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LEDEREN
Renovering af fællesskaberne
af Hans Esmann Eriksen

Tidens tand og krav om tidssvarende boliger har medfør,t at
Brabrand Boligforening er startet på renovering af de ældre
afdelinger. Det sker ved nedsættelse af interessegrupper og
involvering af beboerdemokratiet.
Er bygningerne og lejlighederne det eneste, der nedslides, som
tiden går? Hvordan går det med livet imellem lejlighederne –
med fællesskabet – bliver det slidt, og kan eller skal vi renovere
det?
Det er velkendt, at der i nye afdelinger, hvor mange er flyttet ind
samtidigt, er et særligt sammenhold og en stor pionerånd.
Som tiden går, er der fare for, at sammenholdet og
fællesskabsfølelsen forsvinder. Naboer bliver uenige, nye og
andre typer naboer flytter ind. Mange oplevelser og aktiviteter
foregår uden for afdelingen og tiltrækker sig opmærksomheden.
Der dannes små kliker i afdelingen, rygter og sladder får god
grobund, og kan få den enkelte til at føle sig udenfor.
Hvis man ser på afdelingerne i Brabrand Boligforening,
kan man konstatere, at der er stor forskel på, hvor stærkt
fællesskabet manifesterer sig. I nogen afdelinger er der ikke
ønske om en afdelingsbestyrelse, i andre afdelinger møder kun
5-10% af beboerne op på afdelingsmøderne, og antallet af fælles
aktiviteter er ringe. I andre afdelinger er der et rigt klubliv,
fællesrejser, nyttehaver, café-eftermiddage og aktiviteter hvor
70-90% af beboerne deltager.
Det er i en boligforening frivilligt, om den enkelte vil deltage i
de fælles aktiviteter. Man kan ikke sige, at en afdeling med stor
fællesskabsfølelse er bedre end andre, men man kan undre sig
over, at foreningens afdelinger er så forskellige på dette punkt.
Er det fordi, der er fælleshus eller den generelle indretning? Er
det typen af beboere, eller at afdelingen er meget homogen? Er
det fordi afdelingen er relativ ny, eller hvad er årsagen?
Ingenting kommer af ingenting undtagen lommeuld, som man
siger.
Derfor er spørgsmålet: Hvorfor er det en fordel med et godt
fællesskab i en boligafdeling? Det er det, fordi alene boligen
og de mennesker, man bor i nærheden af, binder os sammen
af noget, der er af fælles interesse. Noget man kan have
mål eller forventninger til. Hvad er det så, der skal til, for at
sammenhængskraften i afdelingen bliver styrket? Er det et
bedre fælleshus, en spansk trappe eller nogle andre mødesteder.
Er det flere fælles aktiviteter, er det en fælles ydre fjende, eller er
det et fælles beboerblad.
Det er svært at sige, hvad der skal til, men det første skridt
på vejen frem til et større fællesskab er, at man i afdelingen
forholder sig til, om man kan og vil gøre noget for at forbedre
sammenholdet i afdelingen. Hvor der er en vilje, kan der også
findes en vej.
Hvis man tror på, man kan ændre den virkelighed, vi hver og
en føler os som en del af, så kan man stille spørgsmålet - Skal vi
renovere vores fællesskab?
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Forside: Motionsdag i Hasle Bakker
foto af Ulrik Ricco Hansen

Fest for åbenhed og rummelighed
Kontaktstedet i Gellerup fejrer otte-årsfødselsdag
med musik og dans, taler, mad og drikke
tekst og foto af Ole Jessen, HotSpot, Aarhus Kommune

”Her kan alle komme. Det er
det fornemme ved Kontaktstedet.” Ordene kommer fra
tidligere HotSpot-chef Gitte
Krogh, som for otte år siden
var med til at oprette Kontaktstedet, der er et værested for
unge i alderen 14-25 år, under
HotSpotcentret ved Socialforvaltningen.

med mad og drikke var også
omsværmet.

”Når man som menneske fylder 8 år, har man som regel
rigtigt meget at lære. Med
Kontaktstedet er det snarere
omvendt. Omverdenen kan
lære rigtigt meget af jer, især
når det drejer sig om åbenhed og rummelighed. Jeg
Der havde været knust ruder
vil sige stor tak for jeres indTrommerne
gik
lystigt
til
dansen,
udført
af
børn
og
unge
fra
for 250.000 kroner i Gellerup,
sats,” sagde socialrådmand
og de unge blev indbudt til et Arabisk-Dansk Kulturhus, til stor jubel fra festens deltagere. Hans Halvorsen.
møde om sagen. Én af unge,
Savnede det som yngre
Fadi Kassem, pressede på, for
22-årige Mohammed Itami
at de unge kunne få et sted
kommer i Kontaktstedet 3-4
at være. Det omfattende rudage om ugen. Det har han
deknuseri standsede, og efgjort i 1½ år, efter at han slutter lang tids tovtrækkeri blev
tede som konstabel i ForsvaKontaktstedet etableret.
ret. Siden har han nemlig væOmverdenen kan lære
ret arbejdsløs.
meget

Et halvt hundrede mennesker
stimlede sammen for at fejre
Kontaktstedet i Gellerup torsdag den 16. juni om eftermiddagen. Fadi Kassem, der i dag
er Kontaktstedets koordinator, bød velkommen til festen.

”Da jeg var helt ung, var jeg
en rod. Det har vi alle sammen været. Jeg blev taget for
”Da jeg var ung var jeg en rod, og jeg blev taget for indbrud. et indbrud. Men vi havde jo
Men vi havde jo heller ikke Kontaktstedet,” siger Mohammed heller ikke Kontaktstedet,”
Itani, som hilste på Jens Espensen, leder af Lokalpolitiet i Aar- siger Mohammed Itami.
hus Vest.
Han ville ønske, at Kontakt”Det er vigtigt at have sit eget
stedet havde eksisteret, da
sted. Det betyder virkeligt mehan var yngre.
get for de unge i Gellerup, og
Kontaktstedet gør en forskel
”Det er rigtigt godt, at Konfor rigtigt mange mennesker,”
taktstedet laver arrangemensagde HotSpots centerchef
ter for de unge i Gellerup, i
Bent Nielsen i sin tale.
stedet for at de unge selv laver deres egne arrangemenFesten bød på andet end ord:
ter, der handler om, hvor
Rapperen Chadi Alderbas gav
mange fladskærme de kan
nogle numre, og børn og unge
score,” siger Mohammed
fra Arabisk-Dansk Kulturhus
Itani.
dansede dabke, arabisk natio Fadi Kassem, Kontaktstedets koordinator, bød velkommen til
naldans, til inciterende trom festen. For en halv snes år siden var han en af de unge i Gelmespil. Det bugnende bord lerup, som pressede på for at få stedet oprettet.
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Midtbyen fyldt med kærlighed til Gellerup
I love Gellerup-festival kæmpede med byger og blæst
og efterårstemperatur på Klostertorv
tekst og foto af Helle Hansen

Lørdag den 28. maj valfartede en stor
del af Gellerup foreningsliv ind til Århus for at være med til kulturhappeningen ”I Love Gellerup”, som fandt
sted på Klostertorv midt i Århus centrum.
Desværre gjorde kulde og blæst det til
en sej oplevelse at bevæge sig uden for
en dør den dag, så mange århusianere
gik glip af mødet med de mange naboer fra vestbyen.

Og på trods kulde og blæst dukkede
der i løbet af dagen heldigvis flere og
flere tilskuere på torvet måske lokket
til af de arabiske toner, mavedans,
trommer, rap og mere, som lød fra
scenen. Over middag kunne man næsten kalde det en rigtig festival, som
kulden alligevel ikke kunne slå ud.
Initiativtageren til I Love Gellerup var
Tina Kjær, som i vinter selv for første
gang havde kontakt til Gellerup, som

Haveforeningen Grønærten var med på festival med
trillebøre fyldt med afgrøder
Der var ellers lagt op til den helt store
byfest med en stor scene, hvor det ypperste af Gellerups egne kunstnere og
dansere gav smagsprøver på deres
kunnen. Og i de to bod-telte havde en
bred skare af områdets foreninger og
projekter taget opstilling for at være
med til at give den gængse århusianer
en anden oplevelse af, hvad Gellerup
også kan byde på ud over de kendte
kedelige overskrifter i medierne.
Gellerups egen viceborgmester Rabih Azad-Ahmad havde påtaget sig
opgaven som dagens konferencier på
scenen. Og herfra slog han fast, at han
var sikker på, at århusianerne med I
Love Gellerup-festivalen vil komme
til at se et mere nuanceret billede af
Gellerup fremover.

hun oplevede som et spændende
sted, som rigtig mange folk fortalte
hende, at de elskede at bo i. Kærligheden til Gellerup smittede hurtig at
på Tina Kjær, der selv bor på Trøjborg.
Og hun fik idéen til, at resten af byen
skulle lære en anden side af Gellerup
at kende. Første skridt blev taget på
Klostertorv den 28. maj.
Læs mere på www.ilovegellerup.dk

Foreninger og projekter stod klar til at fortælle om det ukendte Gellerup til nysgerrige århusianere.

Rabih Azad Ahmed var konferencier og præsenterede
blandt andet Gellerup-rapperen Cha-D
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Modtog motionister med storm
Stor motions- og musik-dag ved Hasle Bakker/Tovshøjskolen
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

D, Faraz og Marwan stod på scenen
sammen med bl.a. talenter fra Rapskolerne i Århus (Rap Akademiet).

Det varmer med en god kop te fra Café
Perlens bod

Test din sundhed gratis – eller få information om motion, kost, rygning og alkohol
Der skulle ikke kæmpes særlig hårdt,
før det løb ned ad ryggen på motionsdagen den 18. juni ved Hasle Bakker.
Den våde vejrudsigt med regn og rusk
lokkede en del til at blive hjemme,
men dem, der mødte op, havde god
plads til motionsløb, vandreture eller
ture på udlånte bmx-cykler op over
den største bakke ”bjergkammen”.

måls med bue og pil. Udendørsaktiviteterne sluttede kl. 14 med udtrækning af vindere i konkurrencer om
bl.a. en mountainbike og træningstøj.
Rap musik

Eftermiddag og aften foregik i tørvejr,
hvor Gelleraps løb af stablen i Tovshøjskolen. Kendte rappere som Cha-

En af de glade vindere, der fik træningstøj
til hele familien.

Et stykke sundhed, tak

Parkeringspladsen mellem Hasle
Bakker og Tovshøjskolen dannede
rammen om oplysnings- og aktivitetsboder. Her kunne man bl.a. få oplysning om sundhed, Lions Club, Perlevennerne eller de nye Verdenshaver
i Gellerup, hvor den ene kommer til
at ligge netop ved foden af ”Bjergkammen” (den tidligere haveforening
”Mariehønen”).
Aktiviteter rammer plet

Mellem bygerne blev der rig lejlighed
til fx at danse zumba, eller skyde til
6 - Skræppebladet juli 2011

Zumba på asfalten – alle kan være med.

Lokalskræppen på vej til Gellerup og Toveshøj
Beboerne får fremover endnu flere lokale nyheder om det sted, hvor de bor. Og de
kan allerede nu følge med i daglige nyheder på gellerup.nu
af Helle Hansen

Beboerne i Gellerup og Toveshøj kan
glæde sig til næste nummer af Skræppebladet, som udkommer 1. september. Her får de nemlig deres helt eget
nye lokalblad med som indstik.
Som det har været omtalt i Skræppens
maj-nummer er det den nye struktur,
hvor afdelingerne kan lægge deres
egne lokalsektioner ind i bladet, som
åbner mulighed for tiltaget.
Gellerup og Toveshøj går foran

Det er afdeling 4 og 5, der sammen
med Samvirket i Gellerup og Toveshøj, står sammen om det nye indstik,
som vil blive fremstillet i samarbejde
med bydelsportalen www.gellerup.
nu.
Dermed kan afdelingerne skrive meget mere om de helt lokale begivenheder end nu, hvor afdelingernes historier indgår i det store Skræppeblad,
der jo også gerne skal være interessant
for læsere i alle de andre afdelinger.
Hvad skal bladet hedde?

Men alt det fortælles der mere om i
…. - ja, hvad skal det lokale indstik
egentlig hedde?

Det ved ingen endnu, men der vil der
blive udskrevet en konkurrence om
navnet i det næste nye indstik. Men
tænk gerne allerede nu på et godt
navn til det nye ”barn”.
Fælles redaktion og forankring

Det nye Gellerup/Toveshøjsindstik
vil få fælles redaktion med Gellerup.
nu. Og det bliver den redaktion, som
beslutter, hvordan det bedste beboerblad og den bedste bydelsportal skal
se ud. Det er en række parter i Gellerup, der er trådt sammen for at sikre
et godt grundlag for at samle kommunikationen til beboerne; Afdeling 4 og
5, Samvirket og Gellerup Fællesråd.
Samvirket koordinerer samarbejdet,
og i driftsgruppen for lokalblad/bydelsportal sidder også repræsentanter
for afdelingerne sammen med repræsentanter for de kommunale aktører
i området, ligesom en lang række af
områdets foreninger og ildsjæle også
er aktive i samarbejdet.
Journalist Birger Agergaard, der i de
sidste tre år har været leder af borgerportalsprojektet, som blandt andet
stod bag aarhusvest.dk, er engageret
som tovholder. Og han skal både fun-

gere som redaktør på lokalsektionen
og bydelsportalen, ligesom han også
skal undervise borgerjournalister og
andre skribenter.
Brug for alle journalist-spirer

Det er skribenter og frivillige fra
Skræppebladet og Gellerup.nu samt
de lokale ildsjæle, der skal skrive og
fotografere. Men der er brug for endnu flere frivillige, som har lyst hjælpe
til med denne spændende opgave.
Hvis du mangler journalistiske færdigheder, så hold dig ikke tilbage, for
der er også mulighed for at blive uddannet som borgerjournalist.
Har du lyst til at skrive, tage billeder,
tegne, digte eller andet, så henvend
dig til:
Helle Hansen
Formand for Gellerup Fællesråd
hellehm@gmail.com,
tlf.: 4071 8675 eller
Birger Agergaard
tovholder på Gellerup.nu
birger@bydele,dk, tlf. 6130 8699

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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GELLERUP HØJSKOLE OVERLEVER
Det så sort ud en overgang. Men ikke mere. Danmarks første og eneste naturvidenskabelige højskole slår dørene op til oktober. Forstanderen har en mission.
af Keld Albrechtsen, formand for Gellerup Højskoles bestyrelse.

Der ses lyst på fremtiden i teamet på
Gellerup Højskole. Forstander Allan
Agerbo, der siden 1. maj har stået i
spidsen for projektet, er ikke længere
bare optimistisk, men så sikker på, at
de sidste formelle brikker falder i hak,
at han godt tør invitere første hold
elever fra AARHUS TECH indenfor
til oktober.
Skolens første elevhold kommer til at
bestå af elever fra AARHUS TECH,
der trænger til et afbræk i deres uddannelse og inspiration til at komme
videre. Det er meningen, at samarbejdet med AARHUS TECH skal udvikle
sig og blive en fast del af skolens virke
som en del af området ungdoms-campus.
I januar 2012 starter to af skolens øvrige linjer op for unge fra hele landet,
der vil udfordres og udvikle sig: Arkitektur og konstruktion samt Gastronomi, sundhed og ernæring. I august

2012 starter skolens to andre linjer
Spilteknologi og gadgets samt Klimaog miljøteknologi.
Fordybelse og frirum

Allan Agerbo glæder sig meget til for
alvor at komme i gang med skolen:
”Det, jeg vil, er at skabe et dynamisk
miljø, hvor eleverne kan mødes om
deres fælles interesser – også om dem,
de ikke vidste, de havde. Højskolen
skal være et frirum, hvor meninger
kan brydes, og hvor det er helt i orden
at være i tvivl og måske frustreret –
for det bliver man, når den faglige og
personlige identitet skal prøves.”
På højskolens sekretariat løber projektleder Rasmus Elbæk Rysgaard og
projektmedarbejder Janne Grøntved
Larsen stærkt for at realisere planerne
til tiden. Der skal arrangeres kurser
hen over sommeren, højskolen skal
markedsføres til interesserede unge

over hele landet, og så skal bygningerne sættes i stand.
Gellerup Højskole har fået tilsagn om
at købe tre bygninger af Hejredalskollegiet, og arkitekt, bygherrerådgiver
og anden faglig ekspertise er i sving,
så det hele kan gå op i en højere enhed. Det er en kamp mod uret – men
alt ser ud til at lykkes.
Nyt liv – også til videnskaben

Højskolens nyrenoverede bygninger
bliver ikke ”bare” for elever, men for
hele Gellerup:
”Det er en smuk tanke at revitalisere
tre af de gamle værelsesblokke på
Hejredalskollegiet – og genoplive området med en ny energi. Vi vil skabe
puls og aktivitet inde i bygningerne
og samtidig åbne højskolen mod samfundet og lokalområdet, men også
mod det globale,” siger Allan Agerbo.

Janne Grøntved Larsen, projektmedarbejder

Er for mange et kendt ansigt i Gellerup som frivillig i forskellige sammenhænge som Kvindehuset og Yggdrasil.
Janne er uddannet i idéhistorie fra Aarhus Universitet og har bl.a. arbejdet på Kulturhus Aarhus.

Rasmus Elbæk Rysgaard, projektleder

Har inden jobbet på Gellerup Højskole arbejdet med projektledelse inden for kulturlivet og har senest været administrativ leder på Teatret Møllen i Haderslev. Rasmus har læst musikvidenskab og samfundsfag ved Aarhus Universitet og har i en
årrække boet i Herredsvang.

Allan Agerbo, forstander

Allans CV fører for vidt at gå i detaljer med her. Vigtigst er hans naturvidenskabelige baggrund som cand.scient. fra Aarhus Universitet, hans tidligere bopæl
i Gellerup samt det, at Gellerup Højskole ikke er den første skole, Allan er med
til at lave: Allan står også bag højskolen Performers House i Silkeborg, som han
både har været med til at starte og har været viceforstander for siden 2006.
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Højskolen bliver den første og eneste
i Danmark, der bygger på et naturvidenskabeligt livssyn. Men den vil
også give videnskaben nyt liv – nemlig det, der opstår, når vi tænker over
den. ”Jeg kan sprøjte Round Up i min
have; det er nemt, og videnskaben har
lavet den. Men er det en god idé?”
spørger forstanderen. ”Jeg kan også
bygge en motorvej med 8 spor, men
er den rar at se og høre på?”
Det spændende for eleverne bliver
netop at være i det spændingsfelt,
hvor teknologi og videnskab møder
sanseligheden.

Vigtig mission

Gellerup Højskole bliver en vigtig
del af områdets kommende ungdomscampus. Den skal nemlig få de unge
til at tænke sig om. ”Når vi snakker
om, hvor vigtigt det er, at de naturvidenskabelige uddannelser styrkes, er
det også vigtigt, at vi bliver gode til at
forholde os til videnskaben og alt det,
den gør ved vores hverdag. Det er det,
vi kalder naturvidenskabelig dannelse, og det er der brug for. Hvordan
skal vi ellers vide, hvad vi skal mene
om drivhuseffekt, vindmøllestøj eller
sprøjtegift?” siger Allan Agerbo med
stor entusiasme.

Samtidig med den banebrydende faglighed er højskolen også en ”almindelig” dansk folkehøjskole. Det er dansk
kernekultur, som efter forstanderens
mening har rigtig godt af at blive placeret i Gellerup. – Danmark er et multikulturelt samfund nu, og højskolen
må være der, hvor folk er.
”Det er nærmest smukt, at man det
ene øjeblik kan synge fra højskolesangbogen og i det næste shoppe i
Bazar Vest.”

Spadestik taget til nyeste skud på
boligforeningens stamme
Fredag den 10. juni blev der taget hul på afd. 25 Østergårdsparken i Tranbjerg
tekst og foto af Helle Hansen

De små flagstænger havde Dannebrog hejst til tops, da formand Jesper
Pedersen fra Brabrand Boligforening
satte spaden i jorden og tog det første
spadestik til boligforeningens nyeste
skud på stammen, der kommer til at
hedde Østergaardsparken.
Afdelingen, som har nummer 25, ligger i Tranbjerg kun en spytklat fra det
specielle højstyrkebetonhus Villa Vid,
som boligforeningen sidste år opførte
som forsøgsprojekt.
Den nye afdeling kommer i alt til at
blive på 6.300 m2, som bliver fordelt
på 60 boliger på mellem 80 og 115 m2
med to til fem-rums-lejligheder i to
etager.
Nyeste teknologi sparer energi

Det nye byggeri bliver nabo til Altoboligs to år gamle sorte træhuse. Og
sådan kunne Østergaardsparken også
have været kommet til at se ud, hvis
ikke foreningsbestyrelsen i 11. time

havde ændret mening og forlangt
byggeriet opført i en anden udgave.
Det bliver nu i stedet til 60 nye energirigtige boliger, der – som nogle af de
første herhjemme – bliver opført med
den nyeste teknologi i lavenergiklasse
2015 med en optimering af klimaskærmens u-værdier. Blandt andet med en
solhøster (red. solfanger) på taget, der
både indeholder en varmepumpe og
et ventilationsanlæg, der udskifter

luften i boligen i løbet af to timer. Alle
de tekniske detaljer bliver samlet i en
karakteristisk kalot på taget, og med
tiden kan byggeriet blive uafhængig
af den kommunale fjernvarme.
Luplau og Poulsen har været arkitekter på byggeriet, som bliver opført af
Dansk Boligbyg.
Byggeriet ventes at stå klar til indflytning med udgangen af 2012.

Formand Jesper Pedersen
må grave flere huller til
ære for fotograferne, så
det blev til et pænt stort
hul.
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Hvad mener folk på gaden om helhedsplanen?
Mange har ikke forstået informationerne
af Elsebeth Frederiksen og Diana Bloch Hansen
fotos af Diana Hansen fra www.gellerup.nu

Der har været møder og afstemninger
om helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, og antallet af medvirkende har været meget lavt. Faktisk har kun ca. 6% af alle lejligheder i
de to boligområdet været til møderne
og stemt. Derfor har jeres udsendte
været på gaden for at spørge om,

det bliver spændende at se, hvordan
slutresultatet bliver.
Ved siden af Alaa Mohameds shawarmabar sidder en stor gruppe mænd
og spiser. En af dem er Fadi Osman.
Han har ikke været til nogle af møderne, og gider heller ikke tage stilling til
det. Han mener, at det hele er skue-

møder flere nok ikke op til møderne.
Hun tror også, at folk har travlt og
måske ikke kan få passet deres børn,
og derfor undlader de at komme til
møderne. Hun er overrasket over, at
der bliver tilbudt tolkebistand og børnepasning på møderne. Selvom hun
er imod helhedsplanen, mener hun,

Alaa Mohamed mener ikke, at beboerne
har fået ordentlig information om helhedsplanen

Fadi Osman mener, at alt er planlagt i
forvejen, og møderne bare er skuespil

Fadumo Farah stemte nej til mødet i november

spil:” Planen er lagt for længe siden,
og det gør ingen forskel, om vi stemmer eller ej,” siger han opgivende.
Derfor er han heller ikke overrasket
over, at så få er mødt op til møderne.
Hans venner omkring ham deler hans
synspunkter. De er alle enige om, at
der mangler informationer om helhedsplanen, men har samtidigt ikke
selv gjort noget for at indhente informationer.

at den vedkommer alle i området,
fordi det er deres område, det drejer
sig om.

hvad beboerne synes om helhedsplanen, og hvorfor de tror, folk ikke kommer til møderne.
I Bazar Vest møder vi Alaa Mohamed
som har travlt med kunder i sin shawarmabar, og som ikke har været til
nogle møder om helhedsplanen. Han
holder sig informeret om helhedsplanen både på nettet og via det materiale, der er blevet udleveret.”Jeg synes,
at det er kritisabelt, at man ikke har
spurgt hele Gellerup, om de vil have
den her helhedsplan. Havde man det,
ville halvdelen have sagt nej. Desuden burde der have været mere information på arabisk og andre sprog.
Mange beboere forstår ikke dansk
ordentligt og hører derfor kun rygter
fra andre”. På trods af, at han ikke har
været til møder, synes han alligevel,
at der er godt for området, og synes,
10 - Skræppebladet juli 2011

Sproget er en hindring for et følge
med i møderne

Vi møder Fadumo Farah i Foreningernes Hus. Hun har været til mødet i
november, men ikke det seneste. Hun
stemte nej til helhedsplanen, fordi
hun synes, Gellerupparken er god,
som den er. Hun synes ikke, at der
har været god nok information til beboerne om helhedsplanen, og derfor

Manglende information er den primære grund

Hvis man ser på svarene fra de mennesker, der er spurgt her, nævner de
alle sammen, at der ikke har været
nok information til dem om helhedsplanen. Enten ikke på deres eget
sprog eller de ting, der bliver delt ud
i postkasserne eller hænger i opgangen. Samtidig ser det dog ikke ud til,
at folk selv har gjort tilstrækkeligt, for
at få de informationer, de ønsker. Så
der er stadig en del udfordringer for
Brabrand Boligforening i den næste
periode, når de skal informere beboerne om, hvad der sker i deres boligområde.

Overvældende ja i afstemning om helhedsplan
Denne gang skulle der i Globus1 stemmes om lån til Landsbyggefonden. Trods protester fra nej-sigere og god debat, havde ja-stemmerne klart flertal.
tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Efter utallige møder om helhedsplanen og afstemninger om dens
godkendelse skulle de fremmødte
stemme om, om man skulle sende låneansøgning på 349 millioner kroner
af sted til Landsbyggefonden. Mødet
startede kl. 19, og for ikke at fortsætte
i en evighed var afstemningen fastsat
til senest kl. 21. Det var godt med en
deadline, da debattørerne
sikkert kunnet være fortsat til midnat, hvis ingen
havde stoppet dem.
Nej-stemmerne var de
mest højlydte

Pia Bjerre Christensen,
som selvom hun ikke bor
i de berørte blokke, var
meget oprørt over fremlæggelsen af budgettet:
”Jeg havde regnet med at
komme til mødet og få et
specificeret budget og ikke
bare et overslag.”Hun mener, at beboerne har krav
på at få alle oplysninger
for at kunne tage et ordentligt standpunkt. Beboerne
havde først modtaget budgettet fredag, og det var
der en del kritik af, da alle
ikke havde nået at læse det
igennem endnu. Hun var
også nervøs for, hvad der
ville, ske hvis pengene slap
op, uden at projektet var
færdigt. Her fik hun forsikring fra Brabrand Boligforeningen, i form af Keld
Albrechtsen, at budgettet
ville hænge sammen, eller
ville Landsbyggefonden
slet ikke godkende det.

Huslejestigninger bliver ikke nævnt

Herman Nielsen, som er medlem af
ad hoc-udvalget havde også en del
kritikpunkter til mødet. Det vigtigste
var, at man ikke var informeret om, at
der pga. lånene ville blive huslejestigninger. ”Jeg er bestyrtet over, at beboerne ikke er blevet informeret om,

at om fire år vil huslejen stige med 62
kroner pr. kvadratmeter årligt.”
Men der var ikke kun negative røster,
selvom det var flest nej-sigere, som
tog ordet. En del var også positive
over for helhedsplanen og mente, det
ville gavne området. En beboer i en af
de berørte blokke, glædede sig endda
til at få lov til at flytte i en anden bedre
lejlighed.
Så selvom nej-stemmerne
fik ordet, havde de ikke
flertal, da resultatet af afstemningen var klar. 178
ud af i alt 202 stemte ja,
22 nej, og to stemmer var
ugyldige.
Afdelingsformanden Helle
Hansen sluttede mødet af
med en kort bemærkning
om hendes syn på helhedsplanen: ”Jeg elsker ikke alt
ved helhedsplanen, men
jeg synes, at der er mange
gode tiltag i den, som vil
gavne vores område. Jeg
vil opfordre jer alle til at
være aktive, for kun ved at
møde op, får vi medindflydelse på helhedsplanen.”

t
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Det ordinære repræsentantskabsmøde
Stilfærdigt møde – ¾ af medlemmerne mødte op
af Jens Skriver
foto af Marianne Stenberg

Stille og roligt

Forårets repræsentantskabsmøde er
det vigtigste møde i Brabrand Boligforening hele året. Alligevel var det
kun omkring ¾ af repræsentantskabets medlemmer, som havde fundet
vej til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 25/5. Der var åbenbart
ikke sager på dagsordenen, der satte
sindene i kog. Meget er jo også offentliggjort i foreningens skriftlige beretning. Mødet foregik derfor også i en
stilfærdig ånd.
Nybyggeri og renoveringer

Formanden Jesper Pedersen kunne
ellers i sin beretning fortælle om et
hektisk år med nybyggeri og renoveringer og så naturligvis helhedsplanene. Skræppebladets forhold er også
kommet på plads. I skrivende stund
er helhedsplanen allerede kommet
et skridt videre, og ændringerne af
Skræppebladet er kendte.
Boligforeningen står for nybyggeri af
flotte og gode boliger.
Den nyopførte Villa Vid i Tranbjerg er
verdens første 0-energihus af højstyrkebeton, og det skal også anvendes til
rækkehuse i Tranbjerg. Der opføres
lavenergi- og selvforsynende rækkehuse i Tranbjerg; i alt bygges 453 lavenergiboliger inden for de næste 2-3
år.
”Isbjerget” på havnen smeltede, men
179 havde meldt sig som interesserede i en bolig, og der er stadig plads til
byggeri.
Skovgårdsparken renoveres på fuld
tryk, og beboerne har mulighed for at
være med i udførelsen.
Der er også kommet hul på renoveringen af Hans Broges Parken og Søvangen med de mange fugt- og skimmelproblemer, og arbejdet forventes
startet i 2013. Der forhandles med RealDanea, om at Søvangen kan få sta12 - Skræppebladet juli 2011

tus som bevaringsværdig. Det åbner
nye økonomiske muligheder.
Hertil kommer renoveringen af afdeling 21.
Debat

I den efterfølgende debat var Ole Vad
Odgaard fra Søvangen bekymret for,
at konsekvenserne af Helhedsplanen
ikke kunne overskues, og at hus
lejetab kunne komme til at hvile på
alle beboere. Boligforeningens næst
formand, Keld Albrechtsen, Holm
strup kunne berolige med, at pro
blemerne omkring økonomien er af
klarede, og at der ikke bliver konse
kvenser for huslejen. Planen står og
falder som bekendt med, om boligforeningen får lov til at sælge jord, men
Folketinget giver tilladelse, forsikrede
Keld Albrechtsen.
Socialt ansvar

Peter Iversen, Holmstrup, pegede
på det sociale ansvar over for unge.
Ungdomsarbejdsløsheden er stor og
fordoblet på få år, således at der nu
er 10.400 ledige århusianere under 26
år. Han krævede klausuler om uddannelsespladser ved nybyggeri og reparationsopgaver. Forslaget mødte velvilje fra alle sider. Helle Hansen, Gel-

lerup, sagde, at sociale klausuler skal
være en del af helhedsplanen. Hun
oplyste videre, at Det boligsociale Sekretariat arbejder videre med sociale
helhedsplaner, men beboerrepræsentation savnes.
Problemer med byggeriet i Skovhøj
(afd. 23 og 24) var anmeldt til byggeskadefonden.
Endelig blev det diskuteret, om det
var muligt, foreningsbestyrelsens
medlemmer skrev en fælles beretning.
Beretningen blev så godt som enstemmigt godkendt med en stemme imod
og én, som undlod at stemme.
Regnskab og budget

Den administrerende direktør Torben Overgaard gennemgik regnskab
og budget. Det korte af det lange er,
at både afdelingernes og foreningens
overskud er begrænset lidt fra 2009
til 2010. I budgettet er der stor usikkerhed omkring renteindtægterne.
Boligforeningen foretager en forsigtig investering i obligationer. Der
har været en meget lille udlodning
til afdelingerne i 2010. Administrationsomkostningerne er budgetterede i
underkanten.
Både regnskab og budget blev også
godkendt næsten enstemmigt.

Valg

Jesper Pedersen blev genvalgt som
formand uden modkandidat og afstemning.
Der var seks kandidater til tre pladser
i foreningsbestyrelsen. Blandt kandidaterne understregede Hermann
Nielsen fra Holmstrup, at han havde
en anden tilgang end de andre. De
øvrige kandidaters begrundelse for at
stille op var gennemgående, at arbejd
et var spændende.
Valget gav følgende resultat:
Hermann Nielsen, 62 stemmer, valgt
Lene Olm, Odinsgården, 52” ”
Lars Bro, Gellerup
43”
”
Hans Esmann Eriksen,
Sonnesgården 31”
”
Michael Horn,
Gellerup
25”
”
Ole Vad Odgaard,
Søvangen
12”
”
Ved separat afstemning om suppleantpladserne blev Han Esmann valgt
til 1. Suppleant og Michael Horn til 2.
Suppleant.
Revisionen skal sendes i EU-udbud.
Diverse godkendelser

Byggeregnskabet for renovering af tagene på Voldbækhave blev godkendt.

Der var kun taget 200.000 kr. fra huslejen.
Det samme gjaldt renovering af tage
i Rødlundparken. Afdelingen havde
selv foretaget henlæggelser, og sagen
var sendt til byggeskadefonden. Tag
af gule teglsten eller ler duer ikke.
”Husk det til jeres sommerhus”, sagde Torben Overgaard.
Ole Vad Overgaard havde stillet forslag om, at Skræppebladets redaktion
selv foretager ansættelser. Forslaget
stred imod foreningens vedtægter og
kunne ikke sættes til afstemning, men
mødte velvilje.

Reglerne for køb af jord ændredes således, at der ikke længere må købes
jord for halvdelen af den frie egenkapital, men for halvdelen af den samlede egenkapital. Det indebærer, at
der højst må købes jord for 50% af den
samlede egenkapital.
Konsekvenserne af en ny bekendtgørelse er ved at blive indarbejdet i vedtægterne.

Børnekulturdag i foreningernes hus
med besøg af den tyrkiske skæmtefigur Nasettin Hocha
af Ole Vad Odgaard

Nordgårdskolen i Brabrand er som
bekendt ikke længere skole for lokalområdet, den er nu genåbnet som
Foreningernes Hus.
Men søndag den 15. maj var Nordgårdskolen igen fyldt med børn. Det
var Brabrand Kvindeforening, der
have taget initiativ til et kulturelt børnearrangement. Kvindeforeningen
har stiftet børneklubben for blandt
andet at give børnene mulighed for at
mødes, lege og hygge sammen.

Regnbue-børneklubben i Gellerupområdet er oprettet i september 2009.
Ved søndagens arrangement optrådte
børnene for andre børn og forældre
klædt i farvestrålende dragter. Der
blev oplæst digte, sunget sange og lavet sjove numre. Den tyrkiske skæmtefigur Nasettin Hocha var der også,
han er meget flink og klog og svarer
på alle mulige spørgsmål fra børnene.
Den tyrkiske børnefigur Nasrettin
Hocha kan man møde hele året - han
kommer også til Brabrand.

Regnbue-børneklubben har 47 børn,
og der kan være mange flere i klubben, hvor der er møde hver søndag,
børnene stifter venskaber og lærer
om deres kulturbaggrund. Foreningen har nu fået lokale i Foreningernes
Hus, som flere af børnene i øvrigt tidligere har haft som deres lokale skole.
Brabrand Kvindeforening samarbejder også med andre foreninger i Brabrand.
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Planetbaner
Mere eller mindre elliptiske, hvilket viste Kepler, at Solen er centrum
af Jens Skriver
tegning af Regitze Dan Lambaa

Planeternes baner omkring Solen er et
studie i sig selv
Allerede i 1400-tallet havde Nicolaus
Kopernicus fremsat den tanke, at
Jorden drejede rundt om Solen. Selv
om det var forbudte tanker, mente
mange, at det forekom sandsynligt.
Problemet var bare, at det ikke stemte
med de observationer, der var af stjernehimlen. Omkring 150 år senere løste Johannes Kepler problemet. Han
var i besiddelse af de observationer,
hans læremester Tycho Brahe havde
gjort af planeten Mars, og alt kom til
at passe, da de viste sig, at planeternes baner er elliptiske.

Keplers love

Kepler formulerede tre love om planetbaner.
For det første at planeternes baner er
elliptiske.
For det andet at planeten bevæger sig
hurtigere efter hvor tæt, den er på Solen.
For det tredje jo længere, en planet
befinder sig fra Solen, desto længere
tid er den om at bevæge sig rundt en
gang i sin bane.

De otte gamle planeter Merkur, Venus,
Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus
og Neptun har baner, som nogenlunde ligger i samme plan. Det samme
gælder ikke Pluto, der heller ikke længere må kalde sig planet. Dens bane
går på skrå, og somme tider er den
nærmere Solen end Neptun.

Ellipser

I modsætning til en cirkel er der forskel mellem den store og lille akse i
en ellipse. En ellipse er altså en aflang cirkel med to brændpunkter.
Solen befinder sig i planetbanens
ene brændpunkt. Planetbanernes såkaldte excentricitet er lille, så banerne
afviger ikke meget fra en almindelig
cirkel. Mars har en bane, som er betydelig mere aflang end de andre planeters. Afstanden fra Mars’s bane til Jordens varierer en del. For en halv snes
år siden var Mars tættest på Jorden
og kunne ses usædvanligt tydeligt på
nattehimlen.

Sommerferie
Skræppebladet holder en velfortjent
sommerferie og vender stærkt tilbage
igen med et septembernummer.
Vi ønsker alle læsere og beboere en
forhåbentlig dejlig sommer :-)
hilsen redaktionen
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Rød grundlovsdag i Gellerup
Populære gøglere og taler om integration omg medansvar
af Elsebeth Frederiksen
foto af Elsebeth Frederiksen og Helle Hansen

Grundlovsdag er jo som bekendt
den 5. juni, og det skulle også fejres
i Gellerup. Hvor andre grundlovsarrangementer ofte bliver lidt kedelige
med lange politiske taler, var der her
skruet ned for det politiske og op for
legen.
Årets tema ”Gellerup stemmer” blev
skabt af en lidt trist anledning. Nemlig at valgdeltagelsen i Gellerupparken er faldende. Faktisk stemte kun 4
ud af 10 stemmeberettigede ved sidste kommunalvalg. Nu går Nydansk
Ungdomsråd, Samvirket i Gellerup
og foreningslivet derfor sammen om
at få skruet stemmeprocenten op og
gøre folk opmærksomme på, hvor
vigtigt det er at stemme ved valgene.
Rabih Azad-Ahmad (R), som er beboer i Gellerupparken og medlem
af byrådet, sagde i sin grundlovstale
”at mens oprørere i Nordafrika og
Mellemøsten må kæmpe for at opnå
frihed og demokrati, så har vi i Danmark allerede den frihed. Men det, vi
har brug for, er, at borgerne tager et
større medansvar - eksempelvis ved
at stemme”. Dermed kom han med
en opfordring til at gå hen og stemme

En dygtig akrobat er højt at flyve

til folketingsvalget, som er nært fore- at en del familier i stedet for at tage
stående.
til grundlovsarrangement, var taget
Anett Sälsäter Christensen, som er til stranden eller i Djurs Sommerland.
formand for afdelingsbestyrelsen i Men i løbet af dagen var der nok 500
Toveshøj, brugte sin tale på at tale om mennesker i alt. Små som store.
integration: ”Det er på tide, at man Dagen sluttede af med koncerter med
moderniserer begrebet integration lokale kunstnere, og folk sivede ligeså
og socialbelastet område, fordi man stille hjem. Om dette arrangement har
tit kommer til at generalisere en hel fået flere til at stemme ved det næste
bydel med at klistre en etiket på, som valg, vides endnu ikke, men kan først
ikke altid svarer til en virkelighed. aflæses på valgdagen.
Jeg er sikker på, at etikken og tankegangen kunne være mere anerkende
og derved tilgangen til områderne, at
se vi ser ressourcer og
ikke belastninger”.
Også andre aktiviteter end valg
Men selvom emnet
var valg, var det ikke
kedeligt på pladsen.
De lokale politikere
var mødt op med
deres boder, hvor de
delte brochurer ud
og fortalte om deres
politik. Det var dog
Hele grundlovsdagen blev indledt på Toveshøj med
næsten kun de ”røde”
afrikanske trommer og Otto, som gik i parade til
partier, som var mødt Legepladsen i Gellerupp. Foto af Anett Sälsäter Christensen
op. En repræsentant
fra Liberal Alliance var modigt mødt
op, men måtte stå for skud for en del
bemærkninger i løbet af dagen.
Politikerne kunne få lov til at holde
tale, men skulle holde sig til 3 minutter, og hvis de gik over tiden, ringede
det medbragte æggeur. Alle politikere
holdt sig pænt til de tre minutter. Alle
talerne handlede om frihed og mangfoldighed, vi er jo i Gellerup, men
havde ikke mange tilhørere og druknede lidt i den øvrige larm.
Det, de fleste fremmødte fandt mest
interessant, var gøglerne fra Cirkus Pigerne fra Unge4unge er klædt ud og
Tværs, lege og de forskellige koncer- klar til at underholde børnene
ter, der blev holdt i løbet af dagen. At
vejret var så godt, gjorde måske også,
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Gellerup fejrede sine dimittender
med stor uddannelsesfest
Sidst i juni holdt Gellerup og Toveshøj stor eksamensfest for alle områdets
gymnasieelever, HG’er, Sosuhjælper/-assistent og svende
tekst og foto Helle Hansen

Rabih Azad-Ahmad, der var aftenens
konferencier og i øvrigt selv dimittend fra Langkær Gymnasium for
mange år siden.
Til festen var inviteret alle, der er blevet student på gymnasium eller HF,
uddannet på erhvervsuddannelserne,
SOSU-assistent og –hjælper, svend eller bachelorer på universitet, sammen
med deres forældre. Og derudover
deltog også elever fra 9. og 10. klasserne i lokalområdet også i festen,
hvor der også var optræden med folkedans med Jafra og rapperne Chadi
og Marwan.
De hvide huer var i overtal ved festen i Foreningernes Hus
Foreningernes Hus var pyntet op til
fest med balloner og flag, da Gellerup
og Toveshøj lørdag den 25. juni fejrede alle områdets unge, som denne
sommer har afsluttet deres ungdomsuddannelse med et eksamenspapir.
Med til festen var både borgmester
Nikolai Wammen og rådmand Jacob
B. Johansen samt Langkær Gymnasiums rektor Anders Østergaard, som
i løbet af aften på skift holdt taler og
overrakte diplomer, blomster og gaver til de unge 78 dimittender, der
deltog i arrangementet.
Ideen til uddannelsesfesten var opstået hos de to veninder Sara Achwah
fra 2. HF på Langkær Gymnasium
og veninden Jasmin Faris. Og de har
fået hjælp med at arrangere festen hos
Vejledningscentret, Aktiv Kvindeforening og Samvirket i Gellerup og Toveshøj.

En tradition er født

har afsluttet deres ungdomsuddannelse med et eksamensbevis.
Og både borgmester, rådmand og
rektor roste de unge med deres flotte
resultat og ønskede både de unge og
deres forældre tillykke.
”Nu står døren til verden åben, og I
skal som små fugleunger ud at flyve, når den fortjente sommerferie er
ovre,” opfordrede viceborgmester

”Festen er ikke kun et signal, som vi
vil gerne vil sende til omverdenen
om, at de unge fra Gellerup kan. Når
9. og 10. klasserne er inviteret med, så
handler det også om at give dem lyst
til at tage en ungdomsuddannelse og
gå videre med uddannelser,” fortæller en meget glad leder af Vejledningscentret, Ahmad El Ahmad, der er sikker på, at Gellerups Uddannelsesfest
vil blive en god tradition i området.

Anerkendelse af de unges slid

Målet med festen var at give ros og
anerkendelse til alle de unge i Gellerup og Toveshøj, som denne sommer
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Borgmester, rådmand og rektor på første række til uddannelsesfest

Trygheden forbedres i Gellerup
Unge i Gellerup skal i nærkontakt med brandmænd og politifolk,
således at de unge ikke fremover møder disse med stenkast
tekst og foto af Informationsmedarbejder Ole Jessen, HotSpotcentret, Aarhus Kommune

”Ud af Gellerup” hedder Unge4Unges nye projekt, som Aarhus Kommune netop har givet 80.000 kroner til
fra særlige midler til integrationsformål. Projektet skal forbedre trygheden i Gellerup. Formålet er at ændre
de unges værdier, normer og adfærd,
og det handler om at komme ud i det
omliggende samfund, herunder at få
nærkontakt til brand- og politifolk.
Den slags er der gode erfaringer med,
oplyser Wamid Hassan, koordinator
for Unge4Unge. Han mener, det er
vigtigt med et modspil til nogle af de
dårlige oplevelser, de unge kan have
med politiet, som f.eks. at få sin knallert konfiskeret. For nylig morede en
gruppe af Gellerups unge sig sammen
med lokale politibetjente ved en om- ”Når man er sammen om gode oplevelser, lærer man hinanden at kende. Så smider man
gang laserskydning med efterfølgen- ikke sten efter hinanden,” siger koordinator for Unge4Unge, Wamid Hassan (th), som
de fællesspisning.
her spiller bordfodbold med Ahmed Hamdan.
”Alle var glade, og når man er sammen om gode oplevelser, lærer man
hinanden at kende. Så smider man
ikke sten efter hinanden” siger Wamid
Hassan.
Ud at slukke ildebrand

Den slags arrangementer med politiet
bliver en del af projektet ”Ud af Gellerup”. Projektet er en opfølgning på
borgermødet ”Tryg i Gellerup”, som
blev holdt i januar af magistraten i
Aarhus og Østjyllands Politi.
Som en del af projektet arbejder
Wamid Hassan på, at nogle af de unge
kan komme ud til brandvæsenets uddannelsescenter i Skejby og prøve at
slukke en brand sammen med brandfolkene. Det vil give en helt anden
opfattelse af brandmændene og deres
arbejde.

”Unge4Unge gør en stor indsats for at nedbryde barriererne mellem Gellerup og resten af byen,” siger socialrådmand Hans Halvorsen, som mødte Wamid Hassan og
Unge4Unge, da han i efteråret besøgte HotSpot.
Projektet har også fokus på arbejde og
uddannelse. Som et led i dette bliver
der besøg ude på landet, hvor de unge
kan prøve landmandslivet i praksis.

Smidt ud af butikscenter

”Mange af Gellerups unge kommer
ikke særlig tit uden for området. De
er utrygge ved det fremmede. Det
Skræppebladet juli 2011 - 17

Frygter bevillinger tørrer ud

Unge4Unge er et prisbelønnet projekt, som startede i 2002, og det er nu
en del af HotSpotcentret under Socialforvaltningen. Unge4Unge baseres på
frivilligt arbejde og økonomisk på
projektbevillinger.

”Jeg er mest i Gellerup, for her føler jeg mig mest tryg. Når vi går sammen i en gruppe
inde i byen, kigger folk skævt til os,” siger 17-årige Ahmed Hamdan, som får en svingtur af Wamid Hassan.
er derfor, de som regel følges ad i
grupper, når de er inde i byen,” siger
Wamid Hassan.
”Jeg er mest i Gellerup, for her føler
jeg mig mest tryg. Når vi går sammen i en gruppe inde i byen, kigger
folk skævt til os,” siger 17-årige Ahmed Hamdan, som har prøvet at blive
smidt ud af et butikscenter sammen
med 4-5 andre unge fra Gellerup.

Renovering
af afdelingen
Jeg syntes, vi mangler det ekstra beboermøde, I lovede os.
Så vi kan få svar på vores spørgsmål.
Tiden går, nu starter ferierne også,
man kunne bruge ”prøvelejligheden”? til Åbent Hus, sådan at måske
en fra Renoveringen kunne belyse de
spørgsmål, vi alle gerne vil stille.
Der vil jo ske meget, og vi skal bo her
i 3 år, det ca. varer.
Støjmæssigt tør jeg ikke tænke på, når
man bor i stuelejligheden.
Og når stilladserne er sat op, skal man
låse sine altaner og døre. Indbrud vil
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Ahmed Hamdan går på HG og skal
til efteråret på HF. I 6-7 måneder har
han været med i Unge4Unges aspirantprojekt, og nu er han en af de frivillige, der går rundt som opsøgende
blandt unge i Gellerup-området. Han
synes, at historierne om utryghed i
Gellerup er overdrevne.

ske, hvis man ikke sørger for at passe
på sit hjem.
Det er så en trøst, at vi måske bliver
færdig her om vinteren 2011.
Det er så værre for dem, der får sommer og ikke kan åbne hele tiden.
Hvornår vil I starte på Sigridsvej? Oppe ved Højhuset eller nedefra?
Når arbejdet starter kl. 8.00 – hvor
længe til?
Hvad med weekenderne?
Bliver gardiner og tæpper ødelagt i
ens lejlighed?
Vi både glæder os, og gruer for støjen.

”Som vi kan se med dette og andre
projekter, gør Unge4Unge en stor og
meget vigtig indsats for tryghed i
Gellerup. Men der er desværre frygt
for, at Unge4Unge snart løber tør for
muligheder for økonomisk støtte, da
ministerier og fonde typisk kun giver
penge én gang til et projekt. Derfor er
det afgørende, at Unge4Unge snart
bliver gjort permanent,” siger centerchef Bent Nielsen, HotSpotcentret.
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen (S), glæder sig over projektet.
”De unge i Gellerup skal opleve, at
der også er plads til dem, hvis de selv
åbner sig og lever op til gængse normer. Unge4Unge gør en stor indsats
for at nedbryde barriererne mellem
Gellerup og resten af byen, og det bidrager til vores mål om Aarhus som
en by for alle,” siger Hans Halvorsen.

Lige nu siges det, at hvis der sker nogen boring af beton-facaden vil vi få
besked, idet I vil sætte sedler op.
Husk os nu denne gang, for da I ville
spule rørene, og alle skulle dække
køkkenvask, wc m.m. af, så skrev I,
når I kom til vores blok, så ville I sætte
en seddel op før. Det skete ikke. Folk
fik vand og ”lort” op i lejlighederne
den dag.
På Karensvej havde alle fået hængt
sedler op i gangene før.
Så gør det rigtigt, denne gang.
Glem os ikke.
Margit Fohlmann,
Sigridsvej 47

Uffe roder lidt i Rytmeboksen
Pas på - Tigeren er løs
af Uffe Adelørn Sonnesgården
tegning af Regitze Dan Lambaa

Man kan da kun blive i godt humør af
at læse om den amerikanske juraprofessor (oven i købet en højprofileret
en af slagsen) Amy Chua, der i januar
2011 udgav en bog, der heldigvis nu
er oversat og udgivet i Danmark med
titlen ”Kampråb fra en tigermor”!
Bogen er om børneopdragelse og hovedbudskabet kan sammenfattes til…
”det er tvang og ikke lyst, der driver
værket” Amy Chua vil gøre op med
den vestlige verdens eftergivenhed og
mangel på krav til vore børn.
Det er vigtigt, at børn pålægges
pligter og altid skal stræbe efter
at blive nr. 1 – uanset hvad det
så måtte dreje sig om.
Jamen, det er lige netop her,
at mine tanker så begynder at
løbe løbsk. Som beboer i en afdeling, der er beregnet for seniorer – uden hjemmeboende
børn – kan jeg ikke umiddelbart se, at jeg har brug for denne ”højprofilerede” professors
sikkert meget velmente råd –
og så dog alligevel!!
Vi skal være nr. 1
134 beboeres individuelle ønsker og forskelligheder kunne
med et snuptag forandres til effektivt og målrettet arbejde for
at blive nr. 1 i forhold til andre
afdelinger. Vi skal bare være de
bedste og få opbygget en mønsterafdeling, hvor den enkelte
beboer kender sin plads og sine
pligter. Det vil skabe glæde og
tilfredshed. Med stolthed kan
vi så fremvise vor afdeling, der
naturligvis skal udsmykkes
med billeder af de forskellige
”tigermødre”, der med fast,
men kærlig hånd har ført os
fremad og skabt en afdeling,
hvor samtlige beboere har lært
at spille klaver eller violin, og
hvor internet, facebook og socialt samvær, det være sig på

tagterrasse eller i gårdhaven, er bandlyst.
Afdelingsmøder kan afvikles på langt
under den halve tid under effektiv
ledelse af inspektør – eller ved helt
særlige lejligheder – af en ledelsesrepræsentant, der med sin elegante og
velovervejede stil og iført smagfuldt
citydress sikrer, at alle kan se, hvor
meget der er vundet med denne livsform.

Det er klart, at noget sådant ikke kan
gennemføres, hvis ikke hovedbestyrelsen og administrationen går foran
med gode eksempler (begge steder
bør der være rigelig med ”tigermødre”, der kan lægge strategien og
udstikke retningen) Det skal dog huskes, at enighed gør stærk, og enighed
bedst nås, hvis der kun er én til at blive enig! Så i vores fremtidig samfund
må vi nok regne med en ”tigerfar”.
Besøg på tagterrassen og
café afskaffes
For Sonnesgården vil en sådan
livsform betyde, at den megen
slendrian og de hyppige caféaftener og besøg på tagterrassen naturligvis bliver afskaffet
og erstattet med uddannelsesog arbejdstimer. Bibliotekets i
øvrigt ganske underholdende
bøger bliver udskiftet med lærebøger af forskellig art, der
dog alle først er blevet godkendt af ”tigermor” eller ”tigerfar”. Sonnesgården bliver
den mønsterafdeling, som alle
naturligvis ønsker, med pænt
afrettede og velopdragne beboere, der lever et lykkeligt
liv under kærlig og myndig
ledelse af ”tigerfar” – eller i
demokratiets og kvindesagens
navn – en ”tigermor”!
Jo, fagre ny verden ligger ligefor, men vi kan vel udsætte det
et par år og i stedet nøjes med
at læse ”den højprofilerede
professors bog” – eller måske
blot trække lidt på smilebåndet og glæde os over vor mangel på tigermødre!

Ingenting er så alvorligt,
at man ikke kan tage gas på det
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Stigende energipriser
Energipriser kan ses på hjemmesiden
af journalist Marianne Stenberg

På Brabrand Boligforenings hjemmeside kan du se enhedsprisen på
varme, vand og el for beboerne i de
forskellige afdelinger.
Varme afregnes med en fast afgift, en
enhedspris og en pris pr. haneandel.
Den faste afgift dækker blandt andet fælles udgifter som for eksempel
vedligeholdelse af ledningsnet m.m.
Enhedsprisen fortæller, hvad varmen
koster pr. enhed. Haneandel er den
fordelingsnøgle, der udregner prisen
på den varme, der bruges til at opvarme til varmt vand. Normalt går
70% af varmebruget til fleksibel varme – altså det beboerne bruger til at
opvarme boligen med. De resterende
30% går til at opvarme til varmt vand.
Enhedsprisen på varme udregnes ved
at tage den samlede udgift til varme
for en afdeling og dele den med det
totale varmeforbrug for afdelingen.
Så får man en pris pr. enhed, så man
kan sætte pris på det varmeforbrug,
den enkelte beboer har haft.

Én gang om året sender Århus Kommune Affald Varme en årsopgørelse
med den samlede udgift til varme for
den enkelte afdeling. Det er denne
årsopgørelse, som boligforeningen
bruger til at basere næste års varmepris på, samtidig med at prisudviklingen på varme løbende følges på
Affald Varmes hjemmeside.
Da forbrug og udgift er forskellig for
afdeling til afdeling vil enhedsprisen
selvfølgelig også variere, ligesom der
er forskelle i de fælles udgifter, der
kommer ind under de faste udgifter.
Prishop i år

I år har prisen på varme taget et stort
hop opad. Varmen er steget med ca.
15%. Dertil kommer, at den sidste
vinter var hård, og at man i administrationen kan se, at der har været en
stigning i varmeforbruget. Beboerne
har ganske enkelt haft mere åbent for
radiatorerne i denne vinter end normalt, og man skal nok være forberedt
på en større varmeregning. Husk, at
man på sin huslejekvittering løbende
kan holde øje med forskellen mellem

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk
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det, man betaler for varme à conto
hver måned, og så et beregnet varmeforbrug. Er varmeforbruget takseret
højere end à conto beløbet, skal man
være forberedt på en ekstraregning,
når varmeregnskabet gøres op i efteråret.
Fejlrettelse afsluttet

Endelig har beboerne i Brabrand Boligforening de seneste varmeregnskabsår fået indregnet en rabat fra
Affald Varme på grund af den meget omtalte fejl fra varmeselskabet,
hvor man har opkrævet for meget
varme hos forbrugerne i Århus Kommune. Denne tilbagebetaling, som
i Brabrand Boligforening har været
indregnet som en slags rabat i varmeprisen, er nu ophørt, og det vil kunne
mærkes på varmeprisen fremover.

Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk
åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00

Din boligs vedligeholdelseskonto
Du betaler hver måned over huslejen til din vedligeholdelseskonto
af journalist Marianne Stenberg

Til din bolig er der oprettet en vedligeholdelseskonto, der står til din rådighed, når du skal male, tapetsere
eller gulvbehandle din bolig.
Du betaler hver måned over huslejen
et beløb til vedligeholdelseskontoen.
På din huslejekvittering eller PBS-udskrift kan du se det månedlige beløb
samt saldoen på din konto.
Din vedligeholdelseskonto kan du
bruge til at male vægge og lofter, tapetsere vægge og gulvbehandling.
Du kan hæve på kontoen hver 4. måned, og du kan bruge op til det beløb,
der står på kontoen.
Indhent tilbud

Hvis du ønsker at bruge af vedligeholdelseskontoen til et arbejde i din
bolig, er det altid en god idé at indhente et tilbud eller en pris på varen
og så sammenligne med andre priser.
Det kan være, du skal have behandlet
dine gulve eller vil købe maling til at
male vægge for. Hent tilbud hjem, og
vælg så det, der er bedst med hensyn
til kvalitet og økonomi for dig.
Brabrand Boligforening har en liste
med leverandører og håndværkere,

som du kan bruge. Snak med din varmemester om, hvilke du kan bruge
til de forskellige arbejder. Når du har
fundet den leverandør eller håndværker, du skal bruge, går du ned til din
varmemester, som giver dig en rekvisition.
Rekvisition eller faktura?

En rekvisition er en ”check” på det
beløb, du har stående på din vedligeholdelseskonto. Rekvisitionen udskriver varmemesteren til netop den leverandør eller håndværker, du ønsker at
bruge. Rekvisitionen får du med, og
skal aflevere den til leverandør eller
håndværker.
Du er altid velkommen til selv at finde en leverandør eller håndværker,
der ikke er på boligforeningens leverandørliste, men så vil der ikke blive
udskrevet en rekvisition. Du skal her
selv betale for arbejdet. Originalfakturaen kan du herefter aflevere hos din
varmemester og derefter få pengene
udbetalt fra vedligeholdelseskontoen.
Du kan gemme din faktura i op til 1
år. Det betyder, at har du selv lagt ud
for mere, end der er på din vedligeholdelseskonto, så kan du vente med

at få beløbet refunderet, indtil du har
sparet nok op på kontoen.
Fakturaer på de arbejder eller materialer, der er købt på rekvisition gemmes ikke ved varmemesteren. Men
ønsker du at få en kopi af fakturaen,
kan du kontakte varmemesteren, som
vil fremskaffe en kopi i administrationens bogholderi. Ellers kan du på
din huslejekvittering eller PBS-udskrift se, hvad du har brugt. Du kan
se saldoen på hver kvittering og ved
at sammenligne over et par måneder,
kan du se, hvad der er hævet på kontoen.
Regler på www.bbbo.dk

Vedligeholdelseskontoen kan du bruge til maling, tapetsering og gulvbehandling. Hvad angår gulvbehandling gælder den særlige regel, at det
også omfatter linoleum i de boliger,
hvor gammelt linoleum udskiftes
med nyt linoleum. Ellers opfodres
beboere til at læse afdelingens vedligeholdelsesregler, hvor regler for
vedligeholdelse og misligholdelse er
beskrevet. Reglerne kan ses på boligforeningens hjemmeside www.bbbo.
dk under den enkelte afdeling.

Ferielukket

Brabrand Boligforenings administration holder sommerferielukket i
ugerne 29 og 30 fra mandag d. 18. juli til og med fredag d. 29. juli. Der
er dog åbent for telefoniske henvendelser alle hverdage mellem 10.00
og 12.00. Varmemesterkontorerne har i uge 29 og 30 åbent som sædvanligt.

Vi ønsker alle beboere en rigtig god sommer
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Beboere helt tæt på renovering
Beboere laver idékatalog til de store renoveringer
af journalist Marianne Stenberg

Flere beboere i Søvangen og Hans
Brogesparken kunne godt tænke sig
en spansk trappe som fælles mødested for beboerne i de to afdelinger.
En trappe, hvor man kan slå sig ned
og nyde udsigten og måske få en
sludder med naboen.
Det er bare en af de idéer, der kommer
frem, under arbejdet med at planlægge de store renoveringsprojekter i de
to gamle afdelinger.
Men selv om beboerne drømmer om
spanske trapper, større beboerhus,
motionspladser for voksne, så skal
der ikke herske tvivl om, at en facaderenovering med bedre isolering og
nye vinduer, der fjerner de høje varmeregninger og skimmelsvamp, står
allerøverst på ønskelisten. Det gælder
for både Søvangen og Hans Broges
Parken. De rådgivende ingeniører har
udført en række tekniske undersøgelser, som dokumenterer et påtrængende behov for at få gjort noget ved
skimmelsvamp, varmeudslip og dårligt indeklima, som plager beboerne.
Workshop og interessegrupper

Processen med at inddrage beboerne
i projekterne har kørt siden februar i
år, hvor først afdelingsbestyrelserne
var til workshop sammen med administrationen i Brabrand Boligforening
samt de to rådgivende ingeniørfirmaer – DAI i Søvangen og TriConsult i
Hans Broges Parken.
I marts blev beboerne så inviteret til
workshop. Først var det beboerne i
Hans Broges Parken, som mødtes en
aften i Skovgårdsparkens selskabslokaler. Dernæst beboerne fra Søvangen, der blev kørt med fælles bus til
Globus1. På begge disse møder blev
22 - Skræppebladet juli 2011

der nedsat to interessegrupper, der
skal følge renoveringerne.
I juni har der så været de første møder
med interessegrupperne og administrationen samt de rådgivende ingeniører. De idéer, beboerne er kommet
frem med på workshopene, er blevet
gennemgået af grupperne, som også
har prioriteret i ønskelisterne.
Jordvarme og solceller

I begge afdelinger er der ud over
bedre isolering og bedre indeklima
også store ønsker om at få investeret
i energitiltag såsom jordvarmeanlæg
eller solceller. Flere beboere har skelet
til det spændende jordvarme-projekt,
der i år er gået i gang i naboafdelingen
Skovgårdsparken. Alle er klar over, at
energien bare bliver dyrere og dyrere,
og hvis man skal fremtidssikre afdelingerne, kan det med tiden betale sig
også på pengepungen at investere i
alternative energikilder.
Flere boliger

I begge interessegrupper er etablering
af nye boliger også drøftet intenst.
Meldingen er i første omgang klar
fra beboerne: Nej tak til flere boliger.
Vi skal ikke have ødelagt de grønne
områder eller udsigten. Men både foreningens formand Jesper Pedersen og
Hans Esmann fra foreningsbestyrelsen har peget på, at nye boliger giver
flere indtægter til afdelingerne i form
af flere huslejekroner. Det kan i sidste
ende finansiere nogle af de ønsker,
som beboerne har til for eksempel
bedre lydisolering, der er nævnt som
et stort problem i begge afdelinger.
Der er meget lydt boligerne imellem,
og gulve knirker.

Ældreboliger

Selv om flertallet af deltagerne i interessegrupperne kategorisk afviser
at give plads til nye beboere, så aner
man dog også nogle muligheder i forhold til at opføre ældreboliger, som
der med tiden bliver et stort behov
for i begge afdelinger. I Hans Broges
Parken drøfter man muligheden for
at renovere garagerne med opførelse
af ældreboliger ovenpå. En beboer
i interessegruppen foreslog, at man
omdannede alle stuelejligheder i
blokkene til ældreboliger, så man på
den måde slipper udenom en dyr investering i elevatorer. I Søvangen er
der til gengæld ønske om at omdanne
butikstorvet til ældreboliger.
Bedre boliger

Boligernes standard er også højt oppe
på ønskelisten i begge afdelinger. Måske endda også at ændre på boligernes indretning med større og mere
lyse rum, der kan henvende sig til nye
målgrupper som for eksempel børnefamilier. Gennemsnitsalderen i både
Hans Broges Parken og Søvangen er
meget høj, og man er i begge grupper
godt klar over, at man er nødt til at
tænke fremad og se på, hvad nye målgrupper kan ønske sig frem for kun at
have fokus på ens eget behov.
Ansøgning godkendes på beboermøde

Efter møderne i interessegrupperne
skal rådgivere og administration nu
i gang med at prissætte de forskellige idéer. Der bliver lavet et oplæg
for økonomien – et Skema A, som er
den ansøgning, der skal indsendes
til Landsbyggefonden for at søge om
midler til renoveringsprojekterne.
Skema A skal først godkendes på be-

boermøde. Når Landsbyggefonden
har givet tilsagn, kan projektering gå i
gang. Det forventes, at projektet kon-

kret med starter op udførelse i 2012,
og arbejdet vil løbe over 2 år.

Interessegruppen Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, Berit Bramm, Lene Andersen, Ole
Mosgaard, Henning Woller,
Gunhild Weisbjerg, Britta Frederiksen, Hanne A. Frederiksen, Lis Petersen, Peter Kjeldsen, Inger Bloch, Torben
Pedersen, Karen Michaelsen.
Øvrige deltagere: Carsten Falck inspektør BB, Merete
Poulsen afdelingssekretær BB, Marianne Stenberg journalist BB, Ege Høst inspektør BB, Hans Esmann Eriksen
foreningsbestyrelsesmedlem, Kim Skjelmose TriConsult,
admin. direktør Torben Overgaard BB

Interessegruppen Søvangen:

Birthe Wisen, Hartvig Vendelboe, Peter Kjellerup,
Ragnhild Lassen, Freddy Lind, Inge Vigh, Birte Vixø,
Laurits Bloch, Laila Schmelling, Anna Lise Ovesen, Kirsten Jensen, Jane Frederiksen, Else Jørgensen, Annette
Fredberg, Ulrik Madsen, Per Bo Ravnå, Tove Fisker, Ole
Vad Odgaard.
Øvrige deltagere: Carsten Falck inspektør BB, Merete
Poulsen afdelingssekretær BB, Marianne Stenberg journalist BB, Ege Høst inspektør BB, Jesper Pedersen formand BB, Hans Esmann Eriksen foreningsbestyrelsesmedlem, Kirsten Weigelt fra DAI

Det finder du på www.bbbo.dk

• Nyhedsbrev, der i tekst og billeder fortæller, hvad der er galt i afdelingerne, og hvad der skal gøres.
• Billeder og præsentationer fra workshops med afdelingsbestyrelser og beboere
• Ønskelister fra beboere og interessegrupper

Det kommer på www.bbbo.dk

• Mulighed for at tilmelde sig en nyhedsbrevs-funktion, så man får en mail, når der er nyt på hjemmesiden om renoveringerne.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2011
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.
Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på
dagsordenen om efteråret:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens budget for 2012 til godkendelse
4.
Evt. forslag
5.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken		
Afdeling V, Toveshøj			
Afdeling VI, Holmstrup			

tirsdag, den 20. september kl. 19.00
tirsdag, den 13. september kl. 19.00
torsdag, den 22. september kl. 19.00

i Foreningernes Hus
i Tousgårdsladen
i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen
m.m. om efteråret:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens budget for 2012 til godkendelse og årsregnskab for 2010 til forelæggelse
4.
Evt. forslag
5.
Valg:
		
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
		
b.Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
		
c. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
		
d. Evt. andet
6.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afdeling I, Hans Brogesparken:		
mandag, den 12. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen			
tirsdag, den 13. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken		
onsdag, den 14. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj 			
torsdag, den 15. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården:		
torsdag den 8. september kl. 17.00
i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken		
tirsdag, den 13. september kl. 19.00
på Lokalcenter Næshøj
Afdeling XI, Odinsgården		
mandag, den 5. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg			
onsdag, den 7. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borumtoften		
mandag, den 19. september kl. 19.00
i afdelingens fælleslokale
Afdeling XV, Hasselengen 		
torsdag, den 22. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
Afdeling XVI, Voldbækhave		
onsdag, den 21. september kl. 16.00
i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken		
mandag, den 5. september kl. 19.00
i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby			
mandag, den 19. september kl. 17.00
i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget
mandag, den 12. september kl. 19.00
i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager		
onsdag, den 21. september kl. 19.00
i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2010 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
					
tirsdag, den 6. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj			
tirsdag, den 20. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj			
onsdag, den 7. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer		
torsdag, den 15. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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1 - Hans Broges Parken

Renoveringsprojektet i Afdeling 1
Møde med livlig diskussion
af Inger Bloch

Ønskelisten

D. 15. juni var der indkaldt til møde
med renoveringsprojektets interessegruppe, inspektører og andre interesserede.
Kim Skjelmose fra Tri-Consult gennemgik en liste med de beboerønsker,
der var fremkommet på workshoppen d. 29. marts.
Listen var lang, og nu skulle den prioriteres. Dette var ikke så enkelt endda
– der kom mange forskellige meninger frem – men det lykkedes dog til
sidst efter en del diskussion at nå til
enighed om, at 1. prioritet måtte gi-

ves til de ønsker, der har at gøre med
foranstaltninger, der kan nedsætte
varmeforbruget og fugtigheden i vore
boliger.
Forbedring af elinstallationer og lydisolering i blokkene blev også prioriteret; men et ønske om etablering af
fællesvaskeri for hele Hans Broges
Parken og opførelse af et beboerhus
og andet nybyggeri blev placeret nederst i rækken af ønsker.

vil stige i forhold til gennemførelsen
af de forskellige opgaver. Dette er jo
et punkt, vi beboere er meget interesserede i!
Det blev understreget på mødet, at
der ikke bliver trukket noget ned over
hovedet på afdelingens beboere – der
vil blive afholdt afdelingsmøde, hvor
de forskellige tiltag vil komme til afstemning.

Hvor meget vil huslejen stige?

Nu er det spændende, om vi kan få en
fornemmelse af, hvor meget huslejen

2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
SOMMERFEST I SØVANGEN 2011
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget
tegning af Regitze Dan Lambaa

Billetsalg foregår onsdag den 3. og
torsdag den 4. august 2011, begge
dage mellem kl. 17.00 og 19.00 i beboerhuset, Birgittevej 1A
FESTEN FOREGÅR
LØRDAG DEN 13. AUGUST
KL. 18.00
PÅ TAGTEREASSEN I TELT.

Nye kartofler m/Læsøsalt
Basilikumdressing af brændt peber/
tomat
Hjemmelavet islagkage med marinerede jordbær og mynte
Kaffe/thé

Pris kr. 150, der betales ved tilmelding
Med venlig hilsen
Beboerudvalget

MUSIK TIL MADEN OG SENERE
DANS VED Jes og Birgit
Menu
Glaseret skinkesteg
Kalkunmedalion
Ovnbagte marinerede grøntsager
Salat af spidskål
Melon og mozzarelladressing
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xx
afdeling
2 - Søvangen

Renovering i Søvangen
Møde med Beboere og DAI i Søvangens beboerhus.
af Ole Vad Odgaard

Der var mange fremmødte den 9. juni
på det første interessegruppemøde
blandt beboerne, og der var mange
forventninger til renoveringen. Debatlysten var stor hos interessegruppen. Den endelige renovering og budget bliver senere hen forelagt til godkendelse på et afdelingsmøde.
Indeklima

Indeklimaforbedringer havde stor
bevågenhed, og en bedre isolering
af blokke, gårdhuse og huse skulle
kunne mærkes, ikke kun som bedre
indeklima, men også som mindre varmeregning.
Bedre isolering af kælder, ydervægge
og loft vil dog også medføre nye vinduer og nyt tag, som referenten har
forstået det, især på grund af en øget
murtykkelse.
Et af de mindre tiltag gjaldt ventilationsriste i ydermure: de skal ikke være
af grim grå plast!
Varmegenvinding sammen med forbedret ventilationssystem i køkkenet
vil også være et plus til indeklimaet
Ældreboliger

Butikstorvet blev diskuteret; Det er
ret kedeligt p.t., og spørgsmålet om
elevatorer i forbindelse med ombygning til ældreboliger, og hvordan elevatorer bedst kan indpasses i byggeriet, vil blive nærmere undersøgt.
Gennemsnitsalderen er høj i Søvangen, og tiltrækning af yngre folk er
også at ønske.
Altaner og lyd

Bedre lydisolering er især et ønske
hos beboere ved Silkeborgvej, men
også lyd mellem lejlighederne må
dæmpes. Der bliver lavet lyd målin-
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ger for at finde de steder hvor det er
oplagt at lydisolere.
Nye vinduer vil også medvirke til at
dæmpe støj udefra.
Adgang til altanerne er i øjeblikket
besværlig gennem den smalle dør,
hvor en alm. stol ikke kan komme
igennem. Der arbejdes med en bredere skydedør, som dog kræver, at
en radiator i karnappen fjernes, men
det vil til gengæld åbne stuen ud mod
altanen. Altanlukninger er derimod
ikke en mulighed.
Kældre

Bedre adgang til kældrene er også et
beboerønske, ligesom etablering af
flugtveje hvor de mangler. Rum til
barnevogne skal være tilgængelige,
så vi undgår barnevogne i opgangen.
Beboerhus og garager

Generel tilfredshed med nuværende
hus; Man kan lave beboerhuset lidt
større ved at flytte køkken til den anden ende; beboerhus og boliger skal
være adskilt, måske skal beboerhuset
have indgang fra Louisevej.
Mulighed for udbygning med udestue blev også fremsat.
Et helt nyt beboerhus vil koste mange
penge, og vi kan ikke være sikre på at
det falder i beboernes smag.
Underjordiske garageanlæg er ligeledes en dyr investering, vi skal også
her vælge, hvad der er bedst at investere i.
Energi fra naturen

Der sker meget nyt på dette område,
og vi følger udviklingen for at finde
den bedste løsning. Da vi alligevel
skal forny tagene, er det en oplagt
mulighed. Vi vil udnytte de erfarin-

ger, der findes, inden vi selv om nogle
år må bestemme os for en model.
En anden energikilde er jordvarme
med en dyb boring, hvis det er muligt, alt efter jordbundens beskaffenhed og myndigheds tilladelse.
Bebyggelsen generelt

Ønsker om, at fripladsen mellem
husene og blokkene bevares, var der
flere der udtrykte. Nogle foreslog
tilbygninger til eksisterende huse og
blokke – i samme stil, ligesom man
ønsker bebyggelsens særlige arkitektur bevaret. Yderligere bebyggelse
mellem blokkene gav beboerne ikke
udtryk for.
Kirsten Weigelt fra DAI, kunne oplyse
at kommunen gerne ser bebyggelsen
fremtræde i sin oprindelige arkitektur.
Et arkitektforslag om motionsstier i
området og skoven synes dog at blive
vel modtaget af beboerne. Små separate haver, hvor folk kan hygge, og
flere borde og bænke, vil også være et
plus for ude arealer i Søvangen.

t

4 - Gellerupparken

Husk altankonkurrecen
om Gellerups smukkeste altan
Kampen om at blive kåret som den flotteste
og hyggeligste altan i Gellerupparken er gået ind
af Helle Hansen

Det forlyder, at flere beboere i Gellerup allerede er i fuld gang med at
smukkesere deres altaner til konkurrencen, så der bliver sået og pottet om
og nippet og nusset omkring blomsterne for at kunne aspirere til titlen
som afdelingens smukkeste altan.
Det er tredje år i træk, at afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken inviterer
beboerne til at deltage i blomsterkonkurrencen, hvor man kårer afde-

lingens flotteste og hyggeligste altan
eller terrasse.
I år bliver regler sådan, at beboeren
kan vælge selv at tage 3-4 fotos og
sende dem til viha@bbbo.dk eller aflevere billederne i beboerhuset Yggdrasil – eller hvis man ikke har et kamera, kan man kontakte Helle på tlf.
4071 8675 eller mail hellehm@gmail.
com og lave aftale om fotografering –
senest mandag den 15. august.

Udstilling og afstemning
i Café Perlen

De indsendte fotos udstilles i Cafe
Perlen fra torsdag den 18. august til
torsdag den 11. september. I samme
periode kan alle beboere komme forbi
caféen og stemme på den altan eller
terrasse, som de synes er flottest. Vinderne afsløres på Godhedsdagen lørdag den 17. september 2011.

følg med i, hvad der rør sig i gellerup
- læs nyheder og få overblik på borgerportalen

www.gellerup.nu

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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4 - Gellerupparken

Perlevennerne holder fortjent sommerferie
Oven på et aktivt forår holder Perlevennerne en god lang sommerferie.
Beboercafeen slår dørene op igen torsdag den 18. august
tekst og foto af Helle Hansen

Perlevennerne har haft fuldt program
op til sommerferien med deltagelse i
både ”I Love Gellerup”-arrangementet på Klostertorv sidst i maj, Grundlovsfesten i Gellerup den 5. juni, og
aktivitetsdagen ”Løb for Livet i Gellerup” i Hasle Bakker lørdag den 18.
juni.
Så torsdag den 23. juni kunne alle de
aktive i foreningen holder en velfortjent sommerafslutning med grill ved
Yggdrasil med efterfølgende Sankthansbål på Toveshøj.
Foreningens Perlevennernes formål
er at skabe aktiviteter og gode oplevelser for beboerne i Gellerup til
glæde for børn, unge, voksne og ældre på tværs af køn og kulturel bag-

grund. Og den halvandet år gamle
forening er indstillet på at leve op til
sin formålsparagraf og opfordrer alle
medlemmer og beboere i Gellerupområdet til at komme med gode idéer
til nye initiativer.
Altankonkurrence, Godhedsdag
og fællessang

Café Perlen åbner igen efter sommerferien torsdag den 18. august
med normal åbningstid fra kl. 13-16.
Og her bliver der også mulighed for
at komme og afgive sin stemme på
Gellerups smukkeste og hyggeligste
altan blandt deltagerne i Altankonkurrencen, som udstilles med fotos i
cafeen indtil 11. september.

Vinderen offentliggøres til Godhedsdagen, som i år holdes lørdag den 17.
september. Her er Perlevennerne også
aktive.
Og så planlægger Perlevennerne nye
aktiviteter i efteråret blandt andet
fællessang og måske dannelsen af et
Perlekor. Og hyggeeftermiddage med
foredrag og bankospil kommer også
på programmet.
Perlens Systue klar efter ferien

Systuen Perlen er fra den 4. august
igen åben hver torsdag eftermiddag
kl. 14.30-17.00 i det kreative værksted
i stueetagen i beboerhuset i Yggdrasil.
Du kan komme og sy og reparere dit
eget tøj – eller lave tasker, puder og
sjove andre ting til dig selv eller til en
basar, hvor overskuddet gå til velgørende formål.
Du sagtens have dine børn med - der
vil også være aktiviteter, som de kan
gå i gang med.

Café Perlen Sommer 2011
Juli Lukket

Perlevennerne er med, når der foregår aktiviteter i og omkring Gellerup. Her er Café
Perlen rykket ind på Klostertorv til ”I Love Gellerup”. Amal og Jayne frøs med anstand, mens de serverede kaffe og kage til de nysgerrige århusianere, som trodsede det
kolde vejr og kiggede forbi.
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Café Perlen åbner igen hver torsdag kl. 13
– 16 fra torsdag den 18. august
Her kan du kigge forbi og nyde en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt kage og
få dig en snak med dine naboer. Og indtil
den 11. september kan du stemme på din
vinderkandidat i årets altankonkurrence.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk

Sankthans

i brabrand boligforening

SANKTHANS I SØVANGEN

tekst af Kirsten Hermansen
foto af Michael Jørgensen

Selv om vejret var køligt og blæsende
på årets Santhansaften var der alligevel mødt mange beboere op til spisning, bål og fællessang.
Afdelingsbestyrelsen havde ligesom
tidligere sørget for at få hele arrangementet op at stå. Der var tændt op
i grillen, der var små bålpladser til
børnenes snobrød og det store bål var
arrangeret med en rigtig heks. Formanden Margit Nørhede holdt traditionen tro aftenens båltale.

forklaring på de ulykker, der ramte.
Når man følte ens hjem – det kendte
og trygge – truet, så begyndte man at
se sig om i lokalsamfundet for at finde
ud af, om der var nogen, som opførte
sig mærkeligt. Og sådan nogen er lette at finde, det var de også dengang.
Misundelse og angst kan være en
farlig coktail, hvis der ikke er et retssystem og kulturelle værdier, der beskytter de anderledes, de unikke og

de gale. Alle de, alt det, der stikker
op. Alle dem, der ligger langt fra det
gennemsnitlige og middelmådige.
I dag er vores retssystem heldigvis
langt stærkere end i Middelalderen.
Og alligevel skabes der stadig grobund for hekseforestillinger. I vore
dage smides heksene ikke på bålet.
Afbrændingen er mere raffineret. Den
foregår som oftest på forsiden af Ekstrabladet, godt fulgt op af den øvrige
presse.

I dag er der også grobund for hekseforestillinger

I talen kom hun ind på de smukke traditioner og den ældgamle skik, det er,
at fejre midsommer.
En skik, der er særlig udbredt i de
nordiske lande.
Den tradition, der er stækest knyttet
til bålet, er hekseafbrændingen. Helt
op til 1900-tallets begyndelse måtte
kvinder i Europa ofre livet, fordi fællesskabet havde brug for at give deres frygt en grund eller anledning. En
Skræppebladet juli 2011 - 29

Holmstrup

Sankthans

Foto og billedtekster af Jens Skriver & Ulrik Ricco Hansen
Heksen var lavet af Pensionistklubben.

To hekse kom for sent. Bålet var brændt af.

Hygge.

Fyrværkeri med raketter og kinesere
sendte heksen af sted med mere end ét brag.

Det store sankthansbål i Holmstrup samlede mange beboere.

De mange mennesker.

i brabrand boligforening
Sankthans i Thorsbjerg/Odinsgård og i Holmstrup

Foto og billedtekster af Ulrik Ricco Hansen

Afdelingsformænd i Thorsbjerg og
Odinsgård synger for.

Midsommervisen blev sunget to gange –
både på Lange-Müllers traditionelle melodi
og den fra Shu-bi-dua.

Bålet er brandt ned til gløder – så skal
der bages snobrød.

Samlet Skt. Hans-aften på Toveshøj
blev et tilløbsstykke

tekst og fotos af Elsebeth Frederiksen

Heksen bliver hejst: Nogle modige frivillige beboere på kravler på bålet,
for at sætte heksen på toppen.

Ca 300 børn og deres forældre var mødt op til Skt.
Hans-aften ved Laden på Toveshøj. Det var første
gang Toveshøj og Gellerupparken holdt Skt. Hansaftens sammen, og man kan godt betragte det som
en succes. Båltaleren var Gitte Krogh, som er Centerleder for Familiecenter Vest. Hun gav beboerne
en opsang og sagde, at selvom man er arbejdsløs,
er man ikke hjælpeløs, og opfordrede derefter beboerne til at komme ud og hjælpe andre f.eks ved
frivilligt arbejde. Efter hendes tale kom aftenens
højdepunkt nemlig snobrød og juice til børnene.
De stod pænt i kø og lavede derefter snobrød ved
bålet. Ca. kl 23. blev der pakket sammen, og alle
bevægede sig hjem med lugten af bålet i tøjet.
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Gellerup Pensionistklub
Ekstraordinær generalforsamling 24. august
Gellerup Pensionist Klub vil gerne
minde om, at vi afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 24.
august 2011 kl. 13.00.
Stedet er Lokalcenter Gellerup på 1.
sal

Der er 2 punkter, der behandles:
1. Budgetforslag for foråret 2012
2. Drøftelse af aktiviteter/program
for foråret 2012.
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal alle medlemmer betale
kontingent for sidste halvår i 2011,
også de medlemmer, der bor i Brabrand Boligforening.

Der foreligger program for resten af
året 2011
Med venlig hilsen
P.b.v.
Ingrid Jensen tlf. 86253601 - 26134901
- e-post: ingrid-j@live.dk
Formand

Har du lyst til,
at der skal ske noget i din bydel?
Vil du være med til at arrangere en leg & lær-dag for børn og forældre?
Så kig forbi Tousgårdsladen og bliv en del af en arbejdsgruppe på det lille projekt.
Jeg håber, vi ses.
Mange hilsner fra Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6b
Kig forbi eller ring på 86259158 (Anja Raithel)

SOL OG SOMMER
30. september i og uden for beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B

Klubberne og legepladsen i Tovshøj
byder velkommen til Sol og Sommerarrangement torsdage i uge 26 og 27.
Der vil være forskellige aktiviteter for
unge mellem 9 og 18 år såsom: udfordringsbane, bage snobrød, target
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shooting med bold, sminkerum og
masser af andre aktiviteter.
Vi ser frem til at have en udfordrende og sjov dag med børnene fra Brabrand.
For nærmere information på mobil
2478 3127 (Troldhøjen)

SOMMERFEST OG KULTURFEST
I GELLERUPPARKEN 2011
Sommerfesten holdes i år i uge 35. Kom i Nordisk Tivolipark
ved GLOBUS1 og hyg dig med din familie og venner.
Kom til EID-fest i Nordgårdhallen og i Foreningernes Hus
lørdag den 10. september 2011 kl. 14.00 til 18.00. Her vil
være masser af aktiviteter for børn og unge.
BILLETTER KØBES I BEBOERHUSET YGGDRASIL,
DORTES VEJ 35A – PRIS 15 KR.
Tirsdag d. 16. august og onsdag d. 17.august kl. 10.00-14.00
Torsdag d. 18. august kl. 12.00-18.00
HUSK SYGESIKRINGSKORT

Voksen- & pensionistudflugt
på tur til Syd-/Vestjylland
BBF`s bestyrelse har besluttet, at vores udflugt skal finde sted

Vi skal på en guidet tur i Møgeltønder
– Schackenborg og kirke, eks. middag
på slotskroen.
Så går turen videre til Højer sluse, og
Rudbøl grænsekro, hvor vi får eftermiddagskaffe, inden vi sætter næsen
hjem til Århus.
Vi er hjemme igen ca. kl. 19.00.

onsdag, den 17. august 2011

Vi skal på tur til Syd-/Vestjylland.
Vi starter opsamlingen omkring kl.
8.00, og kører ud i det ganske danske
land – vi skal opleve en hel masse, og
skal have kaffe på vejen ud.

Prisen for dig er kr. 200,00 (den rigtige pris er på kr. 595,00 alt efter deltagerantal).

Efter opsamlingen kører vi (med kaffepause) direkte til Møgeltønder,
!

      !

             !

         !

Var det noget for dig/jer, kan der
købes billetter på Gellerup bibliotek
torsdag, den 4. august mellem kl.
13.00 & 16.00.
Når du har købt billet, og inden 8
dage før arrangementet, vil du få direkte besked om, hvor og hvornår du
skal med bussen.
Med venlig hilsen
Fritidsforeningen

     !

!

Tilmelding til turen til Møgeltønder:
navn:______________________________
adresse:_____________________________________
antal:__________

vedlagt kr.___________		

Tlf. nr.__________________________
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Billedskole for børn i sommerferien 2011
I Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6 B.

I uge 31

Mandag den 1. -torsdag den 4. august
kl. 10 til 14.30;
fredag d. 5. august fra kl. 10-14
Hvis dit barn er mellem 8 og 12 år,
får det nu mulighed for at gå på billedskole i Tousgårdsladen. Kunstner
Jørgen Andreasen og Anja Raithel
fra Laden vil undervise børnene i at
arbejde med materialer som træ, lærred og pap. Børnene får vejledning i
at finde inspiration til motivvalg og
bliver vejledt i forskellige teknikker
med maling og blyant. De arbejder
både selvstændigt og sammen om at
bygge en kunstnerisk isvogn af skrot.
Vi bruger området og Bazar Vest til at
indsamle spændende materialer, som
kan bruges i vores arbejde med billeder og vogn. Til slut kører vi et par
ture med isvognen i området omkring
Tousgårdsladen.
Det er gratis at deltage, dog er der et
lille tilmeldingsgebyr på 25 kr., som
går til at købe saft og frugt til børnene.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage ud over lyst og engagement til arbejde sammen om at

skabe et fælles projekt. Vi håber, det
bliver en både lærerig og sjov uge.
NB: Husk madpakke til frokost og
”malertøj”.
Vi vil gerne dokumentere processen
med nogle foto – der evt. også senere
kan bruges i artikler om projektet.
Hvis du ikke ønsker, at dit barn bliver
fotograferet, så sig til.
Kontaktperson for tilmelding: Anja Raithel, Tousgårdsladen på 8625 9158.
Bemærk
sommerferielukket fra uge 27 – 31.

Gellerup Museum holder sommerferie
I ferien er der mulighed for at arrangere sær-åbninger f
or både beboere og gæster udefra
Gellerup Museum holder lukket i juli
og august – men hvis du er beboer og
får besøg af familien, er der i løbet af
sommeren mulighed for, mod en lille
betaling, at lave en særaftale om at få
museet åbnet ved at kontakte Helle
Hansen på tlf. 2920 8978.
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Pris for ekstraordinær sommeråbning
for beboere i Gellerupparken og Toveshøj – entré 50 kroner
Pris for gruppebesøg udefra (varighed 1 time):
12 gæster eller mindre – entré 300 kroner
Mere end 12 gæster – entré 500 kroner

Gellerup Museum åbner igen 1. søndag i måned kl. 14-16 fra den 4. september – her er gratis entré.
Museet har fra september igen åbent
med gratis entre hver tirsdag kl. 1517.
God sommer til alle
Læs mere på www.gellerupmuseum.dk

Tousgårdsladen august 2011
Rådgivning om pensionistkort
- ved direktør Pia Brændstrup

Torsdag d. 18. august kl. 12-13
på Edwin Rahrsvej 6 B

Pensionistkortet er et GRATIS fordels- og rabatkort for pensionister 65+
Pensionistkortet er lavet for at gøre
pensionister lidt gladere for at være
pensionister.

Pensionistkortet sørger for masser
af rabatter og fordele til pensionister
med Pensionistkort!
Det koster ikke noget - Det er uafhængigt - Det kræver ikke medlemskab.
Du kan få rabat på bl.a. restauranter,
højskolekurser, musikevents og høreapparater.

Har du lyst til at få et Pensionistkort,
eller kender du en, der gerne vil?
Eneste betingelse er, at man er fyldt
65 år!
Kom forbi og/eller meld dig til gratis
info-møde hos Anja Raithel/Laden
på 86259158

SundhedscafÉ i Tousgårdsladen
Få et gratis og anonymt sundhedstjek i sundhedscaféen i Tousgårdsladen.
Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt, fedtprocent og kroppens
alder.
Snak med sygeplejersken om din
sundhed og få motivation og værktøjer til at styrke den.

Savner du bestemte aktiviteter, kan vi
måske hjælpe med at få det oprettet,
eller finde lignende aktiviteter i Gellerup og Toveshøj?
Sundhedstilbuddet er for alle i Gellerup og Toveshøj – mænd og kvinder,

yngre og ældre og alle nationaliteter.
Medbring gerne tolk, hvis du har
brug for det.
Sundhedscafeen er åben hver onsdag
kl. 13:00-15:30 i Laden på første sal.

4. juli - 8. juli 2011 - SPORTSSKOLE
et gratis tilbud for både drenge og piger i alderen 6-12 år i Globus1
Dyrk en masse sport i din sommerferie sammen med alle dine venner. I
Globus1 afholdes den sejeste sportsskole fra 4.-8. juli, hvor du kan prøve
forskellige sportsgrene. Aktiviteterne
på programmet er klatring, kano/kajak, hockey, Taekwondo, parkour, kinball og futsal fodbold samt en masse
sjove lege. Sportsskolen er et gratis
tilbud og foregår i tidsrummet 8.3016.00 hver dag i uge 27.

Tilmelding
Kom forbi Globus1 og tilmeld dig,
ring på tlf. 87 41 91 55, eller send en
mail tilhlo@aarhus.dk. Husk at oplyse
navn, alder og telefonnummer på en
kontaktperson. Tilmelding gælder for

hele ugen, og fristen for tilmelding er
onsdag 29. juni inden kl. 16.

Sportsskolen er arrangeret af Globus1’s
aktivitetsmedarbejdere, DGI-østjylland,
idræts- og integrationskonsulenterne, en
masse frivillige, Fritidspatruljen, Futsal
Klaus og foreningerne; Aarhus Kin-ball
forening, Aarhus vest Taekwondoklub,
Marselisborg Hockey Klub, Aarhus Parkour, Århus Klatreklub og Århus Kano &
Kajak Klub.

Med venlig hilsen
Heidi Lytje Oehlers
Idræts- og integrationskonsulent
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VI MØDES I LADEN
Haandbryggerlauget
...holder laugsaftner på tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger fra kl. 19.00 se også www.haandbryggerlauget.dk
Mvh. Haandbryggerlauget,
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

Banko:
Hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.
Lørdags-klubben:
0 - 17.00.
1. og 3. lørdag hver måned fra 13.0
Kaffe-klubben:
- 13.00.
Hver tirsdag og torsdag fra 10.00
kole
Amatørfotografernes digitalfotos
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Hver tirsdag fra 12-13.30
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stederne
Livsværk 7, 8220 Brabrand,
vej
Gudruns

- og pensionist
Amatørfotografernes efterlønner
klub:
Hver tirsdag fra 14 - 17
Strikkeklubben:
Hver torsdag fra 10.00 - 13.00

kl. 9 til 18, hvor
Hver dag er der åbent i Laden fra
i holderen og
er
der altid er kaffe på kanden, avis
plads til hyggeligt samvær.

ekøkken. TilmeldFra mandag til torsdag er der Folk
12.
ning i Laden senest samme dag kl.
Laden, er du velHvis du har idéer til aktiviteter i
snak med husmankommen til at komme og tage en
den om det.
Frivillig hjælp er altid velkommen.
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ladens folkekøkken
Madplan august 2011
Mandag
8
Kylling med ris - iransk inspireret
Tirsdag
9
Burger med salat og pomfritter
Onsdag
10
Frikadeller med sovs, kartofler
			og stuvede ærter/gulerødder
Torsdag
11
Luksusgryderet med mørbrad
			og bacon
Mandag

15

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

16
17
18

Mandag
Tirsdag

22
23

Onsdag
Torsdag

24
25

Fiskefileter med persillesovs
og kartofler
Spaghetti med kødsovs
Indisk kyllingeret med ris/kartofler
Hakkebøf med peberrodssauce
og kartofler
Iransk ret med lammekød og ris
Stegt flæsk med persillesovs
og kartofler
Laks i grøntsagsfad med ris/kartofler
Karbonader med grøntsager

Folkekøkkenet holder
sommerferielukket
fra d. 27. juni og åbner først igen d.
8. august.

Mandag
29
Pandekager med fyld
Tirsdag
30
Kalvelever med bløde løg
Onsdag
31
Ribbensteg m. rødkål, kartofler
			og sovs
Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00
Priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.
Tilmeld dig spisning ved at ringe til Laden
senest samme dag kl. 12:
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58
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gellerupbadet
en svømmehal for hele familien
Der er mange muligheder for leg og svømning for hele fa
milien. I det opvarmede varmvandsbassin kan babyer og
de yngste børn få en behagelig oplevelse i vandet sammen
med mor og far. I børnebassinet er der mange legemulig
heder for både store og små, og svømmebassinet indbyder
til motionssvømning i sit eget tempo. Efter en behagelig
svømmetur kan kroppen slappe helt af i fællessaunaen inde
i svømmehallen.
Du kan også gå til BabySvømning, Plask & Leg, senior
svømning eller prøve badets AquaPunkt-redskaber.
Læs mere på Gellerupbadets hjemmeside
http://www.gellerupbadet.dk.
Tilmelding til BabySvømning og Plask & Leg skal ske på
http://www.by-bevaegelse.
Et besøg i Gellerupbadet er en god oplevelse for hele familien.

Åbningstider:
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 06.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
Torsdag i den normale åbningstid står Fritidspatruljens
energiske unge mænd klar fra kl. 18.00-20.00 til at lave
vandaktiviteter og sjove lege for børn i alderen 8-12 år.
Varmtvandsbassinet er lukket hver fredag kl. 09.3012.00 pga. babysvømning.
*Hver fredag fra kl. 15.00-18.00 er der billig svømning
i Gellerupbadet:
Voksne 20 kr.
Børn 10 kr.
Kvindesvømning:
Onsdag kl. 15.00-18.00
Lørdag kl. 15.00-18.00
Til kvindesvømning hver onsdag og lørdag dukker
Fritidspatruljens unge piger op og giver inspiration til
leg og sjov i vandet for børn i alle aldre.
Priser:
Voksne, enkelbillet
Børn⁄pensionister, enkelbillet
Voksne 12-turskort
Børn⁄pensionister 12-turskort
Voksne månedskort
Børn/pensionister månedskort
Voksne 3-månedskort
Børn⁄pensionister 3-månedskort
”By i bevægelse”, enkelbillet
”By i bevægelse” 12-turskort
Nøglepolet

40,20,400,200,350,175,1000,500,70,700,20-

Børn under 4 år kommer gratis ind i Gellerupbadet.
OBS: Alle børn under 15 år, skal være ifølge en voksen
over 15 år.
Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.
Svømmehal forlades 30 minutter før lukketid.
Gellerupbadet
Dortesvej 43, 8220 Brabrand
Tlf: 86 25 69 01
http://www.gellerupbadet.dk
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Med 9 tændstikker
kan man lave de viste tre trekanter.
Men
kan du også lave
Med 9 tændstikker
4kan
trekanter
med
9 tændstikker?
man lave de
viste de
tre trekanter.

Læg 12 tændstiker som vist.
Flyt så 3 af tændstikke,
såvist.
der dannes 3 ens kvadrater
Læg 12 tændstiker som
Flyt så 3 af tændstikke,
så der dannes 3 ens kvadrater

Men kan du også lave
4 trekanter med de 9 tændstikker?
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni nummer:
”DRÆGTIG”. Vinderne blev:
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Aaia El-Batran
Gudrunsvej 46, 5. tv.
8220 Brabrand
Haris Butt
Lenesvej 13, 1. tv.
8220 Brabrand
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5.
bogstav

Mohammed Chahrour
Gudrunsvej 28, 7. tv.
8220 Brabrand

Bemærk, vinderne får et gavekort på
50 kroner som gælder til Boghandlen i
CityVest
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             !
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Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:					

5.
FORNAVN					EFTERNAVN:
bogstav

A

06

!

3

ADRESSE:					POSTNR/BY				TLF:

5 Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 18. august kl. 16
Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet,
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Aktiviteter i juli
Ma. 4.
8.30: Sportsskole for børn, start					

side 32

Aktiviteter i august
Ma. 1.
10.00: Billedskole for børn, start					
side
Lø. 13.
18.00: Sommerfest Søvangen						side
On. 17.
08.00: Voksen & Pensionistudflugt					
side
To. 18.
12.00: Rådgivning om Pensionistkort					
side
On. 24.
13.00: Generalforsamling Gellerup Pensionistklub			
side
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Se efterårets afdelingsmøder side 24

Afdelingsformænd

Afdeling 22, Sonnesgården:

Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk

Steen Holgaard, tlf. 30 31 97 30 /
steenoglise@stofanet.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Beboerrådgivning Holmstrup
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15-17

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:

Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Jacob Christiansen, tlf. 31 77 18 90
jacec@stofanet.dk

Birgit Leth (kontakt)

Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 / bb.uldjyden@adr.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /
JanK1307@Forum.dk
Foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

Afdeling 6, Holmstrup:

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk

Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
bestyrelsen@holmstrup.net
Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80, / kila42@Gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf 60 77 58 02 / lrneolm@yahoo.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Linda Adamsen, tlf. 51 35 67 26 /
linda.adamsen@mail.dk

Afdeling 14, Borumtoften:

Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:

Karin Floes, tlf. 40 95 50 44 / floes@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:

Susane Jars, tlf. 22 14 19 78 / susane@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Lø

Afdeling 21, Hasselager:

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Malene Skou Andersen
Malene_skou_Andersen@hotmail.com

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. lejl. 1, tlf. 86 24 91 10
leneolm@email.dk
Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf. 40 52 90 61

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24
Fritidsforeningen og FAS:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53
Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
lokalpolitiet århus vest
Tlf. 86 25 14 48 / ojyl@politi.dk
City Vest, Gudrunsvej 7
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Lægevagten Tlf. 70 11 31 31
Tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Inspektører

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

Beboerhuset Yggdrasil
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:

Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87301600 el. 20559788

Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Peter Sørensen & Ege Høst Hansen
/ Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10A - Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00
Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00

