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Kirsten Hermansen og Hans Esmann Eriksen

I disse år har Brabrand Boligforening travlt med at bygge nye
afdelinger, samtidig med at der gennemføres store renoveringer i
en række af de gamle afdelinger. Disse aktiviteter, der i økonomisk
omfang svarer til boligforeningens hovedaktivitet - som er
løbende drift og vedligehold af de eksisterende afdelinger - vil i
flere år frem være med til at præge boligforeningen. Og det kan
mærkes rundt omkring i afdelingerne, hvor der ofte bliver klaget
over, at inspektører og administration ikke altid har tiden til at
klare de daglige opgaver.
Det byggeri, der skal startes på havnen, og som er i den tidlige
planlægningsfase er også en del af de mange kommende
aktiviteter. Alting tyder dog på, at det bliver de sidste projekter
foreningen får startet op i mange år. Derfor er der ikke meget
formål i at forøge antallet af medarbejdere væsentligt, når
boligforeningen ikke kan til byde langvarig beskæftigelse. Mange
af projekterne gennemføres i samarbejde med rådgivere, men
inspektører og ledelse vil fortsat være belastet.
Helhedsplanen er et af de største projekter foreningen har påtaget
sig. Den politiske pris for at få projektet på plads er, at mange
lejligheder nedlægges. Det er flere lejligheder end boligforeningen
i dag planlægger at bygge. Den lille del af det problem er, at
boligforeningen får færre administrationsindtægter. Det store
problem er, at de nye boliger der bliver bygget nu, er vanskelige
at betale for mange af de beboere, der i dag bor i Gellerupparken.
Selv om byggepriserne er faldet på grund af krisen, har
boligforeningen valgt at udnytte prisfaldet til at kunne bygge
energirigtige boliger og boliger i en særlig kvalitet. Det er rigtigt
set i det lange løb, men det hjælper ikke dem, der skal have
en anden, tilsvarende billig bolig, som ønsker at flytte ud fra
Gellerupparken og Toveshøj.
Det er vanskeligt at finde lige så billige boliger i det nybyggeri,
der er i gang og i resten af boligforeningen. Her må vi håbe på, at
andre boligforeninger kan hjælpe.
Hertil kommer at Århus regner med en tilflytning af 80.000 nye
beboere, der skal bo i de planlagte 30.000 nye boliger i de næste
10 år. En del tilflyttere bliver ”suget op” i den private sektor, men
den del der er socialt udsatte beboere, der vil få det svært, fordi
der i samme periode kun er meget få kvoter til nybyggeri af billige
almene boliger.
Omkring halvdelen af de borgere, der bor alment i Århus, lever i
et nu i et såkaldt ”udsat boligområde”.
Med en tilflytning af mange nye socialt udsatte sideløbende med
nedlægningen af lejligheder i de kommende år kan det forudses,
at flere af boligområderne i Århus - hvis ikke alle - bliver “socialt
udsatte”.
At løse denne gordiske knude bliver en stor opgave for
boligforeninger, Aarhus Kommune og det ny Ministerium for By,
Bolig og Landdistrikter.
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Belastende hjemmeside
Kunne ikke læse Skræppebladet on-line
af webmaster Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladets hjemmeside på det
tidligere webhotel blev belastet så
meget, at hotellet ikke kunne følge
med. Men serveren var ikke den eneste, der blev belastet.
Flere læsere af skraeppebladet.dk,
som ellers plejer at have fri adgang til
Skræppebladets hjemmeside, syntes
også pludselig at hjemmesiden var
belastende:
”You are banned”, var meddelelsen,
som dukkede op, når de forventede at
læse noget på hjemmesiden.
Hvad sker der?

”Hvordan regner I med at nå ud til
publikum på nettet, når man ikke kan
få lov til at læse jeres side?” spurgte en
4 - Skræppebladet november 2011

frustreret, tidligere beboer i Brabrand
Boligforening i en mail til webmaster.
”Kan jeg ikke få lov til at læse skræppebladet igen? Er det misbrug at læse
bladet flere gange om dagen?” spurgte en anden århusianer.
Hvorfor udelukke læsere?

Det kan virke ualmindelig ulogisk at
nægte folk adgang til hjemmesiden.
Som webmaster har jeg bl.a. skrevet
nedenstående i mit svar:
”Jeg kan forstå din frustration, og tro
mig, det er ikke mindre frustrerende
at være webmaster i disse dage, hvor
det nuværende webhotel har skruet
urimeligt ned for vores muligheder.

Alternativet til at lukke for mistænkelige IP-adresser er, at Skræppebladets
hjemmeside bliver lukket helt ned for
alle (og det er faktisk sket adskillige
gange her på det seneste).”
Hvem blev udelukket?

Siden kørte med nedsatte ressourcer
i en overgangsperiode. En række ipadresser, der er tidligere har været
anvendt af ulovlige indekseringsog spam-robotter, blev henvist til
”banned”-siden. Det samme var gældende for besøg via en internetudbyder i Kina, Singapore, Thailand, Ukraine, Rusland og Rumænien, hvor der
typisk er mange angreb fra, og hvor
der typisk ikke bor ”rigtige” læsere af
Skræppebladets hjemmeside.

Hjemmesiden blev for stor og for populær
Skraeppebladet.dk voksede fra sit webhotel
tekst og arkivfoto af webmaster Ulrik Ricco Hansen

Skræppebladets hjemmeside har de
seneste år vokset sig større og større
med flere og flere sider, der læses
af flere og flere brugere. Dette er jo
egentlig dejligt, fordi det viser, at
mange gerne vil læse i Skræppebladet
via computeren både på nettet og i
den elektroniske form (pdf-udgaven).
Meget større hjemmeside

Som webmaster for Skræppebladet
siden november 2007 har jeg oplevet
en gevaldig vækst i både omfang og
besøg.
Siden november 2007 er antallet af besøgende vokset cirka 25 gange (2.500
%) og antallet af sider blevet omkring
100 gange større (vækst på 10.000 %).
Respons via hjemmesiden er vokset
fra næsten ingen til mange henvendelser hver eneste måned. Dette skyldes i høj grad ændrede medievaner,
men også at Skræppebladet har været
lettilgængeligt på internettet.

rings-robot, der ville læse samtlige sider på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Gode og onde robotter

Indekserings-robotter er ikke i sig
selv noget dårligt for en hjemmeside.
Google bruger indekseringsrobotter
til at læse indholdet af hjemmesider
og præsentere det i søgeresultater. Og
det er godt.

tober var der brug for ekstraordinær
handlekraft.
Webmaster, redaktør, redaktionsudvalg, foreningsbestyrelse mv. blev
involveret i den særlige situation. Det
blev besluttet at skifte til et større og
lidt dyrere webhotel.
Når du medtager dette blad, er der
en ny hjemmeside. Du kan nok ikke

Første hotelskifte

I løbet af perioden har Skræppebladet
skiftet webhotel (sept. 2008) fra One
til UnoEuro, der kunne tilbyde mere
arbejdshukommelse (ram) til cirka
samme pris. De færreste bemærkede
dette skifte, men som webmaster var
jeg ude for, at back-end (administrations-delen af hjemmesiden) ikke
kunne følge med, så det blev næsten
umuligt at oprette nye sider, indtil der
blev skiftet udbyder.
Lidt for populær

I slutningen af september 2011 var det
omvendt. Her var det antallet af brugere og sider, der gjorde, at webhotellet ikke kunne følge med. Blot en lille
overbelastning fik hjemmesiden til at
kollapse og lukke for alle.
Overbelastningen var oftest en spamrobot eller en uautoriseret indekse-

Ulovlige indekseringsrobotter respekterer ikke de regler som webmaster har skrevet til robotter, og de forespørger uden pause. På den måde kan
de ”lægge siden ned”, dvs. sætte webserveren på så meget overarbejde, at
den ikke kan følge med.

se nogen forskel. Måske kører det lidt
hurtigere.
Du kan i hvert fald se siden, også
selvom du i overgangsperioden ikke
lige kunne se (hele) hjemmesiden.

Andet hotelskifte

Da Skræppebladets hjemmeside
pludselig gik ned gang på gang i slutningen af september og starten af okSkræppebladet november 2011 - 5

Brabrand-dyrlæge op i træ efter en los
Knud Steensborg fra Abild Dyreklinik kravlede op på en stige
og gav lossen Liza to bedøvende sprøjter
af Kurt Bülow

Dyrlæge Knud Steensborg fra Abild
Dyreklink på hovedgaden i Brabrand
er ekspert også i eksotiske dyr og
har bl.a. sin arbejdsgang i Randers
Regnskov - så Steensborg kom meget naturligt på banen, da lossen Liza
undslap fangenskabet i et menageri i
Sabro, hvor hun var indespærret sammen med andre artsfæller.
Kæmpekatten var forsidestof i medierne i adskillige dage i september,
da ejerne Anette og Kim Agerbak
ikke kunne garantere, at den sultne
los ikke ville angribe noget levende.
Norske fåreholdere får således årligt
udbetalt erstatning for 5000 får, der
menes taget af den tusindtal store bestand af den europæiske los, der vejer
13-26 kg og således også kan nedlægge hjorte og rensdyr.
Naturstyrelsens fælder

Liza er blevet set adskillige gange på
sin to uger lange springtur bl.a. i den
nærliggende Vindskov, hvor vildtkonsulent Lars Bruun Hansen fra Naturstyrelsen uden held satte fælder
op.

Men så en morgen undrede en nabo
kun en kilometer fra lossens hjemstavn sig over sin vildt halsende
hund, der viste sig at have jaget lossen godt til tops i et grantræ.
Her sad det store kattedyr en timestid
overvåget af politi, naboer og ejeren
Anette til dyrlæge Knud Steensborg
dukkede op. Han er en af de få ejere
i Østjylland af et luftgevær, der kan
udskyde bedøvende pile, men skydevåbenet havde han ikke fået med
sig efter sin sidste mission i Randers
Regnskov.
På stige med sprøjte

I stedet kravlede dyrlægen resolut
fire-fem meter op ad en stige med en
selvudløsende sprøjte i hånden. Injektionen lykkedes, og 10 minutter senere hang Liza halvt bevidstløs ned fra
en gren kun hængende i forpoterne.
Her fik den en sprøjte til, hvorefter
lossen dumpede de sidste par meter
ned i en dyne, som bl.a. ejeren Anette
holdt godt fat i.
Den halvtamme Liza lod sig villigt
klø på halsen efter tilfangetagelsen,

hvor hun blev belønnet med store skiver steg.
Hun har tabt sig flere kilo under
springturen, men da der hverken savnes hunde, katte – eller får – på egnen,
har lossen tilsyneladende ikke været
på rov.
Bøde og dusør

Ejerne Kim og Anette Agerbak slipper
dog ikke for en bøde for overtrædelse
af loven om privat dyrehold, da Lizas
bur tilsyneladende ikke har været sikret tilstrækkeligt.
Familien Agerbak må også til lommerne efter den udsatte dusør på
15.000 kr for tips om Liza, men foreløbig har naboen med hunden undsagt
sig pengene og i stedet anmodet om,
de 15.000 kr sendes til Børnecancerfonden.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Danske resultater: Jorden er en snurretop
Men alle klimaændringer kan ikke forklares
af Jens Skriver
tegning af Jesper Ankjær

Da Jupiter for tiden lyser klart om
aftenen på østhimlen har den skabt
opmærksomhed omkring de ret ubetydelige stjernebilleder Vædderen
og Fiskene. Vædderen har dog den
ære at være forårspunkt, fordi Solen
befinder sig i Vædderen ved forårsjævndøgn. Tidligere var forårspunktet i Fiskene. Muligvis derfor har de
en betydning i den kristne mytologi.
I virkeligheden vil forårspunktet
komme til at ligge i alle 12 stjernebilleder på Dyrekredsen. Det hænger
sammen med, at Jorden roterer om
sin akse som en snurretop, og at dens
akse hælder 23,5 grader i forhold til
den bane, den drejer rundt om Solen i.
Et par hundrede år endnu vil Jordens
akse pege mod Nordstjernen, men om
12.000 år vil Jorden hælde 23,5 grader
til den modsatte side. I løbet 25.800
år har Jorden gennemløbet denne
cyklus. Den kaldes præcessionen, og
skyldes, at Månen trækker i Jorden.
Hvis vi forstiller os bevægelsen afbildet, ville der danne sig en kegle ud i
verdensrummet.
Dreyer

Det var den danske astronom J.E.L.
Dreyer (1852-1926), som i sin disputats beregnede præcisionen. Han var
uddannet ved Københavns Universitet og observatoriet på Østerbro, men
arbejdede en stor del af sit liv som leder af observatorier i Irland. Til sidst
slog han sig ned i Oxford for at forske
i astronomihistorie og beskæftigede
sig ikke mindst med Tycho Brahe.
Hans disputats er i lille format og på
omkring 80 sider, men den bygger på
omfattende observationer, som ikke
mindst er foretaget af hans mentorer
ved observatoriet i København.

Jorden og månen

De omfattende beregninger er imidlertid kun nøgle til og ikke forklaringen på Jordens klima. Jordens måne
er meget stor i forhold til Jorden. Den
vil nok være rimeligt at betragte Jorden og Månen som en dobbeltpla-

net. Månen holder Jorden fast i dens
hældning, som er skyld i årstidernes
skiften og klimabælterne og forårsager altså også, at Jorden rokker,
men en endegyldig forklaring mangler stadig.
Skræppebladet november 2011 - 7

Den årlige varmeopgørelse
og et par gode råd
af Inger Bloch

Højere priser

På bestyrelsesmødet i aftes talte vi
bl.a. om de nylig udsendte varmeopgørelser. De fleste beboere fik en højere varmeregning i år – mest på grund
af stigende afgifter.
Jeg selv måtte (for første gang) efterbetale et beløb, selvom opgørelsen
faktisk udviste et lidt mindre forbrug
end det foregående år.
Sammenligning

For sjovs skyld sammenlignede jeg
priserne på den ny opgørelse med
priserne på opgørelsen fra 2006-07,
fordelt på forbrug, haneandele og fast
afgift:

Tallene viser en markant stigning, og
de vil desværre stige yderligere i det
kommende år.
Spareråd

Priserne kan vi ikke gøre noget ved,
men det er da muligt at spare lidt på
varmen i det daglige:
Luft godt ud 5-10 minutter et par
gange om dagen (luk for radiatorerne
imens). Husk at der bruges mindre
varme til at opvarme frisk, tør luft –
end til indelukket fugtig luft! – og så
ved vi jo også, at den fugtige luft giver vækstbetingelser for vores fjende,
SKIMMELSVAMPEN.

Stil ikke møbler foran radiatoren.
Sæt lidt varme på i alle rum - også i
soverum, når I ikke er der.
Man sparer IKKE ved kun at lade
radiatoren i stuen være åben – den
kommer til at arbejde alt for hårdt i
sine anstrengelser med at varme hele
boligen op – så på den måde bruges
der mere varme, end hvis man har
varme på i alle rum.

			

2006-07		

2010-11

Forbrug		
Haneandele		
Fast afgift		

1,32			
150,29			
14,82			

1,44
247,14
23,24

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

www.gellerup.nu
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Alle beboere får TV 2 fra nytår til 12,50 kr.
TV2 bliver en betalingskanal, du ikke kan slippe for
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

TV 2 bliver betalingskanal fra 1. januar. Beboere i Brabrand Boligforening,
og andre der modtager kabel-tv via
Antenneforeningen Aarhus bliver
ved med at have TV2.
TV 2 bliver (lige som tidligere) placeret i basispakken - den mindste pakke
som alle har adgang til. Prisen bliver
12,50 kr. ekstra om måneden. Det svarer til 150,- om året.
Selvom det kan opleves som ekstrabetaling for noget, som beboere allerede har i dag, er prisen dog blandt
de laveste i landet. Andre steder skal
hver husstand betale over 20,- kr.
mere hver måned.

Beslutningen om at placere TV 2 i
den mindste tv-pakke er bestyrelsen
for Antenneforeningen Aarhus ikke
alene om:
”I antenneforeninger opereret af Stofa
selv, ligger TV 2 i den lille pakke,” oplyser TV2 under overskriften
”Stofa har indgået en distributionsaftale med TV 2”.
Priser for de øvrige kanaler (og dermed tv-pakker) hos Antenneforeningen Aarhus oplyses først senere på
året.

Læs mere:
Hjemmeside for Antenneforeningen Aarhus: http://www.antenneforeningen-aarhus.dka

Temaaften om fremtidens tv
Mød TV2, Stofa, Fona, InnovationLab og Antenneforeningen
af Ulrik Ricco Hansen

Antenneforeningen Aarhus indbyder
sine medlemmer og alle andre interesserede til en spændende temaaften
om fremtidens tv og forbrugernes rolle i det moderne medielandskab.
Det er gratis at deltage i arrangementet på Hotel SAS Radisson Blu.
Antenneforeningen har sammensat
et spændende program med fremtrædende foredragsholdere og eksperter
på området.
Der er mulighed for at møde Fona,
TV2, InnovationLab, Stofa og Antenneforeningen Aarhus, som har stande
i foyeren og gode tilbud med på dagen.

Kom og vær med
torsdag den 3. november
fra kl. 16.30 - ca. 21.00

Der trækkes lod om 1 Apple iPad2 og 3
Zaptor-bokse fra Stofa.
Program:

16.30 Registrering og velkomst
17.00 Har Antenneforeningen Aarhus
en rolle i fremtidens medielandskab?
v. formand Torben Overgaard, Antenneforeningen Aarhus
17.20 Dit intelligente hjem i 2013 v.
Preben Mejer, grundlægger af InnovationLab
17.50 Den digitale forbruger v. udviklingschef Thomas Helbo, Stofa A/S

18.20 Pause m. forfriskninger og let
traktement
19.00 TV2 nu og i fremtiden
v. salgsdirektør Aleksander Nørregaard-Madsen, TV2
19.30 Diskussion/ Åben mikrofon
Udstilling i Foyeren
Sted:

Hotel SAS Radisson Blu
Scandinavian Center (ved siden af
Musikhuset Aarhus)
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
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En rejseoplevelse
Barsk tur på isen
af Inger Bloch

Min novemberklumme handler om
en begivenhed, der foregik i november for 44 år siden i fjorden mellem
Narsaq og Narsarsuaq i Grønland.
Vi skulle forlade Grønland, hvor vi
havde boet siden 1963. Familien bestod af vores datter på to år og lillebror på bare otte uger samt min mand
og mig selv. På det tidspunkt boede vi
i Sydgrønland i Narsaq, og hjemme i
Danmark glædede farfar, farmor og
mormor sig til at se deres børnebørn
og til at få mulighed for at følge dem
i opvæksten.

Middag om bord

Rejseplanen

Da dagen gryede, så vejret ikke godt
ud: Det var slået om til slud, og der
blæste en kraftig sydost, som er en
varm vind.
To mand fra Narsarsuaq lufthavn gik
over fjordisen ud til vores skib; de
havde målt isen med ”isstave” og forsikrede os, at selvom det nu var begyndt at tø, var isen var tyk nok til at
bære os, mens vi gik det sidste stykke
vej ind.
Vi måtte dog først skrive under på,
at det var for egen regning og risiko,
hvis der skete noget undervejs.
En af passagererne var tømrer, og under hans ledelse baksede mændene
en interimistisk ”slæde” sammen til
vores bagage, som blev bundet godt
fast. Nogle af mændene trak så denne
slæde ind til kysten ved hjælp af tykke
tove, som blev bundet i. Vi andre blev
hjulpet ned på isen og skulle gå ind
til land. Min datter var placeret på sin
fars skulder, hvor hun sad og brølede
i protest mod vinden! En ung kvinde
hjalp mig med at bære min søn; han
lå i en babylift, som vi havde imellem
os, mens vi holdt godt fast i hvert sit
håndtag.

Rejseplanen var således: Med skib
gennem Skovfjorden fra Narsaq til
lufthavnen i Narsarsuaq – herfra med
fly til Søndre Strømfjord – og til sidst
videre med fly til Kastrup.
Vejrfast i fjorden

Sejlturen skulle have varet et par timer, og det gik da også fint i starten;
men efterhånden, som vi kom dybere
ind i fjorden, måtte vi sejle langsommere og langsommere på grund af is,
som der blev mere og mere af.
Til sidst standsede motoren, og vi
kunne ikke komme længere! – Vi kunne heller ikke sejle tilbage, det ville
være alt for farligt, da mørket var ved
at falde på.
Kaptajnen meddelte os derfor, at alle
– både passagerer og besætning måtte
overnatte på skibet, og her måtte vi så
afvente, hvordan situationen havde
udviklet sig, når det var blevet lyst.
Der var ikke andet at gøre end at væbne sig med tålmodighed, og selvom vi
nu kunne skimte lysene inde fra lufthavnen, havde vi ingen chancer for at
komme derind.
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Der var ikke beregnet middagsmad til
alle os (vi var 10-12 passagerer plus et
par børn, der var lidt ældre end vores).
En af kvinderne gik på opdagelse i
kabyssen og kom tilbage og meddelte
menuen: Til de voksne: Gullaschsuppe (lavet af den pakke med hakket oksekød, som besætningen skulle
have spist); børnene fik spejlæg, og
jeg kunne heldigvis forsyne min lille
baby fra mit ”private mejeri”.
På isen

Den sidste forhindring, vi skulle
klare, var den meget glatte og stejle
iskant helt inde ved kysten, men ved
fælles hjælp lykkedes det, at få alle op
på land.
Snestorm

Vi måtte nu tage en overnatning på
hotellet i Narsarsuaq, da det var blevet snestorm og umuligt at lande og
lette. Heldigvis opstod der et hul i
skyerne næste dag, og vi fik at vide,
at nu havde vi 10 minutter til at gøre
os klar med børn og bagage – så vi
kunne komme af sted, mens der var
den lille opklaring i vejret.
Vi nåede det, og flyveren fløj de ca. tre
timer til Søndre Strømfjord uden problemer. I Søndre Strømfjords lufthavn
ventede Danmarks-flyet på os, og vi
gik direkte fra det ene fly til det andet
og landede i Kastrup efter fire en halv
time.
Set i bakspejlet

Jeg var almindeligvis ikke bange for
noget som helst dengang – men i de timer på isen, hvor vi bevægede os hen
over den islagte fjord med vandpytter i kraftig storm og slud – og med to
små børn – ja da oplevede jeg virkelig,
hvad det vil sige at være bange!

t

Endelig fik vi en boligminister
Udsigt til gode ting; men der er stadig mangler
af René Skau Björnsson,
fhv. formand for folketingets boligudvalg

Så fik vi endelig et by- og boligministerium igen. De senere år er boligområdet blevet syltet og har været et
uønsket vedhæng i primært socialministeriet. Skiftende socialministre har
hellere villet koncentrere sig om socialområdet i stedet for boligområdet.
Og når de endelig har vist interesse
for boligområdet, så har det primært
været den sociale del i de almene boligområder.

med tilsvarende billigere husleje for
den enkelte lejer.
Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tids-

ikke står noget om, om der skal tilba
geføres penge til landsbyggefonden.

svarende boliger og en bedre samlet
boligøkonomi. I dag er der en lang
venteliste, og indsatsen vil allerede
starte i forbindelse med kick-starten.
Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere en model, hvor
Landsbyggefonden får mulighed for
at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter.

skrivende stund ikke ser ud til at gaven til boligejerne, som mange partier
luftede i valgkampen, bliver til noget.
Men meget kan ske endnu. I de næste uger skal finansloven forhandles,
og i den forbindelse er der stor sandsynlighed for, at man vil finde nogle
penge til boligejerne. Det er jo en vælgergruppe, man er meget bange for.

Lidt formildende er det dog, at der i

Boligpolitik er mere end boligsocial
indsats

Boligsektoren er mere og meget andet end den boligsociale indsats. Nu
kommer der forhåbentlig mere fokus
på hele boligsektoren igen. Og i regeringsgrundlaget, som er lavet af S,
SF og R, er der et helt afsnit om boligområdet, herunder lejeboligerne..
Der står blandt andet, at tilstrækkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en
grundlæggende forudsætning for et
sundt boligmarked – det er vise ord.
Hvad siger regeringsgrundlaget
Og regeringen peger på en række
konkrete områder, de vil tage fat på
her og nu, lad mig nævne:
Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at løse de boligsociale
opgaver.
Regeringen vil arbejde for, at der opføres billige boliger, hvor der er behov.
Regeringen vil sikre opførelsen af
flere ungdoms- og ældreboliger, så
det fremtidige behov imødekommes.
Finansieringen drøftes nærmere med
kommunerne.
Samtidig skal der iværksættes et arbejde, der ser nærmere på finansieringen og huslejefastsættelsen i den
almene boligsektor. Herunder om der
kan sikres billigere lån til nye boliger

Hvad savnes i regeringsgrundlaget

Det skal dog siges, at der er meget,
som ikke er med i regeringsgrundlaget, som f.eks. hvad man har tænkt sig
at gøre for at rette op på skævhederne
mellem lejere og ejere de seneste 10 år.
Der står heller ikke direkte noget om
det store renoveringsefterslæb, vi har
i den almene boligsektor. Ligesom der

Forhåbentlig ændres fokus nu i boligpolitikken. Det er i hvert fald meget
opløftende, at vi nu har fået en særskilt minister for boligområdet.
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Livlig debat om 2012-budgetter
Tre beboermøder krævede ændringer i det budgetforslag for 2011, som var udsendt
af afdelingsbestyrelsen og boligforeningen
af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

I de fleste afdelinger i Brabrand Boligforening godkendte beboermødet i
september det forslag til budget, som
var udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og boligforeningens administration. Men i tre afdelinger krævede
beboermødet ændringer. På Toveshøj
skete dette på den måde, at budgetforslaget simpelthen blev nedstemt
efter kritik af to poster i forslaget. Udover Toveshøj drejer det sig om Gellerup og Sonnesgården. I disse to afdelinger vedtog beboermødet konkrete
ændringer af budgettet.
I Gellerup og på Toveshøj var der tale
om huslejestigninger på ca. 7½ % og
7% – og derfor er det næppe overraskende, at budgetforslagene blev
mødt med kraftig kritik. Men desværre er situationen den, at selv med
disse stigninger er der tale om meget
skrabede budgetter, som kun dækker
det allermest nødvendige. En væsentlig del af huslejestigningerne i mange
afdelinger skyldes bl.a. stigende ejendomsskatter og aftrapning af støtte.
Det skyldes, at boligpolitikken er udformet til gunst for den bedst stillede
halvdel af boligejerne og til ugunst for
os andre.
Nej til indeksering af henlæggelser
I Gellerup og Sonnesgården sagde
man nej til at indeksere henlæggelserne i 2012. Henlæggelserne er vores
opsparing til istandsættelser, ny vinduer og køleskabe o.s.v. Disse penge
taber værdi, når priserne stiger. Derfor har vi et princip om, at vi hvert år
over huslejen indbetaler et beløb, der
kan genskabe den fulde realværdi af
vores opsparing. Dette beløb beregnes efter et såkaldt byggeindeks.
I Gellerup medfører det en huslejestigning i 2012 på ca. 2 millioner kr.
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Man kan diskutere, om vi henlægger
for meget eller for lidt. Men i mange
afdelinger har vi desværre brug for
en del penge i fremtiden, f.eks. til udskiftning af dårlige vinduer. Derfor
er der i foreningsbestyrelsen betænkelighed ved at slække på indekseringen. I Holmstrup var der forslag
om at nedsætte beløbet, men et snævert flertal forkastede dette forslag.
Her forventes betydelige udgifter til
vinduespartierne. I Gellerup vil renovering af vinduespartierne koste
mere end 800 millioner kr., så selvom
Landsbyggefonden forventes at gå
ind i den sag, så vil det være klogt at
spare noget op.
Istandsættelse ved nyudlejning

På Toveshøj og i Gellerup ønskede
man at fjerne udgifterne til istandsættelse af de lejligheder, der fraflyttes og
skal udlejes igen. Det er 1,7 millioner
kr. i Gellerup og 900.000 kr. på Toveshøj. Også på dette punkt er foreningsbestyrelsen betænkelig ved at spare.
Hvis lejlighederne udlejes i dårlig
stand, så bliver de sværere at udleje,
og det kan give huslejetab. Desuden
kan vi af myndighederne blive pålagt
at istandsætte. Så reelt kan der ikke
spares penge på den konto. Hertil
kommer, at vi har aftalt med Aarhus
Kommune, at huslejetabene i Gellerup og på Toveshøj skal dækkes i forbindelse med Helhedsplanen på en
sådan måde, at beboerne i Brabrand
Boligforening ikke kommer til at betale dette tab over huslejen. Derfor kan
vi dårligt træffe beslutninger, der kan
forøge huslejetabet.
Når et beboermøde forkaster eller
ændrer et budgetforslag, så skal foreningsbestyrelsen tage stilling til sagen. Foreningsbestyrelsen har beslut-

tet, at den ikke kan støtte de ændringer, der blev vedtaget på beboermøderne. Da der således er en uenighed,
må vi nu vente på, at Tilsynet – altså
kommunen – skal træffe den endelige beslutning om de tre afdelingers
budgetter for 2012. Huslejestigninger er varslet i overensstemmelse
med afdelingsbestyrelsernes forslag.
Dette har vi gjort for at hindre, at vi
senere skal varsle endnu større stigninger. Hvis kommunen nedsætter de
varslede stigninger, vil huslejen naturligvis straks blive sat ned. Og for
Sonnesgården gælder det særlige, at
boligforeningen vil drøfte en række
spørgsmål om budgettet med afdelingsbestyrelsen, og derfor kan der
måske findes løsninger, så sagen ikke
går til afgørelse i Tilsynet.

t

Et kig på nye veje
i afd 4 og 5 studeredes arkitekternes forslag
af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Medlemmer af afdelingsbestyrelserne
i Gellerupparken og på Toveshøj var
med teknikere og arkitekt på besigtigelsestur for at kigge nærmere på
udkastet til den nye trafikplan for
området.
I forbindelse med helhedsplanen har
Cowi udarbejdet et forslag til, hvordan nye veje kan føres gennem området og dermed åbne det for byen,
Gudrunsvej får ny form og endelig
føres der en ny boulevard-lignende
gade fra Bazar Vest til City Vest – den
såkaldte Bygade.
Infrastrukturen er i udkast ved at
være så meget på plads, at den nu
kan danne fundament for den ansøgning, der i oktober skal af sted til
Landsbyggefonden for at få del i de
349 mio. kroner, der er reserveret til
Helhedsplanen.
Afdelingsbestyrelserne fik på besigtigelsesturen en gennemgang af, hvordan den nye vejstruktur kommer til
at se ud efter Cowis forslag, og de

kunne komme med bemærkninger og
forslag.
Fra Gellerupparken deltog Helle
Hansen, Ali Khalil og Walid Mahmoud. Fra Toveshøjs afdelingsbestyrelse var Henning Bay Thomsen og
Troels Bo Knudsen med. Arkitekt Jan
W. Hansen stod for rundvisningen.

Helle Hansen og Ali Khalil fra Gellerupparken
og arkitekt Jan W. Hansen

Derudover var der teknikere med fra
Cowi samt Brabrand Boligforenings
udviklingsdirektør Flemming Kristian Kristensen og Per Frølund, leder
af Århus Kommunes sekretariat vedr.
Helhedsplanen.

Henning Bay Thomsen fra Toveshøj
og arktitekt Jan W. Hansen
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COWI RETHINK: Nye øjne ser nye muligheder
Hvad sker der, hvis man beder studerende fra så forskellige uddannelsesretninger
som antropologi, økonomi, arkitekt- og ingeniørstudierne om at stikke
hovederne sammen i fire intense dage og komme op med en idé,
der kan skabe økonomisk vækst i Gellerup?
af Annemette Gravgaard Larsen, kommunikationsmedarbejder Cowi, og Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Det spørgsmål skal COWI RETHINK
give svaret på, når arrangementet løber af stablen den 11. - 14. november
2011 i Globus1. Det er rådgivningsvirksomheden COWI, der er initiativtager til arrangementet, som er udviklet i samarbejde med Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune, Aarhus
Universitet, Arkitektskolen i Aarhus
og Ingeniørhøjskolen i Aarhus.
Fem teams med hver fem deltagere
skal i løbet af et intensivt fire-dages
forløb udvikle hver deres idé til, hvor-

dan man kan skabe økonomisk vækst
i Gellerup og på den måde understøtte visionerne i Helhedsplanen. På
hvert hold deltager også en ung medarbejder fra COWI og fra fem andre
østjyske virksomheder.
Vi tror, at man ved at kombinere kompetencer, som ellers sjældent mødes,
giver mulighed for, at skæve og originale idéer kan opstå. Deltagerne kommer alle med friske øjne og kan måske vende tingene lidt på hovedet og
spotte nye potentialer og muligheder,

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk
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siger regionsdirektør i COWI, Søren
Adamsen.
Under forløbet bliver deltagerne i
COWI RETHINK introduceret for en
række personer med tilknytning til –
og viden om – Gellerup, som de kan
trække på i arbejdet med deres idé.
De skal også spise aftensmad med
unge fra Gellerup, der kan fortælle
deltagerne om hverdagen i området
og om deres egne ønsker for bydelen.
På fjerde og sidste dag af COWI
RETHINK kåres den bedste og mest
visionære idé. Vinderholdet belønnes med en studietur til Oman, hvor
de unge skal se nærmere på en række
byudviklingsprojekter. Læs mere om
COWI RETHINK og de idéer, der
kommer ud af processen i næste nummer af Skræppebladet.
COWI RETHINK workshoppen foregår i Globus 1 i Gellerup den 11.-14.
november. Deltagerne kommer fra
Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Aarhus, Arkitektskolen Aarhus,
COWI og fem andre virksomheder.

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

1 - Hans Broges Parken

Klub Hans Broge
Aktiviteter resten af året
af Gunhild Weisbjerg
arkivtegning af

Onsdag den 9.november kl.19.30
- Banko.
Vi gentager forårets succes.
Og igen er vi så heldige, at Børge
Nielsen vil styre løjerne assisteret af
fra Gerda.

Tirsdag den 29. november kl. 19.00
- Juledekoration med Ann Tind
Østrup.
Vi har aftalt, at vi skal lave en ”langtidsholdbar” dekoration, som kan
lyse op i vore stuer i hele den hyggelige julemåned.

For vores klubaftener gælder det, at
du som medlem betaler kr. 30 ikke
medlemmer betaler kr. 40 for entré og
kaffe og kage.
Medlemskabet giver adgang til motionsrummet med de nye maskiner.
I den forbindelse et lille opråb, der
er desværre nogle medlemmer, som
endnu ikke har betalt kontingentet.
Betal venligst omgående. Du kan se
beløbets størrelse på www.klubhansbroge.dk.
Har du problemer med at betale pr.
bank/netbank, så kan du også betale
på mødedagene eller direkte til Berit
Bramm, Udsigten 76.
Hvis du ikke ønsker at være medlem
længere, så aflever venligst nøglen til
motionsrummet i postkassen Udsigten 76 hos Berit Bramm.
De tilskud, vi lejlighedsvis modtager
fra fritidsforeningen, kræver fuldt opdaterede medlemslister.
Oktoberhilsner
gunhild@weisbjerg.dk - tlf. 23355556

Lørdag den 3. december kl.13.00
- Julefrokost.

Du skal regne med 150 kr. til materiale, og klubben giver kaffen og kage.

Nærmere oplysninger følger senere;
men sæt endelig kryds nu i kalenderen, da vi ved denne lejlighed også
markerer, at vores lille klub nu har
eksisteret i 10 år, så der vil være sat
ekstra sejl til.

Tilmelding senest søndag den 27. november til undertegnede.
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2 - Søvangen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Konstituering

Formand:
Per Bo Ravnå
Næstformand:
Michael Jørgensen
Det Grønne Udvalg:
Stig Andersen, Peter Madsen og Else
Høgh
Legepladsudvalget:
Kristian Livijn og Michael Jørgensen

Vaskeriet:
Michael Jørgensen  
Kontaktperson beboerhusudvalget:
Margit Nørhave
Sekretær:
Kristian Livijn
Festudvalg:
Michael Jørgensen og Kristian Livijn
Selskabslokale: Else Høgh

Afdelingsbestyrelsen holder møde den
2. tirsdag i måneden kl. 17.30.

BEBOERHUSET SØVANGEN
Arrangementer i november 2011
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget
tegning af Jesper Ankjær

Ris à la mande med kirsebærsauce
Kaffe eller thé
Pris kr. 50,- for voksne – børn under
12 år kr. 30,Nu er det blevet mørkt om aftenen,
det er årstiden til regn og rusk,
så ”De glade vandrer” holder vinterpause.
Sidste tur i år bliver den 31. oktober.
Tak for i år, vi ses igen i 2012.

Seniordans
Mandag den 7. november kl. 19.00

Der er tilmelding til fællesspisningen
den følgende torsdag

Søndagscafé
den 20. november kl. 14.00-16.30
Kaffe/thé med brød - pris kr. 20,Alle er velkommen

Fællesspisning
Torsdag den 24. november kl. 18.00
Menu: Ribbenssteg med brunede kartofler, rødkål og surt
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Husk vores ”julecafé”
søndag den 4. december kl. 14.00.
Den bliver i lighed med sidste år.
Se venligst i decembernummer af
Skræppebladet,
hvor der vil stå alt om denne julecafé.
Med venlig hilsen
Beboerhusudvalget

4 - Gellerupparken

Ny multibane på vej til børnene i Gellerup
Fodboldmål og bord-bænkesæt giver bedre udeliv mellem blokkene
tekst og foto Helle Hansen

I Gellerupparken er der siden foråret
blev opsat 10 sæt minifodboldmål
rundt omkring på de grønne græsarealer mellem blokkene. Og at målene
er blevet flittigt brugt af børn og unge,
vidner de tyndslidte græsplæner mellem målene om.
Afdelingens beboere har hen over
sommeren også oplevet, at der flere
steder er blevet opstillet nye bordbænkesæt neden for blokkene, og at
der samtidig er blevet anlagt fine flisearealer rundt om bænkene.

Nyt legeareal på Gudrunsvej

Næste fokusområde for afdelingsbestyrelsens legepladsudvalg bliver
området i den sydlige ende af Gudrunsvej mellem blokkene B6 og B7.
Her blev det 20 år gamle træespalier,
der stod placeret i sandkassen fjernet i
forbindelse med Godhedsdagen i september. Og nu er der planer om, at der

til foråret skal etableres nye klatrestativer, som børnene kan lege i.
Hvis nogen beboere er interesseret i at
være aktive i afdelingens legepladsudvalg, kan de henvende sig til afdelingsbestyrelsen – kontakt Helle Hansen, mobil 4071 8675 e-post hellehm@
gmail.com

Basket- og fodboldbane på Dortesvej

I løbet af efteråret kommer der endnu
et nyt aktivitetstilbud til områdets
unge. Der bliver nemlig placeret en
spritny multibane med basket- og
fodboldbane på Dortesvej. Den nye
banen bliver købt med et tilskud på
175.000 kroner fra Aarhus Kommunes
pulje til multibaner, og banen bliver
anlagt på den allerede eksisterende
gamle og nedslidte asfaltbane, som
ligger mellem blokkene A6 og A7.

Den gamle nedslidte fodboldbane på Dortesvej bliver snart erstattet af en ny multibane,
hvor der kan spilles både basket og fodbold

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

www.gellerup.nu
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4/5 Gellerupparken/Toveshøj

HAVEN I SVINGET I VERDEN
Gelleruphaven – den ene verdenshave
tekst og fotos af Lene Christensen

I det skarpe sving på Gudrunsvej i Gellerup ligger den ene af to Verdenshaver. Det er Gelleruphaven - den anden Verdenshave hedder Toveshøjhaven og ligger tæt på Hasle Bakker.
I Gelleruphaven har der været livlig aktivitet
hver anden søndag her i efteråret. På billederne
her skal bedene klargøres, der skal sås morgenfruefø, og der skal saves brænde og hygges. Og
meget mere.

Jorden gøres klar til såning - med
hjælp fra Elin Kyhl Svendsen,
projektleder på Verdenshaverne.

Grene og træer er blevet tyndet
ud, og der saves brænde til bål.

Elin Kyhl Svendsen deler frø ud.

Havearbejde kræver pauser.
Her skal der poppes popcorn.

Æbler kan spises, og de kan
også bruges til at jonglere med.
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KUNSTNER BRINGER GADESTREGER TIL GELLERUP
Unge i Gellerup er blandt dem, som ”Sigrids Stue”s nye internationale kunstner Mario
Ybarra JR gerne vil have fat i. De skal med i en tegneklub i hans åbne værksted.
tekst af Jytte Lund Larsen, gellerup.nu
fotos af Birger Agergaard, gellerup.nu

Ybarra, som er af mexikansk afstemning og bor i Los Angeles, efterfølger
Sandra Johnston som ”gæstekunstner” i Århus Kunstbygnings nye satellit i Gellerup. Han startede opholdet med at fejre sin 38 års fødselsdag.
Gadestreger i Sigrids Stue
Mario Ybarra JR har forandret Sigrids
Stue til en tegneklub eller Drawing

har fem fingre, og når I tegner omridset af jeres hånd, kan I i hver finger
se en del af jeres tegneopgave.” Han
tilpasser opgavernes sværhedsgrad
til sine kursister. Vigtigt er at sætte en
ramme om en opgave, så den giver
mening: At male en fødselsdagskage
til mor eller far, at lave en tegneserie
eller at tegne sammen med andre.

Mario Ybarra JR er ved at finde en grimasse, der kan passe
i Sigrids Stue i Gellerup.
Club. Klubben har åben hver onsdag
aften, hvor klubbens medlemmer kan
observere, tegne graffiti og landskaber. Mario Ybarra JR håber, at han kan
danne et netværk med klubbens medlemmer.
”Mine elever skal kommunikere med
mig over Facebook, når jeg tager tilbage til Los Angeles,” forventer han.
Femfinger-pædagogik

Mario Ybarra JR bruger ”femfingerpædagogik”. Han siger, at alle kan
tegne.
”Vis mig din hånd,” siger han og gør
eleverne nysgerrige og fortsætter: ”I

unge kunstneres nysgerrighed. Denne
model er mønster for det pilotprojekt,
han er i færd med at skabe i Gellerup.
Fra graffiti til Slanguage

Slanguage er street language eller gadens sprog.
Mario Ybarra JR stoppede med selv at
lave graffiti i 1993. Han fandt ud af,

Mario Ybarra JR har altid sin skitsebog med sig – episoder fra
gaden.

Kunstner – underviser – performer

Mario Ybarra JR’s far er skibsingeniør.
Han påvirkede tidligt Mario Ybarra
JR’s interesse for at tegne. Faderen arbejdede ved Mississipi-floden, langt
fra hjemmet i Califonien.
Hver uge sendte faren tusser, blyanter og farver til Mario Ybarra JR: ”Jeg
kunne ikke vente til næste gang, jeg
fik en pakke,” siger han.
Netop farverne, forventningen og
spændingen fik motivationen i højsædet.
I 2001 fik han sin universitetsgrad i
kunst. Og samtidigt åbnede han galleriet ”Slanguage”, som vakte andre

at graffiti havde egne regler i subkulturen. Det var ikke den frihed, han
havde forestillet sig. I stedet kalder
han sig Street-pointer, fordi han i sin
kunst peger på episoder fra gaden.
Altså en forening af gadekultur og
malerkunst.
Om Sigrids Stue

Århus Kunstbygnings satellit. Foreningernes Hus, Sigridsvej 46, 8230
Brabrand. www.sigridsstue.dk
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Tousgårdsladen
kom og vær med – Aktivitetsoversigt

SYVÆRKSTED I TOUSGÅRDSLADEN

tekst og foto af: Anja Raithel, Laden

Den første dag på syværkstedet går
over al forventning, Fahmo Ismail
rådgiver i hurtigt tempo de seks damer, som er dukket op for at sy. Nogle
syr kjoler, andre reparerer børnetøj.
Fahmo er sikker på, at der er endnu
flere, som gerne vil sy. Mange kommer i hverdagen hos hende og får
hjælp, det var faktisk dér idéen til
syværkstedet opstod. ”Hvorfor ikke
lære dem at sy selv i stedet for, at jeg
hver gang skal hjælpe?”.
Fahmo har mange andre idéer til aktiviteter i Laden. Hun er netop sådan
en frivillig, Laden har brug for flere af.
Hvis du har lyst til at sætte en aktivitet i gang, blive lektiehjælper i dansk
eller frivillig i Ladens køkken, så ring
på tlf. 86259158. Du kan også komme i
praktik eller arbejdsprøvning i Laden,
vi samarbejder gerne med din sagsbehandler.
Hver torsdag kl. 10 - 13
på Edwin Rahrsvej 6 B

BØRNENES BAGEDAG

tekst og foto af Anja Raithel, Laden
Tirsdag den 22. nov. kl. 16 – 18 inviterer beboerhuset Tousgårdsladen til
bagedag for børn. Frivillige vil lære
børn at bage sunde brød og (små)kager samt kiks, der smager fantastisk.
De frivillige undervisere medbringer
opskrifter fra bl.a. Somalia, Libanon
og Danmark
Tilmeld dit barn hos Anja:
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrsvej 6B
8220 Brabrand
tlf. 86259158
LEKTIECAFÉ I LADEN

Fahmo Isamil (bagest) rådgiver kvinder i
at sy og reparere.
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Hver tirsdag kl. 17 -19 er der lektiecafe i engelsk og matematik. 3.- 9.kl. på
1.sal Edwin Rahrsvej 6b. Underviseren er Mohamed Lcilmi.
Lektiehjælp er et samarbejde mellem
Vejledningscentret, Familienetværk i
Toveshøj og Laden.
For mere info:
Tousgårdsladen Edwin Rahrs vej 6 B
tlf. 86259158 eller
info@tousgaardsladen.dk

BLIV FRIVILLIG I LADEN

Tousgårdsladen mangler en frivillig,
som kan rådgive ca. en time om ugen
eller en fast dag om måneden i bl.a. at
oprette mailadresse og søge information på nettet.
Har du lyst til at vejlede, så kig forbi
eller ring på tlf. 86259158 (Anja Raithel).
Vi kan tilbyde et hyggeligt miljø med
rum for mange forskellige mennesker. Her er kaffe på kanden og ”højt
til loftet”. Beboerhuset har mange
forskelligartede aktiviteter som f.eks.
folkekøkken, motion, billedskole og
debataftener.
Tousgårdsladen ønsker at rumme
aktiviteter, som skaber fællesskab og
dejlige oplevelser - primært til gavn
for beboere i området.

6 - Holmstrup

Brand, budget, videoovervågning og meget mere
Beboermødet i Holmstrup trak ud til næsten midnat
af Jens Skriver

De alvorlige begivenheder i Holmstrup prægede det ordinære beboermøde, men mod forventning deltog
dog kun godt 50 beboere. Noget nær
som sædvanligt, men beboere fra Jernaldervej 245 markerede sig stærkt.
Ikke nok med at der havde været eksplosionsagtig brand i 3-4 biler under
Jernaldervej 245, så var et gammelt
forslag om videoovervågning meget
apropos blevet undersøgt og gjort
klar til afstemning.

vejs, vaskeriet fungerer trods klager,
legepladser forbedres og misbrug
af Genbrugspladsen skal undgås.
Hjemmesiden er nu kommet op at
stå igen. Kælderrummene er blevet
registrerede, og ledige kælderrum

Edvin svarede, at der havde været
megen sygdom blandt personalet, og
meget havde været brugt til at hjælpe
til med Helhedsplanen.
Beretningen blev derefter taget til efterretning.

Afdelingsbestyrelsens beretning

I den mundtlige beretning fra afdelingsbestyrelsen indledte Edvin Juhl
med at sige, at det havde været en
fredelig sommer, men så indtraf branden under carporten til Jernaldervej
245, hvorved tre biler og en række
kælderrum blev helt ødelagt, mens 14
lejligheder fik alvorlige skader af sod.
Adskillige mennesker havde været i
livsfare. Og ikke nok med det. Kort
tid efter blev en række nyindkøbte
haveborde og en traktor stjålet. Alt
sammen betyder det store omkostninger og kan muligvis få konsekvenser
for huslejen. Af overskudkontoen
var anvendt 250.000 kr. til røgsikring.
Nu blev det overvejet at anskaffe et
sprinkleranlæg til 2 millioner kr. Det
har hidtil ikke været muligt at få lokalpolitiet til at patruljere i området.
Her registreres meget lidt kriminalitet, så andre områder prioriteres.
Edvin sluttede den afdeling af med
at appellere til, at al kriminalitet blev
meldt, inden han redegjorde for mindre sager. Reguleringskontoen var
nu tom, men der var begået regnefejl
af administrationen ved afrapporteringen. Et nyt reglement er under-

Dirigenten Vagn Eriksen og Edvin Juhl er klar
kan lejes. Der er sket fejl i forbindelse
med nedtrapningen af indbetaling til
B-ordningen. Der bruges 1 millioner
kr. til fællesbelysning. Det skal der
kikkes på, hvilket også blev understreget i den efterfølgende debat. Her
blev også efterlyst voksenlege- og
motionsredskaber, gynger på østsiden af byggeriet og gjort opmærksom
på, at skatebanen var eroderet. Under
debatten blev det også nævnt, at det
var meget dyrt at hente håndværkere udefra og spurgt, om der ikke var
meget driftspersonalet kunne gøre.

Foreningsbestyrelsens beretning

Den blev aflagt af Hans Esmann, der
i sin version af beretningen fra foreningsbestyrelsen lagde vægt på både
boligforening og boligbevægelse. Brabrand boligforening er i gang med
meget store aktiviteter og er mere en
byggeforening end en boligforening.
Den skaffer lærepladser i forbindelse
med byggerierne. Det anslås, at kommune får 80.000 flere indbyggere i løbet af de næste 10, og der skal bygges
30.000 flere boliger, men der er kun
planlagt 100-150 almene lejligheder. I
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forbindelse med grunden på havnen
sikrede Brabrand Boligforening sig
100-120 kvoter, hvilket har vakt misundelse i BL’ 5. kreds.
Budget 2012 og brug af
overskudskonto

Det blev også fremlagt af Edvin. Som
det allerede var blevet understreget
i den skriftlige beretning bliver der
tale om en betydelig huslejestigning.
Bestemmelsen af ejendomsskatter var
indviklet. Personaleudgifter og det
løbende forbrug blev bestemt af den
almindelige udvikling af prisstigninger og omkostninger. Der også planlagt udskiftning af vinduer. Der er
ingen stigende finansieringsudgifter,

ikke var muligheder for at spare. Boligforeningens næstformand Keld
Albrechtsen oplyste, at huslejestigninger havde været tema for mange
beboermøder. ”Systemet med aftrapning af sikringsordninger er helt urimeligt. Det samme gælder ejendomsskatterne. Selv om vi sparer, bliver der
tale om store huslejestigninger. Sagen
bør tages op politisk.” Peter Iversen
rejste spørgsmålet om indeksering af
henlæggelser. ”Det er en politisk beslutning, og andre boligforeninger er
billigere”
Henlæggelser blev herpå indgående
diskuteret af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og medlemmer af
foreningsbestyrelsen. Diskussionen

Forsamlingen
men renteaftrapningen bør omlægges. Af overskudskontoen var der
brugt 400.000 kr. heraf 200.000 kr. til
røgsikring.
Derefter fulgte en livlig debat. Poul
Erik Østergaard var rystet over den
stigende husleje og spurgte, om der
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var så deltaljeret og indforstået, at
den formodentlig er gået hen over
hovedet på mange af de fremmødte
beboere. Det korte af det lange er, at
de fleste afdelinger af boligforeninger
har store henlæggelser. I den forbindelse stillede Adam Hansen det æn-

dringsforslag til budgettet, at indekseringen blev reduceret til det halve.
Forslaget blev forkastet med et lille
flertal. Derefter blev det samlede budget godkendt med et overvældende
flertal. Det samme gjaldt anvendelsen
af overskudskontoen.
Videoovervågning

Den langvarige og detaljerede diskussion resulterede i, at en del beboere
var gået, inden man nåede frem til det
punkt, der nok havde størst interesse,
nemlig videoovervågning.
En beboer havde i foråret 2009 stillet
forslag om, at der blev etableret videoovervågning under carportdækkene
og opgangene i A-blokkene. Dengang var videoovervågning ikke lovlig, men beboermødet havde pålagt
afdelingsbestyrelsen at undersøge
omkostningerne ved eventuel overvågning. Nu er der blevet åbnet mulighed for, at der kan gives tilladelse
til videoovervågning. Afdelingsbestyrelsen havde indhentet et, men
kun et, tilbud om videoovervågning.
Forslaget blev derefter livligt debatteret. Erfaringerne med virkningerne
af videoovervågning på kriminalitet
er blandede. Det fremlagte forslag
dækkede ikke hele bebyggelsen, men
undtog B-blokkene og deres fælles
kælderrum. En del havde principiel
modstand mod overvågningssamfundet, mens især beboere fra 245 savnede tryghed. Et ændringsforslag om
at opstille et flytbart kamera mod syd
blev forkastet med stort flertal, hvorefter et mindre flertal forkastede det
forslag, afdelingsbestyrelsen havde
lagt frem.
Kl. 23.15 var mødet nået til eventuelt,
hvor en beboer henstillede til, at sagkyndige foretog deres indforståede
diskussioner inden mødet, men andre opfordrede til, at man arbejdede
frivilligt for og støttede op om en ny
aktivitet for børn og unge.
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Løjtnantens Have var helt fyldt op
Roligt og hurtigt afdelingsmøde trods titusindvis af tusindben i Voldbækhave
af Kurt Bülow
tegning af Jesper Ankjær

Cafe Løjtnantens Have i centrum af
seniorbofællesskabet Voldbækhave
på Årslev Møllevejvar stuvende fyldt
til afdelingsmødet sidst i september,
hvor så godt som alle 28 lejemål var
til stede og dertil hele otte repræsentanter for Brabrand Boligforenings organisation og daglige ledelse.

nu blevet sprøjtet for, sluttede formanden og roste Voldbækhave
som et godt bosted for seniorer.

beroligede dog beboerne, da tusindben er helt uskadelige.

En overgang var der så mange tusindben, at man i bogstaveligste forstand
kunne feje dem op i bakkevis især ved
indgangspartierne. Et print fra Naturhistorisk museum på opslagstavlen

Banebrydende lavenergi

Efter valg af Bo Sigismund som dirigent, fortalte afdelingsformanden
Karin Floes i sin beretning om afdelingens mange aktiviteter – fra runde
fødselsdage og sommerudflugter til
sjove rammer om fastelavn, jul og
nytår og her sidst en oktoberfest med
grillet pattegris. Der er ugentlige kortaftener og fællesspisninger, banko
mv. og fire gange hver uge gratis
fitness i lokaler hos næsten-naboen
Kirkens Korshærs herberg og kursuscenter. Petanque-banen , haverne og
eftermiddagskaffen er faste daglige
holdepunkter i sommerhalvåret.
Altansagen har fyldt meget i afdelingen, men nu er det blevet vedtaget, og beboerne glæder sig til at
få sat dem op, fortsatte Karin Floes,
der videre nævnte, at der er blevet
arbejdet ihærdigt med rågeproblemet, men det er ikke nogen let opgave, og det koster jo osse lidt penge,
som desværre ikke lige er til stede...
Plaget af tusindben

Karin Floes pegede dernæst på, der
stadig er ting, afdelingen mangler at
få udbedret, bl.a. fældningen af en
stor gruppe 30-40 meter høje birketræer, der forhindrer sollys i en række
haver og boliger.
Vandbassinet skal også renoveres,
og så har vi været frygtelig plaget af tusindben, men dem er der

Lene Olm berettede dernæst om
arbejdet i hovedbestyrelsen og de
mange spændende nybyggerier og
renoveringer:60 nye lavenergiboliger
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i Tranbjerg, 75 i Hasselager, mens beboerne er under indflytning i 43 nye
lavenergiboliger i Solbjerg.
Det er banebrydende lavenergiprojekter, og demoboligen villa Vid i
Tranbjerg er verdens første familiebolig med facader af højstyrkebeton og
opført som o-energihus.
Højstyrkebeton er en dansk opfindelse, der isolerer rigtig godt, og som
ventes at slå igennem på verdensmarkedet de kommende år.
Solbjerg-boligerne er plus-o byggeri,
hvor der produceres mere energi end
huset forbruger.
Mega-jordvarmeanlæg

De 75 boliger i Hasselager er kun 1.
etape af et større projekt og her opererer de tekniske energiplaner med et
jordvarmeanlæg, der bliver det hidtil
største herhjemme.
Det er planen at bore helt ned til en
dybde af 250 meter.
De to store renoveringer i Hans Brogesparken og Søvangen blev skudt i
gang i år med inddragelse af beboerne i workshops, der blev et eksempel
til efterfølgelse.

240 boliger på havnen

Hertil svarede bl.a. Carsten Falck og
Mogens Clingman, at afdelingen tidligere har haft overskud, som har været brugt til huslejenedsættelse.
Sidste års overskud på 6819 kroner
kommer tilbage til beboerne via konto 407. Den indbetalte husleje bliver i
afdelingen, påstod administratorerne.

Under budget og regnskab oplyste

Som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen valgtes Jesper Frølich, Edith Jespersen blev 1. suppleant , mens Kurt
Bülow Kempel
blev afdelingens repræsentant i
Skræppebladets redaktion.
Det velforberedte møde blev afsluttet
på mindre end en halv time.

På havnen har Brabrand Boligforening fået en kvote på 100 almene
boliger og 140 ungdomsboliger – et
ret så aktuelt projekt, idet konkurrenceforslagene fra arkitekterne skal
afleveres her i efteråret.

Mogens Clingman om økonomien, at
62 pct er upåvirkelige udgifter, som
beboerne ingen indflydelse har på,
mens de 30 pct er såkaldt adfærdsafhængige udgifter, som beboerne kan
påvirke bl.a. via forbrug af energi.
De sidste otte pct er påvirkelige udgifter som feks til fester, udflugter og
afdelingsmøder – og feks bekæmpelse af rotter og råger! Hvis der ellers er
enighed herom.
Huslejen bliver i afdelingen?

Der var spørgsmål og kommentarer til økonomien fra Finn Pedersen,
Karin Floes og Erik Lauritzen, og det
forlød bl.a., ‘ at vi får altid at vide, vi
er en selvstændig afdeling, men udgifterne har vi ingen indflydelse på.’

t

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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Livlig debat om budget i Sonnesgården
Budget godkendt med forbehold
af Hans Esmann Eriksen
foto af Bo Sigismund

Afdelingsmødet i Sonnesgården den
6. september blev afbrudt under behandlingen af afdelingens budget.
Det skete, fordi afdelingsmødet ønskede at få bedre dokumentation
fra administrationen om grundlaget
for budgettet. Den information blev
sendt ud.
Mødet blev genoptaget d. 28 september med Bo Sigismund som dirigent.
Fremmødet var stort, idet 2/3 af lejlighederne var repræsenteret.

sparelser, der var anført, kunne realiseres. Det ville betyde, at forslaget om
forøget varmemestertid i realiteten
ikke bliver realiseret. Der blev også
argumenteret for, at den såkaldte indexering skulle fjernes fra budgettet.

forbehold for, at indexeringsspørgsmålet bliver løst
Godt og langt møde

Efter mødet, nød deltagerne en velfortjent øl.

Et livligt og indholdsrigt møde med
langt referat

Debatlysten på mødet var stor og de
enkelte punkter blev debatteret grundigt. Det officielle referat fra mødet
fylder 16 A4-sider, så her gives kun en
resumering af indholdet. Forenings
referat kan ses på webzonen, der er
boligforenings interne net.
Gennemgang af budgettet

Flemming Andersen gennemgik det
budget, bestyrelsen og administrationen foreslog. Det blev forklaret,
hvorfor de enkelte poster var blevet
forhøjet. Et væsentligt punkt var argumenterne for, hvordan forøgelsen
af antallet af timer til en varmemester
blev sparet på andre omkostningsposter. Besparelserne var fordelt både på
almindelig vedligehold og planlagt
vedligehold. Det blev også gennemgået, hvilke omkostninger der kunne
laves beslutninger om, og hvilke der
ikke kunne ændres.
Debat af budgettet

Mange af Sonnesgårdens beboere
havde sat sig grundigt ind i budgettet, så debatten blev grundig. Der
blevet stillet spørgsmål til, om de be-

Her er de eftertænksomme tilhørere, som dog godkendte budgettet med en tilføjelse
Budgettet vedtaget med forbehold

To ændringer til budgettet blev foreslået. Fjernelse af de ekstra omkostninger til varmemester og fjernelse
af indexering, fordi huslejeforøgelsen
var for stor.
Dirigenten konkluderede, at der ikke
kunne stemmes direkte om varmemesterens tid, fordi det forslag betød andre ændringer. Hvis afdelingsmødet
ville gennemføre det forslag, skulle
hele budgettet stemmes ned.
Forslaget om fjernelse af indexering
blev vedtaget med stort flertal. Det
samlede budget blev godkendt med

t
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Voksen- & Pensionistudflugt
Juleudflugt til Harrislee og Krusmølle

Udflugten finder sted
Onsdag, den 30. november 2011.
Opsamling centrale steder, sidste sted
kl. 09.00
Vi serverer kaffe i bussen på turen
mod Tyskland; men medbring selv
brød.
Vi kører direkte til Harrislee, hvor vi
starter med at få middag på Den Kinesiske Restaurant Tam-Tam.
Herefter vil der blive lidt ophold,
hvor der er mulighed for at kigge på
de mange butikker på torvet i den
hyggelige by Harrislee.
!

      !

Turen går nu videre til Fleggaard,
hvor der bliver ophold, så der kan julehandles.
Derefter kører vi tilbage mod Danmark og vi holder ind ved Krusmølle,
hvor der bliver mulighed for at købe
juleting.
Videre nordpå bliver der pause ved
rasteplads Hylkedal, hvor der kan købes kaffe mm (for egen regning)
Hjemkomst til Brabrand, første sted
kl. 19.00
Prisen for dig er kr. 100,00

             !

         !

Når du har købt billet, og inden 10
dage før arrangementet, vil du få direkte besked om, hvor og hvornår du
skal med bussen.
Billetter kan købes på
Gellerup bibliotek den 10. november
mellem kl. 13.00 – 16.00
Husk Pas
Begrænset antal pladser så billetter
sælges efter først til mølle princippet…….og denne gang desværre ikke
mulighed for kørestole.
     !

Tilmelding til turen til Harrislee og Krusmølle den 30. november 2011.
Navn:______________________________
Adresse:____________________________
Antal:__________ Vedlagt kr.___________
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afdeling:_________________________

!

Gåtur for mænd
Tirsdage kl. 16 med afgang fra
TousgårdsLADEN Edwin Rahrsvej 6 B

Beboerhuset Tousgårdsladen tilbyder sammen med sundhedscaféerne og Hasle Bakker en række udendørsmotionstilbud – Gåture for mænd – er bl.a. kommet i stand, fordi
vi i en periode har fokuseret på tilbud målrettet kvinder.
Men både beboerhusets mandlige gæster og sundhedscaféens mandlige brugere begyndte at efterlyse aktiviteter til
mænd. Det var en opfordring, som vi selvfølgelig greb med
det samme.
Det at gå ture sammen i naturen er både godt for fysikken,
men også en mulighed for at få adspredelse fra en hverdag,
som hurtig kan blive lang og ensformig, hvis man fx er ledig eller pensioneret. Vi har en række brugere, som bl.a. er
begyndt at bruge huset efter deres ægtefælde er gået bort
eller efter en skilsmisse – mennesker der søger et sted/et
fællesskab. Det er ved mange af vore aktiviteter også en sidegevinst, at der samtidig etableres et socialt netværk.

Gellerup kirkes

julehjælp
Ansøgningsfrist
onsdag den 1. december

Igen i år kan sognets beboere søge julehjælp i
Gellerup Kirke. Julehjælpen består af en indkøbspose med ”alt godt til julen”. Ansøgningsblanket
fås på Gellerup Kirkekontor, Gudrunsvej 88, 8220
Brabrand.
Send eller aflever ansøgningen til kirkekontoret.
Uddelingen af julehjælpen vil være fra kl. 15-17
torsdag den 16 december.
Mvh. Jesper Hansen, kordegnevikar

Bliv frivillig i Beboerhuset
TousgårdsLADEN
kan du hjælpe med IT?

Vi mangler en frivillig, som kan rådgive ca. en time om ugen
eller en fast dag om måneden i bl.a. at oprette mailadresse og
søge information på nettet.
Har du lyst til at vejlede så kig forbi eller ring på tlf. 86259158
(Anja Raithel).
Vi kan tilbyde et hyggeligt miljø med rum for mange forskellige mennesker. Her er kaffe på kanden og ”højt til loftet”. Beboerhuset har mange forskelligartede aktiviteter som
fx folkekøkken, motion, billedskole og debataftener. Tousgårdsladen ønsker at rumme aktiviteter, som skaber fællesskab og dejlige oplevelser – primært til gavn for beboere i
området
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JULEHJÆLP
Beboerrådgiverne skriver

Beboerrådgiverne har igen mulighed
for at formidle julehjælp gennem vores samarbejde med Egmont Fonden.
Her har enlige mødre/fædre med
børn mulighed for at få en mindre
økonomisk håndsrækning til afholdelse af jul.

Kravene for at komme i
betragtning er:

- at man holder jul
- at man er enlig med børn
- at familiens rådighedsbeløb ikke
overstiger kr. 3.900 excl. børneydelserne
Vi skal sammen udfylde et ansøgningsskema, hvorfor du ved henvendelse bedes medbringe dokumentation for indtægter og udgifter.

Sidste frist er den 4. november.
Hvis du ikke ønsker at benytte dig
af ovenstående, så er der også andre
muligheder for julehjælp.
Børnenes Kontor: Her skal du udfylde et ansøgningsskema, der skal
underskrives af sagsbehandler eller
af beboerrådgiveren og som herefter indsendes. Vi har sørget for ansøgningsskemaer, som du vil kunne
afhente i beboerrådgiverne, eller du
kan hente det på denne hjemmeside
http://www.bornenes-kontor.dk fra
1. november. Ansøgningen skal indsendes senest den 1. december.
Frelsens Hær: Hos Frelsens hær kan
du enten selv finde skema på nettet på
www.fh-julehjælp.dk eller du søge direkte hos Frelsens Hær i Klostergade
54. De har endnu ikke fastsat dagen,
hvor ansøgningsskemaer kan hentes,
så check selv deres hjemmesiden eller
spørg i beboerrådgivningen omkring
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1. november. Husk at medbringe sygesikringsbevis.
Der vil også være mulighed for at udfylde skemaet hos beboerrådgiverne
fra den 1. november. Ansøgningsfristen er den 30. november.
Mødrehjælpen har også julehjælp,
men hjælpen er her rettet til de familier, der allerede er i kontakt med Mødrehjælpen, så hvis du er i forbindelse
med Mødrehjælpen, så spørg der.
Herudover er der mulighed for at
søge ved din lokale kirke. Det er forskelligt fra kirke til kirke, så kontakt
din kirke for at hører nærmere.

Beboere på Toveshøj skal henvende
sig hos Maryam i Beboerhuset Tousgårdsladen, 1. sal.
Beboere fra de andre afdelinger, som
er tilknyttet Beboerrådgivningen bedes henvende sig i rådgivningen på
Gudrunsvej 16, 1. th. eller i tirsdagsrådgivningen på Holmstrup.
Med venlig hilsen
Beboerrådgiver
Jens Høgh 6128-2126,
Abelone Asingh 6128-2150 og
Maryam Feriedanian 2018-5424

DANSK FOLKEHJÆLP
INDSAMLER IGEN PENGE TIL JULEHJÆLP I ÅRHUS 2011
og søger derfor frivillige til hjælp med indsamlingen

Nu nærmer julen sig så småt, og det
betyder indsamling til julehjælp igen.
Det er tredje år, man forventer at uddele julehjælp i Aarhus.
Målgruppen for hjælpen er enlige eller familier med mindst 1 barn mellem 2 og 15 år, som er økonomiske
trængte, og som er bosiddende i Aarhus kommune.

Da man kun har de penge til uddeling
af julehjælp, som man samler ind, har
man stærkt brug for hjælp i form af
kontante tilskud. Pengene går til en
julekurv med diverse fødevarer og
lidt mundgodt til en værdi af kr. 500.
Man vil derfor meget gerne have fat
i personer, foreninger m.m., der kan
hjælpe med at indsamle penge.

Organisationen ASF Dansk Folkehjælp blev stiftet for over 100 år siden
som Arbejdernes Samaritter Forening
– hvor de organiserede førstehjælpskurser. Fra 1940 påbegyndtes internt
og socialt hjælpearbejde.

Det vil være muligt at få udleveret
en indsamlingsbøsse fra 1. oktober,
så man kan lave sin egen juleindsamling.
Man vil også gerne have hjælp til gågadeindsamling
den 19. 20. 26. og 27. november samt
den 3. og 4. december.

Sidste år kunne man hjælpe 92 familier for de penge, der var samlet ind.

Indsamlingen finder sted i tidsrummet kl. 15.00 til 18.00 om fredagen og
kl. 11.00 til 14.00 om lørdagen.
Det vil være dejligt, hvis man bare vil
hjælpe en enkelt dag – altså bare små
3 timer.
Vil du være med til at hjælpe med
indsamlingen, kontakt julehjaelp@
stofanet.dk eller
Carl August Paulsen på tlf. 2421 2464
eller Michael Nielsen tlf. 2171 3401.
Man kan også give et kontant bidrag –
Se på hjemmesiden www.folkehjaelp.
dk/aarhus

Syværksted i TousgårdsLADEN
hjælp til selvhjælp

Hver torsdag kl. 10 - 13
på Edwin Rahrsvej 6 B
Frivillig ansvarlig: Fahmo Ismail
Syning i hånden eller med symaskine.
Hjælp-til-selvhjælp dvs. de personer,
som melder sig til aktiviteten, må
hjælpe hinanden med råd og vejledning.
Medbring selv dine materialer.
Tilmelding ved Anja på tlf.: 86259158
Sted: Edwin Rahrsvej 6B

Fahmo Ismail rådgiver hver torsdag de damer, som dukker op for
at sy. Nogle syr kjoler, andre reparerer børnetøj. Mange kommer
hjem til hende og får hjælp, det
var faktisk der, ideen til syværkstedet opstod. ”Hvorfor ikke lære
dem at sy selv i stedet for, at jeg
hver gang skal gøre arbejdet?”.
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Mortens Aften
i beboerhuset tougsgårdsladen

Torsdag den 10. november
Mortens aften i beboerhuset TousgårdsLADEN and med
brune kartofler og sovs
Kl. 17 til 18 for kun 35 kr. (bestil på tlf. 86259158)
Der kan købes øl, vin og sodavand
   
Hvorfor holder danskerne Mortens aften?
Sankt Morten blev udnævnt til biskop i Tours den 11. november 371. Den mest kendte legende siger, at den fromme
Morten af ydmyghed ikke ville udnævnes til biskop. Han
gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen, da
man kom til ham. Gæssenes skræppen forrådte ham dog,
og det siges, at Morten som biskop bestemte, at man hvert
år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham – ved at
slagte og spise dem. I Danmark spises der Mortens aften
traditonelt gåsesteg – mortensgås – der i dag er blevet til en
mortensand.

kun for

piger

Har du lyst til at kreere dit eget perlearmbånd eller lære at knytte armbånd, reparere eller redesigne dit tøj, så kom til Ladens pigeværksted onsdag
d. 30. nov. fra kl. 17–19
Ansvarlige:
Fahmo Ismail og Ubah Mohammed
I Beboerhuset TousgårdsLADEN
Edwin Rahrs Vej 6 B
For tilmelding
ring til Anja Raithel, husmand på tlf.: 86259158

Hymns from Nineveh
Gellerup Kirke Tirsdag den 22. november kl. 19:30

Jonas Haahr Petersen udgav under navnet Hymns from Nineveh
sit første hele soloalbum i februar i år, og det høstede hurtigt stor
succes. Hymns from Nineveh er noget så usædvanligt på den danske scene, som en kunstner, der ikke lægger skjul på sin tro. Hymns
from Ninevehs musikalske univers består af akustiske folk-inspirerede popmelodier med guitaren og Jonas’ rene, lyse vokal i centrum.
Teksterne er, selvom de er meget personlige, både almengyldige og
bevægende. Der er lagt op
til et intimt og bevægende
møde med dette unge talent. Billetter kan købes
via kirkekontoret,
Gudrunsvej 88,
8220 Brabrand,
tlf. 8625 1810.
Entré 125,Mvh. Jesper Hansen,
Kordegnevikar.
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lektiecafé
i laden

Hver tirsdag kl. 17 -19

i engelsk og matematik. 3.- 9.kl. på 1.sal Edwin Rahrsvej 6b.
Underviser: Mohamed Lcilmi
Lektiehjælp er et samarbejde mellem Vejledningscenter, Familienetværk i Toveshøj
og Laden.
For mere info: Tousgårdsladen Edwin Rahrs vej 6 b tlf. 86259158
eller mail til info@tousgaardsladen.dk

Perlebanko og Go’ Morgenfrue Café
Nyt fra café perlen

Posen blev rystet flere gange, og brikkerne faldt fint på plads, da Perlevennerne søndag den 23. oktober tog hul
på at spille bankospil i beboerhuset
Yggdrasil Tilslutningen til det nye
spil var god, og Jytte Nielsen var en
populær opråber, som var med til at
gøre eftermiddagen til en hyggelig
dag også for alle dem, der ikke var
heldig at få banko. Næste bankospil i
Café Perlen er søndag den 20. november kl. 15.00
Formiddagshygge for kvinder

Tirsdag og fredag formiddage i Café
Perlen er fra første november reserveret til kvinder, som har lyst til at møde
andre kvinder. Den nye café bliver

kaldt Go’ Morgenfruer Café og her er
lagt op til, at caféen skal være rammen
om et mødested, hvor kvinder kan
komme og slappe af og sludre sammen, mens de drikker en kop kaffe og
måske spiser lidt morgenmad. Hvad
der kommer til at ske af aktiviteter, er
op til kvinderne selv.
Landsindsamling i Cafe Perlen

Søndag den 13. november finder
Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2011 sted, og Perlevennerne
er koordinator for indsamlingen i
Gellerup. Hvis du vil være indsamler, kan du kontakte Janne Larsen på
mail: gr_ntved@hotmail.com

Perlevennernes hyggesangkor med
sanglærer Lise Holst Nielsen fortsætter også med at øve på tirsdage i ulige
uger fra kl. 16.45 og en time frem.
Cafe Perlen holder almindeligt åbent
hver torsdag fra kl. 14-17, hvor der
serveres kaffe og kage. Og novembersmåneds fællesspisning er fredag
den 25. november – husk tilmelding
senest tirsdagen forinden til kasserer
Jytte Nielsen tlf. 20851904.
Læs mere på www.cafe-perlen.dk

Bliv indsamler og hjælp flygtninge
i verdens brændpunkter
Søndag den 13. november deltager Gellerup og Perlevennerne
i Flygtningehjælpens Landsindsamling

Vil du være med til at støtte op om
Flygtningehjælpens Landsindsamling 2011, så har du alle muligheder
for det i Gellerup, hvor indsamlingen
foregår med udgangspunkt fra Café
Perlen i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Her udleveres indsamlingsbøsser fra
kl. 10.00-11.00. Og Efter indsamlingen
byder Perlevennerne alle indsamlere
på kaffe/te og hjemmebagte boller.
Det tager ca. 3 timer at samle ind –

Indsatsen som indsamler er begrænset til det – men effekten er stor, for
hver gang, der bliver indsamlet 1000
kr. ind –kan der for eksempel betyde:

500 flygtninge kan forsynes med rent
vand i én måned i Liberia
1000 mennesker fra mad for Flygtningehjælpens mobile suppekøkkener i
Mogadishu
4 flygtningefamilier i Dadaab lejren,
verdens største flygtningelejr, kan få
en nødhjælpspakke
Over 43 millioner mennesker verden over er flygtninge og fordrevne
fra krige, som ikke altid har verdens
bevågenhed, men som kræver de
samme ofre. Derfor sætter landsindsamlingen i år fokus på ’flygtninge i
verdens brændpunkter’.

Krige, konflikter, tørke og sult er nogle af årsagerne til, at mennesker flygter. Det sker lige nu på Afrikas Horn,
hvor den værste tørke i 60 år berører
mere end 12 millioner mennesker og
har sendt hundrede tusinder på flugt.
Du kan tilmelde dig, som indsamler i
Gellerup ved Janne på tlf. 3020 3605 eller på mail: gr_ntved@hotmail.com
- oplys navn og hvor mange I kommer.
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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)
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Kvinder i gang
dage 13.30
Gåture med afgang fra Laden tors
es i beboerhuset
Bagefter kan gratis the og frugt nyd
Tousgårdsladen.
ker og frivillig Inga
Arr. i samarbejde med Hasle Bak
Bech.
Sundhedscafé
nt hver onsdag fra
Husk at sundhedscaféen har åbe
kl. 13 til 15.30
e alder...og meget
Her kan du få målt din indvendig
mere
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.

ladens folkekøkken
Madplan november 2011
Husk hver mandag halalslagtet kød : )
Onsdag
Torsdag

2
3

Gryderet med kartoffelmos
Kylling Gordon Bleu

Mandag
7
Arabisk suppe samt laks m. ris
Tirsdag
8
Varm kakao med flødeskum 10 kr.
			kl. 10-14
Onsdag
9
Kalkunsteg med fetafyld
			
og ris/kartofler
Torsdag
10
Mortens aften: And
			
m. brune kartofler og sovs - 35 kr.
Mandag
14
Somalisk pasta med kødsovs
Tirsdag
15
Varm kakao med flødeskum 10 kr.
			kl. 10-14
Onsdag
16
Hakkebøf med bløde løg og kartofler
Torsdag
17
Rullesteg m. kartofler

Maden bliver severet fra
kl. 17.00 til kl. 18.00

Mandag
21
			
Tirsdag
22
Onsdag
23
Torsdag
24

Iransk ret med oksekød og
kartofler/ris
Bagedag for børn kl. 16-18
Millionbøf med kartoffelmos
Hønsekødssuppe og tarteletter

Du bedes bestille mad dagen før Du bedes tilmelde dig spisning til
mandag, senest fredag

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Falafel m. ris/oksekød
Varm kakao med flødeskum kl. 10-14
Hvidkålssuppe med flæsk

28
29
30

Priser:
10-turskort kan købes til 250,-.
Voksne 30 kr. Børn 12 kr.

Tousgårdsladen,
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

 	
Du bedes tilmelde dig spisning mandag senest fredag
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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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Aktiviteter i november
Ma. 7.
19.00: Seniordans - Beboerhuset Søvangen		
On. 9.
19.30: Banko, Klub Hans Broge				
To. 10.
17.00: Mortens Aften i Laden				
Sø. 13.
: Landsindsamling - Café Perlen			
Sø. 20.
14.00: Søndagscafé - Beboerhuset Søvangen		
Ti.
22.
19.30: Hymns from Nineveh, Gellerup Kirke
To. 24.
18.00: Fællesspisning - Beboerhuset Søvangen
Ti.
29.
19.00: Juledekoration Klub Hans Broge		
On. 30.
: Voksen- og pensionistudflugt			

Afdelingsformænd

16
15
30
31
16
30
16
15
26

Afdeling 22, Sonnesgården:

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

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

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 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

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

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
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
hellehm@gmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Anett S. Christiansen , tlf. 25 33 17 30
nettanac@yahoo.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. 42177977
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:

side
side
side
side
side
side
side
side
side

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

