ide til noget, som de 
gerne vil prøve at sætte i gang, så skal 
de bare sige til,” siger Anette.
Hun tror desværre, at Skræppebladet 
mange steder ryger lige i skraldespan-
den. 
”Men måske vil et lokalt indstik, som 
Gellerup.nu i Gellerup og Toveshøj, 
være med til at fange flere læsere og 
gøre beboerne mere aktive,” siger 
Anette, der har talt med Poul Erik Niel-
sen, der er formand i Hasselengen, om 
at lave en lokalredaktion i Hasselager. 
Hvis nogen har lyst til at være med, så 
er det bare med at komme frit frem.

Anette Kjærsgaard fylder ikke meget i salen i 
Skovhøjs store beboerhus. Afdelingsformanden 
kunne godt drømme om, at der en dag kom 
mere aktivitet i det dejlige hus. 

Beboermøderne i Skovhøj er ikke noget tilløbs-
stykke, og beboerhuset var nærmest halvtomt, 
da mødet blev holdt i september. I alt 10 leje-
mål var repræsenteret.

Skræppens udsendte, Helle Hansen fra Gel-
lerupparken (tv.) og Winnie Sehested Rød-
lundsparken (th.), blev vist rundt af Skovhøjs 
formand, Anette Kjærsgaard.
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nAboer glAde for Skovhøj
På besøg i Afdeling 24 
Naboerne Louise Petersen i nr. 166 og 
Olga Virkus i nr. 168 var hjemme, da 
Skræppen var på besøg i Skovhøj. De 
er begge meget tilfredse med at bo i 
afdelingen. 
Olga Virkus har boet i sin hjørnelejlig-
hed i over 10 år, fra da afdelingen dårligt 
nok var bygget færdig, mens Louise flyt-
tede ind for fem år siden.
Da Skræppen spørger, om der noget, 
som de er utilfredse med eller mangler, 
svarer de begge, at man får god hjælp 
med det, som man har brug for, af bo-
ligforeningens driftspersonale, og at de 
ikke har noget at klage over. 

Savner discountbutik
”Men skal jeg sige noget, jeg savner, så 
er det en discount-butik. Jeg boede før 
i Aarhus Omegn, og da jeg flyttede her 
til området for snart 19 år siden, blev vi 
lovet, at der snart ville komme en butik 
oppe ved busstoppestedet. Men den er 
altså ikke kommet endnu,” siger Olga, 
der i stedet tager bussen et stop op til 
SuperBrugsen og Fakta i Hasselager.

naboens legeplads
”Jeg synes også, at vores beboerhus 
måske er for stort, fordi der er plads til 
100 personer. Det er ikke sikkert, at man 
skal have så mange gæster for eksempel 
til en barnedåb, og så koster det også 
mere at leje en stor sal,” siger Louise 
Petersen.

De to naboer enige om, at naboskabet 
med de andre afdelinger i Hasselager er 
godt. 
”Om sommeren mødes vi tit ovre på 
legepladsen ved Hasselhøj. Der er god 
plads til os alle, så det gør ikke noget, 
at vi ikke har en legeplads i vores egen 
afdeling,” siger Louise Petersen. 

Naboerne Louise Petersen (tv.) og Olga Virkus 
er meget tilfredse med at bo i Afdeling 24.

Afdeling 24, Skovhøj, Hasselager

Bygget i 2003
80 boliger + 24 barnevognsskure
2-, 3- og 4-værelses fra 62 - 105 m2

Beboerhus til 100 personer
5 gæsteværelser
Flytteprocent 2013: 24 flytninger (30 %)

Afstand til Rådhuspladsen: 24 minutter i 

linje 1A

Sydlige århuS med udSigt
Kigger man mod øst, ses flere af 
Brabrand Boligforenings andre 
afdelinger i Hasselager. 

Bag Afdeling 24, Skovhøj, ligger Afde-
ling 23, Skovhøj, der er en 55+-afdeling. 
Bagved ligger Hasselhøj, afdeling 7, og 
fjernest ses Hasselengen, afdeling 15. 

Mod sydvest, cirka 600 meter uden 
for billedet, ligger afdeling 21, Bau-
nevej, og cirka en kilometer længere 
mod vest ligger den nye afdeling 26, 
Kildeager. Kigger man mod nord, er 
Skovgårdsparken, afdeling 3, og Gel-
lerupparken, afdeling 4, tydelige at få 
øje på cirka 10 kilometer borte.

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Winnie Sehested, 
Rødlundparken

Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf
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#Skovhøj (23)
#Skovhøj (24)
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En af boligforeningens ældste afdelinger 

ligger i et parcelhuskvarter
Vi har besøgt afdeling 
21, Hasselager, for at se 
den Med Andre Øjne.
Overraskelsen var stor, da jeg kom 
til Hasselager. Det viser siger, at Bra-
brand Boligforening har en afdeling 
her, afdeling 21, Hasselager, der blev 
opført allerede i 1967, længe før Gel-
lerup og Toveshøj. I 1970’erne havde 
afdelingen også en repræsentant 
i foreningsbestyrelsen, Ib Nybro.  
Afdelingen blev opført, umiddelbart 
efter området blev udstykket. I dag 
er den omgivet af parcelhuse i et 

fredeligt og roligt kvarter. Det er 
typisk byggeri fra 1960’erne af gule 
mursten, og træerne er blevet store.  
Det er et ældre byggeri, hvor de 
fleste beboere kender hverandre, 
men det trænger nu til en renovering. 
 
En familiebolig
Vi besøger Iben og Claus Rahbek, 
der i omkring 25 år har boet i et af 
de store huse. Her en stor stue, to 
værelser og en baggang, der godt 
kan anvendes som værelse. Claus er 
meget glad for haven, selvom han har 
den mindste grund med den mindste 
have og indkørsel.

Der har været en del udskiftning i 
rækkehusene, fordi pensionisterne 
flytter. Der bor børnefamilier i tre af 
de store huse. Afdelingen har grønne 
områder, men ingen legepladser, men 
der er en offentlig legeplads lige ved 
siden af.

Fælles vaskeri 
Der er fælles vaskeri. Indtil det blev 
fornyet for 2-3 år siden, var der 
kollektiv afregning. Nu betales for 
forbrug med kode. Tidligere blev be-
boermøderne holdt hos formanden. 
Nu er man begyndt at leje sig ind i 
Hasselagerhallen. Sidste år blev der 

MED ANDRE ØJNE
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holdt sommerfest i et telt på græs-
plænen.

Henlæggelser mangler
I mange år er huslejen blevet holdt 
nede ved at spare på henlæggelser, 
så afdelingen har ikke penge til 
nye køkkener. Mange låner til nyt 
køkken hos boligforeningen eller 
betaler selv. Iben og Claus har sat et 
nyt køkken med hårde hvidevarer og 
nyt bryggers ind for små 40.000 kr. 
I 1980’erne kom ny belægning på 
tagene og rejsning på rækkehusenes 
tage. For ikke så mange år siden 
fik man nye vinduer, hvilket førte 
med sig, at lejlighederne blev for 
tætte, og der kom skimmelsvamp. 
Til gengæld er køkkenerne i de små 
lejligheder meget kolde. Der er 
også blevet sat nye termostater op. 
Husene savner krybekældre, og 
rørene under gulvene er ved at 
lække. Derfor måtte en beboer bo et 
halvt år i et skur, mens lejligheden 
blev renoveret.

Solvarme og renovering 
er ønsket
”Vi har ingen henlæggelser”, siger 
Claus, ”og vi står overfor en truende 
krise. Renovering er stærkt påkrævet, 
men vi må have nogle gode lån.” 
Hulmursisoleringen skal undersø-
ges, og Claus kunne godt tænke sig 
solvarme. De har af egen lomme sat 
et Danfoss Living System op for at 
se, om det kan betale sig. Men de er 
meget glade for haven og i det hele 
taget glade for at bo der.

Lyst lavenergihus
Bagefter besøger vi Bernadette og 
Svend Gissel, der bor i et af de nye 

rækkehuse på 115 m2 i to plan med 
stue med køkken samt soveværelse 
nedenunder og to værelser ovenpå. 
Der kunne godt indrettes et mere, 
og der er to skunke. På nær ovn og 
komfur skal man selv købe udstyr til 
lejligheden. 
Lejligheden får energi fra solceller, 
der leverer varme og varmt vand og 
kan levere strøm, men det kører ikke 
optimalt og er muligvis underdimen-
sioneret. Huset er meget lyst. Som 
lavenergihus suger det alt det lys, det 
kan udefra.

Fra parcelhus til lejlighed
Parret kom fra et parcelhus og synes, 
det var et dejligt bytte. 
”Det er fedt med en god have”, siger 
Bernadette, ”og den kan klares på en 
time.”
De bor lige ved siden af en børne-
familie, og folk i blokken snakker 
fint sammen, men lejligheden ligger 
måske lidt afsides fra de andre huse 
i afdelingen.  

Fra havesiden ligner det et parcelhus, men det er et af de fire fritlæggende huse.

Afdeling 21, Hasselager
Baunevej, 8361 Hasselager 
8 km til centrum af Aarhus C.
Består af fire familiehuse på 118 m2, der til forveksling ligner 
parcelhuse, og 13 små rækkehuse.I 2012 blev der yderligere opført 5 
rækkehuse med lavenergi. 
De oprindelige rækkehuse er på 54 m2 med to værelser og separat 
køkken.

Beboerne har selv fået lavet nye køkkener 
over råderetten.
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I Hasselhøj er der trygt og rent
Vi er taget til afdeling 7, 
Hasselhøj, for at opleve af-
delingen Med Andre Øjne
Vi var taget til Hasselager en efter-
middag og troede først, der ikke 
skete noget. Der var helt tomt. Men 
efter at have gået lidt rundt i om-
rådet, så vi, at der var masser af liv. 
Børn, der legede, beboere, der gik 
med deres hund, og folk, der sad i 
deres have og hyggede og drak kaffe. 
En ting, vi hurtigt lægger mærke til, 
er, hvor mange hunde der er. De er 
over det hele, dog i snor. Ellers ville 
de også forstyrre resten af dyrelivet i 
afdelingen, hvor der er en del harer, 
og en gang imellem kigger rådyrene 
forbi.

Studerende holder af afdelingen
På vej rundt møder vi en studerende, 
som dog ikke vil have navn og billede 

i bladet, men som gerne vil fortælle, 
hvorfor hun bor i afdelingen. Hun 
har boet i Hasselhøj i to år efter at 
have boet i midtbyen. Hun flyttede til 
området for at prøve noget andet, og 
i dag er hun meget glad for det. Det 
eneste problem for hende er, at der er 
relativt langt til indkøbsmuligheder. 
Der er to kilometer til Kolt og fem 
kilometer til Viby, hvor er er mange 
muligheder.  Men det er ikke et større 
problem, end at hun stadig holder af 
området. 

Vi ville prøve noget nyt
Den gennemgående begrundelse for 
at være flyttet til området er, at bebo-
erne ville prøve noget nyt. Vi møder 
Duha Sara, som bor i Hasselhøj med 
sine tre børn og manden Mustafa. De 
boede tidligere syv år i Gellerup, men 
trængte også til forandring. 
”Vi ønskede en anden livsstil med 
mere tryghed og natur,” forklarer 

Duha. Børnene har udviklet sig, og 
de virker mere afslappede nu, i for-
hold til da de boede i Gellerup. 

Der er meget grønt i afdelingen, og 
det ser ud til, at fællesarealerne bliver 
holdt godt. Bebyggelsen består af 
fire gårde, som alle dørene vender 
ud mod. Det betyder, at børnene kan 
lege trygt i hver gård. 
”De ved, at de ikke må gå udenfor 
deres gård, ”siger Ralf Lyngaa Chri-
stensen, som har boet i området i 23 år. 
Han er pensionist og er ofte med til at 
holde øje med børnene i gården.  Han 
synes, det er dejligt med alle børnene 
i gården, det giver liv og løfter om-
rådet. Han mener, at der er et godt 
fællesskab, hvor alle passer godt på 
hinanden. Han holder meget af gård-
formatet. Det gør, at man at møder de 
samme mennesker, men også, at der 
er sikret mod tyveri, fordi folk kan 
holde øje med hinandens boliger.

MED ANDRE ØJNE
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”Nogle gange sidder vi her på bæn-
kene og drikker kaffe og hygger os,” 
siger Ralf og peger på hegnet om-
kring bænkene, som er godt velholdt.  
”Vi er meget tilfredse med driften, 
det lover godt for fremtiden.” 

Glade og trygge
Charlotte Sander er også glad og 
tryg i Hasselhøj. Hun har boet der 
i fem år og flyttede dertil, da hun 
skulle have noget større.  Hun 
bor der med sine to børn, Zoey og 

Lukas, som også ser ud til at hygge 
sig i gården. Dem passer Ralf også 
på. De leger også med Duhas børn, 
Yousef, Ziizo og datteren Nada.  
Vi møder også Signe Pedersen. Hun 
står med sin hund i sin store have. 
Den gør lidt ad os, men er hurtigt 
stille. Hun har boet i området i syv 
år til november. Før det boede hun i 
en etværelses på Trøjborg. Her var 
for meget larm, så hun søgte ud til 
Hasselager. Hun har også en kat, 
der nu kan komme ud.  Da hun har 
hund, der alligevel skal luftes, er det 
ikke et problem med to kilometer til 
nærmeste supermarked. 
”Jeg skal jo alligevel ud og gå lange 
ture med den.”

Dyreklub
Afdeling 7 og 15 har lige fået en 
hundegård og en dyreklub. Signe 
Pedersen er medlem af bestyrelsen 
af dyreklubben, og hun forklarer, at 
de arrangerer forskellige foredrag, 
hvalpeaftener, hvor hvalpe kan lære 

at socialisere, foredrag om kattefo-
der, og hvad de ellers kan finde på. 
Lige nu er der ca. 70 medlemmer af 
klubben, hvor man som medlem kan 
møde andre hundeejere i den nye 
hundegård. 

Afdeling 7, Hasselhøj
Hasselhøj består både af familie- og ungdomsboliger, både i 
et- og flere plan.  Nogle har haver, både foran og bagved, andre 
har et lille frimærke. 
Der er 101 boliger i størrelsen 1 - 5 rums fra 49 til 129 m2. 
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i 
1½ plan.

Adresse:
Hasselhøj, 8361 Hasselager
Ni kilometer til Århus C.

Alle børn leger sammen i gården, uanset baggrund.

Ralfs have, som han tilbringer mange gode 
timer i.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund
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Det går godt på Skovhøj
I boligforeningens afdeling 
23, Skovhøj, der ligger i 
Hasselager, er det 55 +, der 
flytter ind.
Det var en dejlig efterårsdag i starten 
af oktober, Skræppebladets udsendte 
lagde vejen forbi Skovhøj, for at 
kigge på afdelingen Med Andre Øjne.
Afdeling 23, Skovhøj, ligger på en 
østvendt skråning nedenfor Brabrand 
Boligforenings afdeling 24, Skovhøj. 
Byggeriet består af rækkehus-klyn-
ger, der ligger i tre halvcirkler med 
stue- og førstesals-lejligheder.

Godt udsyn
”Der er fine udsigter fra alle vores 
lejligheder,” fortæller Benny Peder-
sen, der selv både kan se ud over 
Brabrand Søen til Gellerup og ind 
over Aarhus helt til Helgenæs, når 
han står på sin nordvendte terrasse. 
Benny har boet i afdelingen helt fra 

starten i 2003. Han har været i afde-
lingsbestyrelsen de seneste otte år og 
er i dag formand.
”I begyndelsen var det ikke så nemt 
at få 55+ til at flytte ind. Så vi har haft 
en hel del yngre, der er kommet ind, 
fordi der ikke har været nogen ældre 

på ventelisten. Men det er som om, at 
efter vi har fået den nye ledelse i bo-
ligforeningen, så er det ikke længere 
et problem at finde 55+-beboere, når 
vi nu får en tom lejlighed,” fortæller 
Benny tilfreds.

John Bisgaard Vohnsen har sol på terrassen hele dagen, fordi den både vender mod syd 
og vest.

MED ANDRE ØJNE
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Sol hele dagen 
John Bisgaard Vohnsen, der er ny-
valgt til afdelingsbestyrelsen, har 
boet i Skovhøj de seneste to år, og 
han er meget glad for det. Den 76 
år gamle sømand og fisker, der op-
rindelig er fra Samsø, er meget glad 
for sin sydvendte stuelejlighed, hvor 
han har lagt terrasse hele vejen rundt 
mod vest, så han har sol hele dagen.
”Jeg blev enkemand for syv år siden 
og flyttede til Aarhus fra Grenaa for 
at være nærmere på mine to piger 
og børnebørn. For to år siden fik 
jeg tilbudt min skønne lejlighed på 
85 kvadratmeter, som jeg har i dag. 
Perfekt til mig,” siger John Bisgaard, 
der er rigtig aktiv i lokalområdet. 
Han har blandt andet meldt sig ind 
i Lunterne, der holder til i Hasselen-
gen. Her tager han med på både ture 
og udflugter.

Karl Emils Sten
Foran beboerhuset Skovhytten 
ligger en kæmpe sten, der næsten er 
en meter høj, og som fylder et par 
meter i omkreds. Stenen blev fundet 
i forbindelse med noget vejarbejde, 
dengang afdelingen blev bygget. 
En aktiv beboer i afdelingsbestyrel-
sen, Karl Emil, sørgede for, at stenen 
blev gemt til side, og efterfølgende 
blev den i 2008 placeret på pladsen 
foran Skovhytten, hvor den ligger flot 
som et af naturens kunstværker. Karl 
Emil er i dag død og borte, men han 
bliver altså stadig mindet i Skovhøj, 
hvor den store sten i dag bærer hans 
navn.

Efter renoveringen af Skovhøj  mangler der en flisegang på bagsiden af rækkehusene. 
Den skal forhindre, at der sprøjter jord på vinduerne, når det regner.  John og Benny vil 
gerne sammen med driften selv være med til at lægge fliserne, når det er vejr til det, så 
sparer afdelingen nemlig penge.

Afdeling 23, Skovhøj
Fra 2003 og er en såkaldt 55+-afdeling, hvor folk over 55 år har 
fortrin.
Skovhøj har 64 lejemål. To- og treværelses på hhv. 75 og 85 m2. 
Byggeriet er rækkehuse med lejligheder i stuen og på 1. sal.
Afstand til Rådhuspladsen – ca. 20 minutter i linje 1A.
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj • 

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen,
 Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Skovhøjs egen fritidsfor-
ening 
Beboerne i Skovhøj har mulighed 
for at melde sig ind i ikke kun 
én, men hele to fritidsforeninger. 
Afdelingens beboere har nemlig 
stiftet deres helt egen fritidsfor-
ening, som det koster 50 kroner 
om måneden at være medlem af. 
Skovhøj Fritidsforening arrangerer 
fælles spisning for medlemmerne i 
beboerhuset Skovhytten - normalt 
hver 3. tirsdag i måneden.

Her er det afdelingsformand Benny 
Pedersen og bestyrelsesmedlem 
Freddy Werner, der står for at lave 
maden. Sidst blev der serveret forlo-
ren hare, og her mødte 16 medlem-
mer op for at spise med. 
Næste gang lokker de to fritidskokke 
med lækker hjemmelavet oksekøds-
suppe.

Ædedolkeklub for mænd 
Første tirsdag i måneden er der 
sædvanligvis godt gang i gryder 
og pander i Skovhytten, det er, når 
afdelingens ædedolke mødes for 
at spise og hygge sammen. Det 
er en aktivitet kun for mænd, og 
p.t. er der fem mandlige beboere i 
Skovhøj, der mødes og kokkererer 
god gammeldags mad sammen.   
En slags månedlig fridag, hvor 
der er tid til en god snak, mens 
maden bliver forberedt i fællesskab.  
Seneste tirsdagsmiddag lød menuen 
på pip i gryden efter en opskrift fra 
Hjemmet. 
”Og så er der tit is til dessert,” lokker 
Benny Pedersen, der godt kunne 
tænke sig, at flere mandlige beboere 

kom over i beboerhuset for at spise 
med. 
Og måske er det allerede lykkedes, 
for da Skræppebladet var på besøg 
og blev vist rundt i afdelingen, mødte 
vi ude på stisystemet en ny mandlig 
beboer, der med det samme slog til 
og sagde, at han gerne ville med i 
ædedolkenes klub.

Benny Pedersen laver tit mad i Skovhyttens 
køkken, når der er fællesspisning.

Når vi sorterer affald hjemme i køkkenet, 
så gør vi det ikke kun for vores egen og 
kommunens skyld – men for vores alles 
skyld. Vi er en del af det globale samfund, 
som har brug for at mindske forurening. 
Blokambassadørerne ringer på alle dø-
rene i Gellerup med dette budskab – og 
med praktiske anvisninger. Det skriver vi 
om i lederen og i en artikel.
Byggeriet i Gellerup ansætter lokale be-
boere i projekterne. Således er Ahmad Ali 
kommet med i anlægsarbejdet for bypar-
ken. I samme boldgade skriver vi om, at 
Aarhus Kommune forsøger sig med pop-
up-cafeer for at øge jobskabelsen.
Vi har et lille valgtema før kommunalval-
get. Gellerup kan mønstre hele ni kandi-
dater, der enten bor eller arbejder i lokal-

området, det er temmelig godt gået. Og så 
er hele fire valgmøder på vej i Gellerup. 
Der er altså rig mulighed for at stille gode 
spørgsmål til kandidaterne. 
Gellerup har gennem tiderne produceret 
mange t-shirts til kampagner og festlige 
lejligheder. På Gellerup Museum kan du 
nu læse historierne bag de mange t-shirts.
Se nogle flotte fotos fra Gellerup – de er 
fra en konkurrence, vi har udskrevet for 
at få flere følgere på vores instagramprofil 
Gellerup.nu

Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I MAGASINET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ 

FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET

Af Birger Agergaard

#Hasselhøj
#Hasselengen
#Hasselager
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Hasselengen melder alt vel
Denne gang gik turen til 
Afdeling 15, Hasselengen, 
for at se den Med Andre 
Øjne.

Det var på en kold og fugtig kommu-
nalvalgsdag, og forståeligt nok var 
der ingen mennesker at finde uden-
for, da Skræppebladets udsendte 
besøgte Hasselengen i Hasselager 
for at sætte fokus på afdelingen Med 
Andre Øjne. 
Afdeling 15, Hasselengen, ligger på 
en kuperet grund med fin udsigt og 
med rækkehuse på to og halvanden 
etage med finurlige etageforskydnin-
ger, som fornøjer øjet. Indretningen 
af rækkehusene må også være noget 
anderledes, men det fik udsendte 
ikke lejlighed til at bekræfte, idet vi 
ikke fik mulighed til at se på husene 
indefra. Rækkehusene, som næsten 
alle har haver, er anlagt omkring fire 

pæne gårdhaver, som er forbeholdt 
aktiviteter og ophold under åben 
himmel. Der er også ungdomsboliger, 
som i lighed med gårdhaverne, har 
fine arkitektoniske detaljer, som igen 
fornøjer øjet.

På rundtur med formanden
Vi ringede på og talte med bestyrel-
sesformand Poul Erik Nielsen, som 
med sin hustru har boet mange år i 
afdelingen og har mange års erfaring 
med bestyrelsesarbejde. Han undte 

Den flotte nye hundegård var desværre tom, da Skræppens udsendte kom forbi.

MED ANDRE ØJNE
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sig en spadseretur med de udsendte 
og viste os rundt i afdelingen. Han 
berettede om forskellige interessante 
tiltag. 

Vaskeriet
Vaskeriet har efter opsætning af 
solceller på vaskehusets tag vendt et 
årligt underskud på omkring 80.000 
til et betragteligt overskud. Og man 
har fået et nyt varmegenanvendelses-
princip, så i stedet for at fyre for fug-
lene genanvender man al varmen fra 
vaskemaskinerne og tørretumblerne. 
Endvidere er der opstillet et var-
meskab, hvor man kan hænge sarte 
tekstiler op til tørring. Producenten 
af varmeskabet har afholdt udgiften, 
mod at afdelingen skal rapportere 
tilbage vedrørende udnyttelsesgrad, 
varmeforbrug, problemer etc. 

Hundegård
Afdelingen har betalt ca. 120.000 kr. 
for en afskærmet hundegård, hvor 
ejerne kan lade deres hunde løbe frit 
omkring. Ejerne skal selvfølgelig selv 
opsamle hundenes efterladenskaber. 
Den nye hundegård har dog fået pro-
blemer med vand, som gør grunden 
noget sumpet, hvad de udsendte 
også fandt ud af, ved at vi skulle 
gå en kringlet vej. Problemet kan 
selvfølgelig afhjælpes via en mere 
eller mindre omfattende dræning, 
men det er ikke uden omkostninger. 
Den gamle hundegård bliver fjernet, 
idet den på mange måder var helt 
utilstrækkelig. 

Ny bålplads
Der er anlagt en ny plads til sankt-
hansbål, som skulle undgå fremtidige 
problemer med brandvæsnet. Sidste 

år havde en virksom sjæl selv tændt 
sankthansbålet én uge før dagen. Ud 
kom brandvæsnet med masser af 
larm til stor forundring for dme, som 
observerede dette. Hvorfor denne 
person havde tændt bålet én uge før 
selve dagen, skal man lede i hjernens 
kringelkroge for at finde ud af. For-
manden undrede sig selvfølgelig lige 
så meget som vi andre.
Men formanden berettede også om 
”orme i paradiset” (deres udsendtes 
formulering!) – eller hvad vi med 
moderne sprog kalder udfordringer. 
De såkaldte selvrensende panora-
mavinduer har alger i større eller 
mindre grad, så det skal rettes og 
betales for. Skurene, som tilhører det 
enkelte gårdhus, har også fået alger. 
Men der er sket 5 år efter opførelsen, 
så det var et redeligt og forudsigeligt 
fænomen, så det skal der også betales 
for.
Men det værste er, at der i en karnap 
i et gårdhus er fundet svamp. Idet 
der er mange karnapper, er det uvist, 
hvor omfattende problemet er. Der er 
foretaget stikprøver, men resultatet af 
disse er ikke entydigt. Der skal fore-
tages flere stikprøver, før en endelig 
handlingsplan kan vedtages. Forhå-
bentligt er det ikke et gennemgående 
fænomen, da afdelingens betragtelige 
opsamlede midler til renoveringer, 
udbedringer, reparationer etc. ellers 
kan blive mindsket betragteligt. Men 
indtil videre må bekymrede sjæle 
nøjes med at være bekymrede.

Mange tilbud til beboerne
Endelig har afdelingen mange 
tilbud til virksomme og energiske 
mennesker. Der findes en dartklub 
med ugentlige arrangementer, en 
petanqueklub, hvor der spilles 

Afdeling 15, Hasselengen
Hasselengen består af 136 et- til femrums boliger fra 49 til 129 
m2. 
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i 
halvandet plan.
Adresse: Hasselhøj og Hasselengen, 8361 Hasselager. 
9 kilometer til Århus C.

I vaskeriet genanvender man al varmen fra vaskemaskinerne og tørretumblerne.
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Mange delte visioner på arbejdsdagen
Beboerdemokrater var samlet på Koldkærgaard for at snakke om driftscentre

Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Den 4. oktober var ca. 90 medlem-
mer af repræsentantskabet samlet på 
Koldkærgaard for at snakke visioner 
for driften i Brabrand Boligforening.
Det blev en lang dag med mange 
diskussioner, som gerne skal ud-
munde i en indstilling til, hvordan 
afdelingerne kan køre driftscentrene 
i fremtiden.

Langt forarbejde
Forarbejdet til dette seminar er udført 
af en udvalgt gruppe, som meldte sig 
til at være en del af følgegruppen på 
repræsentantskabsmødet tilbage i 
maj. Men selve ideen opstod allerede 
i oktober 2016. Dengang kaldte de sig 

politisk forum. De mødtes ca. hver 
tredje uge, hvor de skiftedes til at 
lægge lokaler til.

Effektivisering
De har siden holdt møder om netop 
driften og forberedt denne arbejds-
dag. Efter oplæg fra  medlemmer af 
Visiongruppen og BL’s direktør, Bent 
Madsen, skulle folk ud i grupper. 
Efter en lang snak, der skulle have 
strakt sig til efter frokost, men som 
blev forkortet lidt, stod det klart, at 
mange grupper var enige. Det kom til 
at handle om effektivisering, og hvor-
dan man i afdelingerne kan hjælpe 
hinanden med at spare på udgifter. 

Poul-Erik Nielsen fra Afdeling 15 
mente, at folk selv godt kan skifte en 
pære eller rense et stoppet afløb. Det 
behøver man ikke at ringe til driften 
for at få fikset. Men selvom de var 
enige om det, var der også snak om, 
at servicelederne og ejendomsfunk-
tionærerne også kunne have en mere 
social rolle, hvor der også skal være 
tid til at snakke med beboeren, og 
måske observere, om alting er ok hos 
beboeren. 
 
Eksterne leverandører
Grupperne var alle sammen enige 
om, at de ansatte, der skal ind i folks 
hjem, skal være ansat af Boligforenin-

næsten hele året rundt – om somme-
ren mere hyppigt end om vinteren, 
ugentlige bankospil i fælleshuset og 
en trave- og hyggeklub, Lunterne, 
som mødes ugentligt til en bid brød 
og en spadseretur. Der afholdes 
såvel fælles juleaften og nytårsfest til 
glæde for mange - især enlige. Der er 
stor opbakning til arrangementerne 
og rigtigt mange bidrager aktivt til 
fælles- og naboskabet i foreningen.
Så alt i alt – et fint indtryk af afdelin-
gen, som har opnået en masse gode 
resultater – men som også med et 

godt jysk udtryk har ”bøvl”. Men 
deres udsendte vil vove at påstå, at 
bøvl er godt, bøvl er sundt, og bøvl 
gør livet værd at leve. Uden bøvl er 
livet uden torne, og vi falder hen og 
lader stå til. Men afdelingen lader 
ikke mosset gro, men foretager sig 

en masse, og det synes majoriteten af 
beboerne godt om. Sådan ser det ud 
for deres udsendte, som glæder sig til 
at møde afdelingen igen, og iagttage 
og berette, hvad der er sket i mellem-
tiden af positive og negative ting.

Vaskeriet har efter opsætning af solceller, vendt et stort underskud til et overskud.

Skræppebladets udsendte

Peter Stampe,
 Drejergården

Foto: Peter Stampe

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund
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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. 

På redaktionen har vi valgthar 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).


