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Et vildnis af udlejningsregler

Hans Esmann Eriksen

En række spørgsmål rejser sig, når man står i kø til en
almen bolig.
Hvem får den ledige lejlighed? Og hvor langt er jeg oppe
på ventelisten? Det er spørgsmål, som både beboere,
boligpolitiske aktive og forventningsfulde ansøgere kan
stille.
De regler, der anvendes i Århus, ser i dag anderledes
ud end tidligere, fordi hensynet til de socialt udsatte
boligområder og dannelsen af et samlet AARHUSbolig
har ændret, hvordan ventelisten ser ud.
Ventelistereglerne er komplekse. Så komplekse at selv
garvede medlemmer af afdelingsbestyrelser har svært ved
at finde gennem vildnisset. Det gør det vanskeligt for dem
at fortælle potentielle beboere, hvor de bør søge.
Det gør det også vanskeligt at gennemføre en debat i
boligforeningen, om hvordan reglerne virker, og om de
er rimelige og virker efter hensigten. Udlejningsregler er
ikke hugget i granit, de kan ændres, hvis der er politisk
vilje bag, og hvis der kan skabes enighed med Aarhus
Kommune.
Skræppebladet har i dette nummer forsøgt at beskrive
vildnisset af udlejningsregler. Vi har konsulteret
foreningens udlejningschef i skriveprocessen, så artiklen er
så korrekt og dækkende som muligt. Vi må dog indrømme,
at det ikke er blevet en pixibog i ventelisteregler.
Skræppebladet har skrevet artiklen for at informere, men
også for at skabe grundlag for en debat blandt beboerne
om, hvorfor reglerne er, som de er, og om reglerne bør
udvikles og forbedres.Og vi vil opfordre beboere og læsere
til i de kommende numre af Skræppebladet at skrive
læserbreve og debatindlæg. Samtidig vil vi forsøge at
nuancere debatten ved at gennemgå konsekvenserne for
forskellige typer af ansøgere.
Så grib pennen og deltag i debatten. Det er vigtigt, at
ventelisterne tager udgangspunkt i de nuværende og
kommende beboeres ønsker og ikke alene i kommunale
og administrative synsvinkler.

Ny afdeling i Tranbjerg rejser sig
Frosten af jorden indflytning 2013
af Hans Esmann Eriksen - foto af Bo Sigismund

Mens sneen stadig dækkede jorden
i Tranbjerg kunne man se de første
bygninger i den kommende afdeling
25 rejse sig. Ved årsskiftet var otte
bygninger rejst. Heraf er tre isoleret
og en er blevet pudset.
På taget af husene ses det særlige Solprisme, der skal høste energi, så lejlighederne bliver selvforsynende med
energi. De første indflytninger sker i
september/oktober 2012
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Ventelister er ikke, hvad ventelister har været
Et vildnis af udlejningsregler gør det svært at finde ud af, hvor du står på ventelisten, hvis du ønsker at flytte i almen bolig
tekst af Hans Esmann Eriksen

I gamle dage lød historien, at man
skulle have været en god socialdemokrat i fem generationer for at få en
god almen bolig. Siden er der af flere
omgange kommet nye udlejningsregler til, som har skullet sikre en mere
lige adgang til en bolig for alle.
Siden 2005 er der kommet endnu flere
regler for udlejning af boliger i de såkaldte udsatte boligområder, som har
gjort dét at stå på en venteliste til en
rejse ind i et vildnis af forhindringer
med regler om fordele og ulemper. Et
vildnis, som selv en boligpolitisk aktiv kan fare vild i. Skræppebladet har
forsøgt at lave et kort over vildnisset.
Normal venteliste

I mange år var det et rent anciennitets
princip, der gjaldt ved tildeling af en
bolig. Man havde sit bolignummer,
og det gav en plads i køen. Reglen om
anciennitet gælder stadigvæk i mange
boligafdelinger. Men i de mange afdelinger, som betegnes som udsatte eller
har risiko for at blive udsatte, gælder
i dag forskellige regler. Regler der er
skabt med det mål at skulle være med
til at ændre på beboersammensætningen i afdelingerne.
Kombineret eller fleksibel

I de afdelinger, som er mest socialt
udsatte, har kommunerne siden 2005
haft mulighed for at indføre kombineret udlejning, som giver mulighed
for at sætte en stopper for, at folk på
kontanthjælp flytter ind.
Der har siden 2003 været mulighed
for at anvende en mindre restriktiv
udlejningsform den såkaldte fleksible
udlejning, som kan give nogle typer
af beboere fortrin til at komme foran
på ventelisten.
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Ressourcestærke er en kvalitet

I boligstyrelsens publikation om
fleksibel udlejning beskrives målet
med ordningen som et ønske om at:
”Fremme udviklingen mod en mindre ensidig social beboersammensætning i dårligt fungerende afdelinger –
undgå flere på overførselsindkomster
og tiltrække mere ressourcestærke
beboere”. Det sker ved at give de såkaldte ”ressourcestærke” fortrin ved
tildeling af boliger.
De ansøgere, der får fortrin, er forskellige fra boligafdeling til boligafdeling.
På AARHUSboligs hjemmeside kan
man se, hvad der giver fortrin til at
komme ind i en afdeling. Alle, der har
mindst et fortrin, kommer foran. Hvis
der er to, der har et fortrin, afgør ancienniteten, hvem der kommer ind.

Kombineret udlejning med fortrinsregler (Gellerupparken, Toveshøj)
Normal prioritering

Lejligheder i den almene sektor tildeles normalt efter, hvor lang tid man
har stået på ventelisten.
Der er nogle generelle prioriteringsregler, som kommer før anciennitet
på ventelisten.
Afdelingens interne ansøgere kommer først. Ansøgere fra andre Brabrand Boligforeningsafdelinger følger
efter. De eksterne ansøgere, der ikke
bor i Brabrand Boligforening, er de
sidste på listen. Det betyder, at ansøgere fra andre almene boligorganisationer har samme prioritet, som personer der i ikke bor i en almen bolig.
Det illustreres i figur 1.

Kontanthjælp er en forhindring

Reglerne om kombineret udlejning
har til formål at gøre det vanskeligere
for personer på kontanthjælp at flytte
ind i et socialt udsat boligområde.
Reglerne om kombineret udlejning
betyder, at det i dag er nærmest umuligt at flytte ind i Gellerup og Toveshøj, hvis man er på kontanthjælp. Brabrand Boligforening har været imod,
at kombineret udlejning blev indført
i de to afdelinger, men Aarhus Kommune valgte tilbage i 2007, at de regler
skulle følges i netop de to afdelinger.
Kort over vildnisset

Der er tre hovedtyper af tildelingsregler i Århus, som vil blive beskrevet i
det følgende. Hver for sig har de forskellige effekter på, hvem der flytter
ind.
Traditionel venteliste med 25 procent
kommunal tildeling.
Fleksible tildelingsregler med fortrinsret med forskellig styrke

Figur 1
Kommunal tildeling via 25 procentkvoten

Udover de normale ventelisteprioriteringer kan kommunen på grund af
sociale kriterier indstille en person på
listen foran alle andre i op til 25 procent af de ledige lejligheder.
I praksis sker det ved, at kommunen
får tilbudt hver fjerde ledige lejemål i

en afdeling som nummer et på ventelisten.
I figur 2 illustreres tildelingsrækkefølgen på ventelister med den kommunale 25 procents tildeling.
De første tre ledige lejligheder bruger
en normal prioritering af ansøgere,
mens den fjerde lejlighed har en kommunalt indstillet lejer som nummer
et. Hvis kommunen ikke benytter sig
af tildelingen, går pladsen videre til
den næste på ventelisten.

Figur 2 Kommunal tildeling via
25 procentkvoten
Fleksible tildelinger

I de afdelinger, hvor reglerne med
fleksibel tildeling benyttes, kan det
foregå med forskellig styrke, afhængigt af hvor “problemramt” en afdeling er. Styrken kan være mellem en
og 100 procent.
Ligesom ved den normale prioritering gælder det, at afdelingens lejere,
der ønsker at flytte internt, først får
tilbudt ledige lejligheder. Det bety-

der, at de særligt attraktive lejligheder
normalt tilbydes interne ansøgere.
I Hans Broges Parken tildeles 25 procent af lejlighederne til personer på
den fleksible venteliste. Det betyder,
at ud af fire lejligheder tilbydes to efter den normale venteliste, en til den
kommunale tildeling og en til fortrinsventelisten. Som vist i figur 3.
I afdelingerne Søvangen, Holmstrup,
Thorsbjerg
og
Odinsgården tildeles 50 procent
af lejlighederne til
den fleksible venteliste. Mens 100
procent af lejlighederne i Skovgårdsparken tildeles fra den fleksible venteliste.
I de afdelinger,
hvor 50 procent
tildeles fleksibelt, tilbydes hver fjerde
ledige lejlighed til kommunen, hver
fjerde fra den normale prioriteringsliste og den sidste halvdel fra fortrinsventelisten.

Kombineret udlejning

I Gellerupparken og Toveshøj er der
indført kombineret udlejning. De
kombinerede tildelingsregler bruges
til alle lejligheder. Der tildeles ingen
ansøgere fra den kommunale venteliste til Gellerupparken og Toveshøj.
Kombineret udlejning
betyder,
at kontanthjælpsmodtagere
ikke
umiddelbart kan
få tilbud på en lejlighed. Kontanthjælpsmodtageren
kan dog, hvis en
lejlighed har været
tilbudt til hele ven-

telisten og fortsat står ledig, få tilbudt
boligen.
I Gellerupparken og Toveshøj kan
boligansøgerne også benytte sig af
reglerne om fortrin, som her bringer
ansøgeren forrest i køen. Det betyder,
at eksterne ansøgere med fortrin har
mulighed for at få tilbudt nogle af de
attraktive lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj foran interne ansøgere.
Brugen af reglerne om fortrin i Gellerupparken og Toveshøj er derfor forskellig fra de afdelinger, der bruger
normalprioritering, hvor interne ansøgere altid kommer først. Det vises
i figur 4.

Figur 4
Hvordan kan man komme på den
fleksible liste? Kan man se det?

En ansøger kommer ikke automatisk
på den fleksible venteliste, hvis han
eller hun har et fortrin.
Ansøgeren skal personligt kontakte
boligforeningens udlejningsafdeling
for at få registreret det eller de fortrin,
han eller hun har. Ansøgeren kan ikke
på AARHUSboligs hjemmeside se,
hvilke fortrin der er registreret, men
når han eller hun får beregnet sin placering på ventelisten, bliver fortrinnet
regnet med.

Figur 3
Fleksibel tildeling i Hans Broges Parken 25 % styrke
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nybyggeri hasselager
Frosten af jorden indflytning 2013
tekst og foto af Bo Sigismund

Siden billedet blev taget er jorden blevet fri for sne – men her er det altså, på
hjørnet af Kolt Østervænge og Kildeagervej, at der opstår endnu en afdeling, den sjette i Hasselager for boligforeningen. De 75 boliger opføres som
lavenergibyggeri i højstyrkebeton og
er tegnet af Arkitema, der i tidens løb
har haft mange opgaver for Brabrand
Boligforening. Hen på året i 2013 vil
de være klar til indflytning.

Eksempler på effekt af udlejningsregler
Hvor ender man på ventelisten
af Hans Esmann Eriksen

Her vises et øjebliksbillede af hvor
forskellige typer af ansøgere ender på
ventelisten i Brabrand Boligforenings
forskellige afdelinger. Eksemplerne er
et øjebliksbillede.
En ansøger til en bolig har tilmeldt
sig ventelisten 1. januar 1995 og har
lang anciennitet. En anden ansøger er
meldt ind blot for tre måneder siden
og har kort anciennitet.
Tabellen viser, hvordan lang og kort
anciennitet kombineret med fortrin
påvirker en ansøgers placering på
den fleksible venteliste.
Derudover vises, hvor mange lejligheder der netto bliver ledige på et år
i afdelingerne. For hver af de fire udvalgte afdelinger er vist, hvor stor en
styrke fortrinnet slår igennem med.
Tabellen kan bruges til at vurdere,
hvor lang tid en ansøger vil være på

ventelisten. Denne vurdering er en
kombination af placeringen på ventelisten, styrken, som fortrinnet slår
igennem med, samt antallet af nettoflytninger i afdelingen pr. år.
Vurderingen af ventelisten kan være
vanskelig at anvende, fordi der kan
ske store ændringer fremover, speAfdeling
Lang anciennitet
uden fortrin
Kort anciennitet
uden fortrin
Lang anciennitet
med fortrin
Kort anciennitet
med fortrin
Antallet af ledige
lejligheder pr år

cielt fordi der er store forskelle i, hvor
mange af ansøgerne, der får tilbudt en
lejlighed, som ender med at acceptere
tilbuddet. Acceptprocenten er særlig
lille omkring jul, det betyder, at det
kan være lettere at få tilbudt en lejlighed i december end til august.

Søvangen
50%

Hans Broge
25 %

Holmstrup
50%

Gellerup
90%

183

285

262

90

803

910

847

458

39

22

29

1

84

125

58

80

63

12

55

366

Tabel 1 Ansøgerens placering på ventelisten i fire forskellige afdelinger.
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Grønt lys til Gellerup Højskole
Højskolen fortsætter de næste par år med mere kursusvirksomhed
Af Keld Albrechtsen, formand for Gellerup Højskole - arkivfoto Skræppebladet

Socialministeriet har nu givet Gellerup Højskole grønt lys til at gennemføre en omfattende kursusvirksomhed i 2012 og 2013. Penge fra ministeriet gør dette muligt. Det er dejligt, at
ministeriet på denne måde sikrer en
højskole, som jeg mener vil komme
til at spille en vigtig rolle både i de
almene boligområder og i forhold til
myndighedernes målsætning om, at
95 procent af de unge skal have en
ungdomsuddannelse. Samtidig fortsætter arbejdet med at sikre midler til
permanente bygninger til højskolen,
men indtil da vil kurser og undervisning finde sted i lånte lokaler.
Kurserne falder indenfor to kategorier, hvor den ene henvender sig til
unge og den anden til familier og børn.
“Vi tager udgangspunkt i højskolernes særlige tilgang til dannelse og uddannelse. Det gør vi ved at kombinere
fagligheden i det, som unge og børn
interesserer sig for med den livsdannelse, der sker i fællesskabet,” siger
højskolens forstander Allan Agerbo.
Hands-on aktiviteter

supplerende undervisning i fag som
matematik, fysik, kemi, biologi mv.
på 10. eller hf-niveau, hvis behovet er
der.
Folkeskolen i fokus

Kurset ”Fortællinger og Animerede Historier” består af fire moduler. Et kursus for folkeskolelærere,
et fortælleprojekt for skoleelever,
et kreativt it- og billedprojekt og en
vandreudstilling med formidling af
børnenes audio/visuelle historier.
Kurset afvikles i samarbejde med
børn og lærere på Tovshøjskolen.
Med kurserne ”Familieskoledage” ønsker vi at tilbyde relevante kurser for
nydanskere med tilknytning til folkeskolen, hvor børn og voksne er sammen om at lære. Både for at integrere
familierne i folkeskolens dagligdag
og for at bibringe dem kvalifikationer
i for eksempel it, mad og sundhed.
Derudover vil vi i samarbejde med
lokale foreninger aftale familiekurser
arrangeret på blandt andet Sprog- og
Naturhøjskolen på Kalø. Kurserne ar-

rangeres i samarbejde med blandt andet Tovshøjskolen.
Net under unge

Gellerup Højskoles mål er at etablere sig i forbindelse med den
ungdomscampus med ungdomsboliger
og
uddannelsesmuligheder, som er en del af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Når det skal sikres, at 95 procent af
alle unge får en ungdomsuddannelse,
skal der tænkes nyt. Der er unge, som
er lidt skoletrætte, og som skal i gang
på en ny måde, og der er unge, som
falder fra på de kompetencegivende
uddannelser. Højskolen skal skabe
nogle forløb, der kan føre dem tilbage
til uddannelse, og det kan også blive i
nye former. Der kan for eksempel blive tale om nye fleksible uddannelser,
som lige nu forberedes af regeringen.

Med kurserne Re-boot og Science Adventure vil vi skabe 12 ugers pilotforløb for unge, der ikke er startet på en
ungdomsuddannelse, unge der har
gennemført grundforløb på en ungdomsuddannelse, men mangler praktikplads, samt unge der er faldet fra
på en ungdomsuddannelse. Det sker
gennem projektorienteret hands-on i
interessefagene, skolefag som matematik og sprog, rollespil og samtalen,
psykologi, dansk kultur og samfund,
bevægelse, udflugter og besøg samt
gennem en indsats rettet mod kontakten til virksomheder i lokalområdet.
Re-boot afvikles i Gellerup mens
Science Adventure afvikles som et
særligt højskolekursus på en eksisterende højskole. Vi vil arrangere
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Lukning af Sigridsvej
kommer i høring til sommer
Flere kritiske holdninger til forslag om at lukke Sigridsvej nord for Emmasvej
Af Sean Ryan Bjerremand - foto Helle Hansen

I februarnummeret af Skræppebladet
skrev vi, at dispositionsplanen for
Helhedsplanen foreslår en lukning af
Sigridsvej nord for Emmasvej og op
til Hejredalsvej.
Formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse og Gellerup Fællesråd
Helle Hansen fortæller, at hun fra Aarhus Kommune har fået besked om, at
der op til sommerferien vil komme en
offentlig høring i sagen.
På vegne af fællesrådet har hun blandt
andet informeret Skovgårdsparkens
afdelingsbestyrelse og Grundejerforeningen Beringsminde, villakvarteret
nord for Hejredalsvej, om trafikplanen. Et indkaldt fællesmøde om sagen måtte aflyses, men Skræppebladet har indhentet kommentarer.
Alt for langt til bussen

Afdelingsbestyrelsesmedlem i Skovgårdsparken Vagn Eriksen er aldeles
kategorisk i sin udmelding.
”Det er forkasteligt, hvis man forventer, at ældre mennesker skal gå fra
Karensvej over på den anden side af

City Vest for at komme til et busstoppested. Mange af vore beboere er afhængige af busser. Det her har de ikke
tænkt ordentligt igennem,” lyder det
fra Vagn Eriksen.
Han fortæller, at afdelingsbestyrelsen
i Skovgårdsparken vil opfordre beboerne til at sige deres mening, når
vejføringsplanerne kommer i høring,
men han har også et forslag.
”Løs problemet ved at gøre Sigridsvej
til en vej, hvor busser kan gøre igennem fra Hejredalsvej!”
Der er flere hensyn

Også hos Grundejerforeningen Beringsminde har man drøftet sagen i
bestyrelsen, fortæller foreningens formand Henrik Kjeldgaard.
Hvordan forholder I jer til planen?
”Der er lidt blandede holdninger,
og vi vil melde endeligt ud i april til
vores generalforsamling. Men nogen
synes, at det er fint nok at dæmpe
hastigheden. Vi har ligeledes talt om
buslommer, hvilket jo er mere velegnet nu, hvor der kun er én bus på Sig-

ridsvej, men så skabes der jo en vældig omvej, hvis vi fra Beringsminde
skal ned til City Vest. Så skal det ske
enten ved at køre ned på Silkeborgvej
eller hen på Gudrunsvej,” forklarer
Henrik Kjeldgaard.
Alternativet er at køre ned ad den
kommende bygade inde i Gellerupparken, men den forventes at blive
anlagt med trafikdæmpende foranstaltning for at sikre en lav fart gennem området.

”En lukning af Sigridsvej for gennemkørsel fra Emmasvej skal i høring”

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Lev livet, mens du kan det
Livet har ikke altid været let for Inge Gleichmann på Pilevangen
Tekst og foto: Dorit Barbara Strandgaard

I Pilevangen har vi beboere - som så
mange andre sikkert har - en lukket
gruppe på vores Facebook, hvor beboere internt kan skrive til hinanden.
Her skrev jeg for nylig en hilsen på
gruppens væg, om at jeg gerne vil
lave et portræt af en beboer til Skræppebladets nye serie.
Og kort tid efter var der bid. Jeg fik
med et en opringning fra Inge.
Inge fortæller mig i telefonen, at hun
ikke så godt kunne dagen efter, da
hendes datter kunne være blevet 43 år
den dag. Jeg bliver klar over, at Inge
måske har brug for at snakke, så efter
aftensmaden går jeg samen med min
søn de få skridt over til Inge Gleichmann, som skal være marts måneds
portræt.
Inge, som kom ud for en slem bilulykke i
Vi kommer ind stuen i en af Pilevan- 1993, er nu pensionist i Pilevangen.
gens få 2-værelses boliger. Der er højt
til loftet, faktisk fem meter højt inde i Døden har været tæt på
stuen. Inge fortæller, at der skal bru- Inges glade sjæl gemmer på en hård
ges stillads, hvis der skal males eller fortid, hvor hun flere gange har oplehænges noget op i loftet. Og det er vet det at miste nogen, hun har kær.
næsten som at være i en rungende ”Jeg blev pensioneret, fordi jeg kom
kirke, når man siger noget højt.
ud for en slem bilulykke i 1993, som
Min søn og jeg bliver hjerteligt budt endte med at give mig mange provelkommen, og kagerne, som vi hav- blemer, især hovedpine på grundet
de med som gave, skal vi bare spise. piskesmældet, jeg fik,” fortæller Inge.
Hos hende må man gerne krumme ”Livet er ikke altid nemt at leve, men
med kagerne, for der er en støvsuger, man lærer at leve med det”, siger
der kan tage det. Plysser, som Inge Inge.
er blevet kaldt siden barnsben, har Inges datter, Lonnie, døde som kun
en fortid som økonoma hos Aarhus 40-årig efter at have været mange ting
Kommune gennem mange år og dette igennem over flere år. Men det er ikke
ses i det pæne og nydelig hjem.
kun datteren, der er blevet taget væk
63-årige Inge viser tydeligt sin glæde fra Inge. Også hendes elskede mand,
for min søn. Hun er nemlig meget Mogens er borte. Han døde i Kroaglad og god ved børn, og gennem tien, dagen inden de skulle hjem fra
hele interviewet , fortæller Inge, hvor en ferie.
højt hun elsker sine børn og børne- Det var en trist måde, han mistede sit
børn, men også andres børn.
liv på. Og alle de ting, der fulgte efter.
”Børn betyder meget for mig, og børn Der var mange papirer, der skulle udskal have det godt,” siger Inge.
fyldes, bare for at Inges mand kunne
Kirkeklang i stuen

komme hjem til Danmark. Det skete
med hjælp fra en bedemand, som bar
Mogens i en urne.
Og år forinden da havde Inge også
mistet sin første mand Sven, som hun
fik børnene Bo og Lonnie med. Sven
døde ved en bilulykke.
Det rørte mig meget dybt, at høre om
den skæbne, Inge havde bag sig.
Læs det med småt

Inge fortalte, at hun var glad for, at
hun havde tegnet en god forsikring
med Mogens, for ellers havde det kostet hende mere end en halv million at
få ham hjem fra Kroatien.
Vi snakkede om, hvor meget man skal
passe på med bare at tegne en forsikring uden at læse det, der står med
småt. Og vores snak kommer pludselig ind på, hvordan servicen er i dag,
sådan generelt, og hvor dårlig man
står, når man har delt sin regning,
med den man boede sammen med,
og pludselig skal man betale det hele
selv.
”Det kan godt være hårdt at skulle
skille af med ting som har betydet
meget for mig”, siger Inge, og fortsætter med at fortælle om, at hun
desværre ikke har råd til at have sit
højtelskede sommerhus, som hun er
ved at sætte til salg. Det kunne være
rart, hvis bare man kunne være fri for,
at banken ikke behandler en dårligt,
især når man står alene om tingene.
”Servicen er ikke, som den engang
har været,” konkluderer Inge efter
en mere end fire timers lang samtale,
som interviewet havde udviklet sig
til.
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Magasinet Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I INDSTIKKET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ
FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET
af Birger Agergaard

Læs også:

Souhad Amar fandt et fritidsjob gennem Get2Job. Hun var vedholdende,
så selv om arbejdsgiveren egentlig
ikke havde brug for en fritidsjobber,
så lod han sig overtale.
Foråret er på, og det begynder at krible i de to Verdenshaver i Gellerupparken og Toveshøj.

To kvinder fra i Gellerup har taget
deres hverv som rollemodeller meget
bogstaveligt. De har gennemført lægeuddannelsen på kort tid, og da de
før jul var til den sidste eksamen, nappede de hver en topkarakter.
Hanine Fadel Al-Far og Hanifa Awneh er på forsiden af magasinet gellerup.nu, og vi bringer en snak med
kvinderne om deres uddannelse og
om at være rollemodeller for andre
unge.

Årsmødet i Samvirket kårede Wissal
El-Arid som årets ildsjæl. Der blev
valgt nye til Samvirkets styregruppe
og snakket om børn og unge som det
vigtigste arbejde fremover.
Toveshøjs beboere besluttede at pege
på en boligblok ud til Edwin Rahrs
Vej til mulige ældreboliger.
Gellerup får Danmarks første modulopbyggede multibane.

Børn i Gellerup kan nu være med i en god og sjov madklub, som mødes hver tirsdag i
Tousgårdsladen. Starten gik i februar, og hver tirsdag mødes børnene for at lave maden. Projektet laves i samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Tousgårdsladen
og Sundhedscafeen. Foto: Bo Sigismund.

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

www.gellerup.nu
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Himlens klareste stjerner
De er langt fra altid synlige
Af Jens Skriver - tegning af Jesper Ankjær

Stjerner i Orion

Hvis vejret tillader det, er det stadig
muligt at se vinterhimlens mest karakteristiske stjernebillede Orion på
himlen i syd. Alle har også, uden at
være klar over det, set dens bælte.
Stjernebilledet rummer flere lysstærke stjerner. Kæmpens højre skulder
udgøres af Betelgeuse, som befinder
sig 640 lysår borte og er en rød kæmpe, altså en stjerne som er ved at være
udbrændt. Den har en diameter som
er tusind gange større end Solens.
Venstre fod er Rigel – en af de mest
lysstærke stjerner, der kendes. Den er
en såkaldt superkæmpe, der er mere
end 50.000 gange så lysstærk som

Solen og en af de klareste stjerner på
himlen, selv om den er ca. 14.000 lysår
borte.
Sirius

Himlens klareste stjerne befinder sig
lidt under Orion mod øst. Det er Sirius eller Hundestjernen, den største stjerne i stjernebilledet Den store
Hund. Den er en af Solens nærmeste
naboer og er kun omtrent 8,6 lysår
væk. Dens klare lys skyldes dog ikke
kun, at den er nær Jorden. Faktisk lyser den 20.000 gange så stærkt som
Solen. Astronomisk set er den vel
mest interessant, fordi den ligesom en
stor del af de øvrige fikstjerner er en

dobbeltstjerne. Først i 1860’erne blev
man opmærksom på, at den tilsyneladende havde en rokkebevægelse. Det
viste sig at være en meget lille kompagnon, som kaldes Hvalpen.
Nummer to

Hvilken stjerne er egentlig himlens
næstklareste stjerne? Tja! Den får
vi aldrig at se i Danmark, for det er
Canopus, som befinder sig i stjernebilledet Kølen ikke langt fra Sydpolen. Den er også en superkæmpe og
befinder sig omtrent 74 lysår herfra.
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Spis dig syg
Om modstridende sundhedsoplysninger
Af Inger Bloch - tegning af Dorit Strandgård

”Ny undersøgelser”

Næsten dagligt bliver vi gennem
medierne oplyst om, at nu har en ny
undersøgelse påvist, at et eller andet
fødemiddel er usundt at indtage og
kan medføre risiko for at udvikle en
alvorlig sygdom.
Nogle modstridende påstande

En af opfordringerne har længe været, at man skal undgå mejeriprodukter med højt indhold af mættet fedt
– altså mælk, ost og smør – men pludselig lød det så, at nye undersøgelser
viste, at man roligt kunne indtage
produkter med højt fedtindhold, og at
naturligt forekommende transfedtsyrer ikke er farlige og ikke fremkalder
hjertekarsygdomme.
Et andet råd er, at man hellere skal
spise en marmelademad end en ostemad for at spare på fedtet – ja, men
hvis man har diabetes eller er på
grænsen til at få det, dur rådet ikke!

Hvad der er godt for én, er måske
dårligt for en anden!
For nylig var der en stor opsat artikel
i B.T. om de ”farlige” light-produkter,
især kunstigt sødet sodavand. En undersøgelse havde vist, at der var øget
risiko for at pådrage sig sygdomme
som kredsløbsproblemer, hjerteanfald, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, men hvis man drikker en
helt almindelig sukkersødet sodavand, indtager man noget, der svarer
til 17 stykker sukker, og det kan jo heller ikke være sundt.
Et meget benyttet kunstigt sødestof
Aspartam er blevet mistænkt for at
være kræftfremkaldende, men andre
undersøgelser har helt frikendt stoffet.
Hvad skal man tro på?

Jeg tror, at man skal slå koldt vand i
blodet og følge de almindelige gammelkendte gode råd om at spise varie-

ret, at undgå for meget fedt og sukker,
at spise frugt og grønt hver dag – og
så sørge for at få noget motion. Hvis
man følger disse leveregler, er man i
hvert fald nået et langt stykke.
Et digt til eftertanke

Jeg kiggede lige i min gamle kogebog
fra skoletiden ”Lærebog i huslig økonomi” udgivet i 1953. I (det lidt tørre)
afsnit om næringsmiddellære var der
pludselig et digt af Johannes V. Kirk:

MÆLKENS SAGA

Koen gumler dorsk og bred,
mælken stråler flødefed.
Videnskab og renlig skik
lutrer koens sunde drik.
Lyntogsfart i årle gry,
gylden last fra land til by.
Og før dag endnu har magt,
får din morgenmælk du bragt.
Dette digt fik mig til at gå ud at kigge på
mælkekartonen i køleskabet, og jeg kunne
konstatere, at holdbarheden er 11 dage.
Det synes jeg godt, at man kan tænke lidt
over!
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Uffe Roder lidt i Rytmeboksen
OM Sonnesgården snart med baby-boom
Af Uffe Adelørn beboer Sonnesgården

Forleden dag så jeg en lille artikel, der
fortalte om, at mange mennesker får
børn i en sen alder, og at stadig udvikling af medicin vil skabe en gylden
fremtid. Idet det forudses, at mennesker selv i en fremskreden alder vil
være i stand til at få børn!
Det er da en fremtid, der virkelig tegner fantastisk!!
Jamen, ved nærmere eftertanke melder tvivl og eftertanke sig! Hvad skal
vi da gøre her i Sonnesgården, der er
et +55 byggeri, hvis vi pludselig oplever et ”baby-boom”?
Ja, først er der det rent juridiske: Skal
de stakkels forældre fraflytte afdelingen, der forbyder hjemmeboende
børn, eller skal vi have gang i bortadopteringen? Og måske endnu mere
alvorligt: Hvad skal der ske, hvis der
gives tilladelse?
Ja, det bliver i hvert fald helt nødvendigt, at fælleshuset laves om til
fælles børnehave, ligesom kælderen
bør indrettes med fantasifulde lege-

redskaber (særdeles onde tunger påstår, at begge dele allerede er sket! En
påstand som jeg naturligvis kun kan
tage absolut afstand fra!!)
Nu er det jo sådan, at Aarhus skal
spare, hvor det er muligt og med de
mange nye børnechecks er det vel
kun naturligt, at Sonnesgården – mod
en rimelig betaling – stiller den ene af
vore to parkeringspladser til rådighed for kommunen, der så kan indrette skøjtebane her. I sommermånederne anvende samme som boldbane.
Det ville helt sikkert løse flere af vore
problemer, og som en ekstra gevinst
vil det give de ældre, men stolte forældre mulighed for at følge de dejlige
ungers leg og boldspil.
Gæsteværelserne kan så ombygges til
gode og anvendelige lokaler til den
række pædagoger, der bliver ansat!
Det kan blive nye og muntre tider, og
fremtidige konfirmationer kan passende slås sammen med de runde
fødselsdage……jo, indtræffer mirak-

let, står vi sammen og løser de småproblemer, et sådan baby-boom vil
medføre!
Men måske bliver det slet ikke nødvendigt med disse tiltag. Mange af
Sonnesgårdens beboere viser stor og
alvorlig interesse for det supersmarte
– og vist nok billige – byggeri på havnefronten, og skulle de vise sig, at beboerne fra Sonnesgården i stort antal
vælger at blive beboere på havnefronten, så kunne Sonnesgården omdannes til et +85 byggeri, og i hvert fald
jeg tvivler på, at medicinalindustrien
kan frembringe så store mirakler, at
baby-boomet så vil ramme Sonnesgården!
Men hvem ved…?
INTET ER SÅ ALVORLIGT AT MAN
IKKE KAN TAGE GAS PÅ DET

følg også med på vores blog

http://blog.skraeppebladet.dk
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AARHUSbolig og bureaukrati!

Da jeg kontrollerede mine personlige oplysninger i AARHUSbolig,
opdagede jeg, at min fødselsdag var
angivet forkert; jeg var gjort fem
en halv måned yngre end jeg er.
Jeg troede i min naivitet, at det
var en let sag at få rettet, men
jeg opdagede hurtigt, at det
var sandelig en vanskelig sag.
Jeg skrev til boligforeningen og
gjorde opmærksom på, at min
fødselsdato var angivet forkert angivet 01.01.1940 - men min
rette fødselsdato er 12.07.1939.
Svaret fra boligforeningen lød på,
at jeg skulle fremsende en kopi af
mit sygesikringsbevis, eller komme forbi kontoret og vise det; i
modsat fald ville den fejlagtig anførte fødselsdag ikke blive rettet.
Det svar kunne jeg ikke forstå, så jeg
skrev igen til boligforeningen, og udtrykte min forundring over, at AARHUSbolig har gjort mig fem en halv
måned yngre og ”fundet ud af”, at jeg
er skulle være født 01.01.1940 og ikke
12.07.39, således som meddelt boligforeningen den 30. marts 1969 ved
min indmeldelse.
Det kan ikke være rigtigt, at jeg
skal have ulejlighed med at bevise min fødselsdato, når denne fødselsdato allerede er oplyst ved min indmeldelse i 1969.
Jeg er stadig i besiddelse af det originale ”Boligbrev” fra 1969, og der
er fødselsdatoen anført, men heller
ikke det gør åbenbart noget indtryk.
Det indicerer jo, dels at boligforeningen er i besiddelse af den rigtige fødselsdato, dels at boligforeningen tror
mere på en fejlagtig indtastning ved
overgang til EDB, end man tror på mig.
Den fejlagtige registrering af min fødselsdato er således sket i boligforeningens regi og er således ikke mit problem; det var i hvert fald det, jeg troede!
Selvom fejlen er opstået i boligforeningen, så er det mig, der skal have
besværet med at bevise, at boligforeningen har uret.
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Så vidt jeg kan se, skal AARHUSbolig kun bruge fødselsdatoen ved
tildeling af en seniorbolig, så for
mit vedkommende, betyder en fejl
på fem en halv måned intet, da
jeg jo allerede bor i en seniorbolig.
Jeg kan derfor fint leve med at være
opført med en forkert fødselsdato i
AARHUSbolig, som har gjort mig
fem en halv måned yngre. Forhåbentlig skal jeg ikke tilbagebetale
folkepensionen for de måneder, boligforeningen har gjort mig yngre.
Mit ærinde med den tragikomiske beretning er, at jeg som beboer igen er blevet mødt med
mistro fra boligforeningens side.

Det er åbenbart boligforeningens
holdning, at boligforeningen har altid
ret og beboeren uret.
Man kan smile overbærende af mit
”sure” opstød, og det er man da
også velkommen til; mit ærende er
blot, at jeg fra boligforeningens side
ønsker at blive mødt med tillid og
sund fornuft - og ikke det modsatte.
Det var da vist kun i det daværende
DDR man håndhævede sloganet: Die
Partei hat immer Recht!
Gert Brügge

Svar til Gert Brügge

Normalt anmoder vi om dokumentation, når der skal ske ændringer i
de informationer, som entydigt kan
identificere personen. Dette er også
grunden til, at det ikke er muligt at redigere disse oplysninger under ”Dine
personlige oplysninger” på Aarhusbolig.dk.
Rune Utoft / Udlejningschef
Brabrand Boligforening

Renovering af Søvangen

Tak til formanden for dit svar. Det var
meget diplomatisk, men det kunne
selvfølgelig ikke være anderledes.
Jeg håber blot, at mit indlæg får mine
medbeboere i Søvangen til at tænke
over, hvad der er realistisk, og hvad
der er ønsketænkning.
Jeg har i mellemtiden fundet ud af,
hvad en rambla er. Det er en allé, alléer har træer, træer har blade, og vi
har efter min mening nok af træer og
blade i Søvangen. Jeg er i hvert fald
træt af, at jeg hvert år skal fjerne flere
læs blade fra min have om efteråret
og i løbet af vinteren, for boligforeningens personale fjerner dem ikke. Bladene har en tilbøjelighed til at samle
sig i min have, og når jeg får taget mig
sammen til at fjerne dem (jeg er 89 år)
så bliver det pr. definition stormvejr
dagen efter, og så ligger der samme
mængde igen i min have.

Underjordiske garager! Jeg kan da
godt unde mine medbeboere, som
ikke har en garage, at de kan få mulighed for at få deres biler i husly, men
lad os dog får lov til at bevare de garager, som vi har. Har vi ikke vundet
hævd på dem? Kan man uden videre
fratage os dem? Nuvel, de er meget
billige, men vi kan sikkert gå med til
en forhøjelse af garagelejen. Den har
jo været uændret i al den tid, de har
eksisteret. Det er meget moderne, at
man skal træde i karakter, så kære garagelejere, hvad mener I?
Og til slut, når renoveringen til sin
tid skal til afstemning, må vi kræve,
at hvert enkelt punkt kommer til afstemning for sig.
Niels Schjeldahl
Birgittevej 6
8220 Brabrand

Spansk trappe! Ja men har vi da ikke
nok i græsplænerne mellem blokkene? Skal der da absolut laves trapper?

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.brabrandbolig.dk

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
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
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2012
Hermed 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:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2011
4.
Evt. forslag
5.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afdeling XXII, Sonnesgården		
onsdag den 25. april kl. 19.00
i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14
Afdeling 30, Pilevangen			
tirsdag den 24. april kl. 19.00
i Vitved Forsamlingshus,
									Vitvedgade 21, Vitved, 8660 Skanderborg

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen
m.fl. om foråret:
1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2011
4.
Evt. forslag
5.
Valg:
		
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
		
b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med lige numre)
		
c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
		
d. Evt. andet
6.
Eventuelt

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

onsdag den 25. april kl. 19.00
mandag den 23. april kl. 19.00
mandag den 23. april kl. 19.00

i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6B
i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

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

Nyt fra Klub Hans Broge marts 2012
Et kort resume af begivenhederne
af Gunhild Weisbjerg

Iler med et par linjer omkring vores
klub - deadlinen er overskrevet - og
”Skræppen” har været på slankekur,
så jeg skal fatte mig i korthed. Og det
er faktisk lidt svært, når man har været så heldig at opleve to rigtig gode
arrangementer, og marts byder på en
spændende kalender.
Den 19. januar sad vi alle på første
parket til uropførslen af Karen Blixens
”Over alt begreb lykkelig” med Inger

Marie Madsen, der som altid var en
levende fortæller og skøn at skue iført
Karen Blixen kostume. Og den 9. februar havde Lilli Andersen fra Brædstrup Bhutan på programmet. Her fik
vi meget at vide om den forunderlige
stat, hvis daværende konge gjorde
landets rigdom op i ”bruttonational
lykke”.
Den 8. marts kan I glæde jer til vore
to lokalhistorikere Kjeld Hedelund

Jørgensen og Børge Nielsen, begge
gamle ”Brabrand-drenge”, der kommer og fortæller om tre virksomheder
i det gamle Brabrand.
Den 22. marts stiller Anni Egede
spørgsmålet ”Kan du elske din næste?”.
Og den 29. marts er det tid til at lave
påskedekorationer med Ann Tind
Østrup fra Bolettes blomster.
Mange martshilsner

Solen synker nok så smukt
Og en kedelig beretning om dårlig opførsel
Af Inger Bloch

Mens vi fryser

Vi er lige nu inde i en rigtig kold periode, og det kan nok få os til at fryse
og ty indendørs - men herfra har vi så
mange gange kunnet glæde os over
smukke solnedgange med flot himmel og den blodrøde sol, mens den
går ned over Årslev Engsø!
Episode ved genbrugspladsen

Her i afdelingen er vi blevet glade for
vores genbrugsplads; der er forskellige beholdere til forskelligt affald,
og man kan også stille forskellige
ting derover, som andre måske kan få
glæde af.

Vi sparer et pænt beløb på renovationen, efter at vi har fået dette system,
hvor vi sorterer affald.
.
MEN en dag kom en person kørende
i sin bil. Han åbnede bildøren og kylede en fyldt affaldssæk over plankeværket til pladsen og kørte så ned ad
bakken.
En gårdmand så det på afstand, og da
han kom over og åbnede lågen til genbrugspladsen, lå sækken med indhold af skidt og møg og skrald spredt
ud over jorden. Sækken havde ikke
engang været lukket.
Helt ærligt: Sådan kan man ikke opføre sig – det er simpelthen tarveligt!
– Tænk, at man ikke engang gider at

åbne lågen og lægge sin sæk i én af
affaldscontainerne. Sådan en opførsel
underminerer jo også vores ellers velfungerende system!
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- afdeling
2xx- Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Arrangementer marts 2012
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

Mandag den 5. marts kl. 19.00
Seniordans ved Annalise
Søndagscafé

Søndag den. 18. marts kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med kage - pris kr. 20,Alle er velkommen
Der er tilmelding til fællesspisningen
den 22. marts

Torsdag den 22. marts kl. 18.00

Fællesspisning

Menu: Fadkoteletter med hvide kartofler
Citronfromage
Kaffe eller te
Pris kr. 50,- for voksne – børn under
12 år kr. 30,-

Husk aktivitetsdage

hver onsdag fra 14.00-16.30 og
19.00-21.30

Vores vaskeri i Søvangen
det bugner af tøj i vaskeriet

Sådan ser vores vaskeri ud en tidlig
morgen, når man skal op for at vaske.
Det er ikke første gang man ser det,
men specielt den morgen, hvor billedet blev taget, var det virkelig grelt.
Hele vaskeriet bugner med tekstiler
til tørre, og alle vaskevogne er optaget
af tøj, som ligger uafhentet og krøllet.
Kunne der ikke strammes op på ordensreglerne for vaskeriet. Hvordan
er det muligt at få de få, der ikke kan
håndtere det fælles vaskerum, til at
forstå, at de ikke er de eneste brugere.
Der ligger en stor “pædagogisk” opgave der, hvordan tager man hul på
det?
Indsendt af beboere i Søvangen.
Navne er redaktionen bekendt.
Bestyrelsen har ingen kommentarer.
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6 - Holmstrup

Holmstrup Pensionistklub
Masser af aktiviteter for dem, der vil
Tekst og foto: Jens Skriver

Jørgen skærer hjemmebag ud.
Hygge
Hver tirsdag eftermiddag er et sydende liv i Holmstrup Pensionistklubs lokaler. Den første tirsdag jeg kom der,
var alle optaget af en velbesøgt julefrokost, men den næste tirsdag var
der ”kun” hyggeligt samvær på programmet, så kontaktpersonen Gitte
kunne fortælle mig lidt om, hvad der
foregår, mens medlemmer samlede
sig om kaffebordene, og Jørgen var i
færd med at anrette hjemmebag.
Medlemsaktiviteter

Gitte fortæller, at der er 61 medlemmer, som for det meste kommer fra
Holmstrup, men Thorsbjerg vil gerne
være med, så programmet bliver nu

også delt ud her. Antallet af fremmødte er lidt op og ned, men når der
er banko, plejer der at komme en snes
stykker. En gang om måneden er der
spisning. Kontingentet fastsættes af
generalforsamlingen. Det var sidste
år på 50 kr. Pensionistklubben har
”Loppen”, hvortil der udefra foræres
alt muligt. Det sælges på klubeftermiddagene og søndag eftermiddag.
Indtægterne herfra går til en udflugt
for pensionister. De betaler selv 100
kr. men får, foruden turen, middag og
eftermiddagskaffe.
Mens vi snakker, går Rigmor rundt og
samler ind til ”Julens glæde”. Her kan
man spare op til julen eller en ferie.

Anden brug af lokalet

Lokalet bruges også på andre måder.
Onsdag er der syklub fra kl. 13-16,
torsdag er der porcelænsmaling med
en lærer udefra, og hver anden tirsdag aften er der strikkeklub
fra kl. 19.
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FASTELAVN ER MIT NAVN
Foto af Michael og Maibrit Jørgensen,
Nettan Christainsen og Walid Mahmoudh

Afdelingerne fejrede dagen traditionen tro til glæde for både børn,
forældre og bedsteforældre
Vejret var med, og termometeret
var over frysepunktet.
Redaktionen har modtaget billeder
fra Søvangen, Gellerup og Toveshøj
Der blev slået katten af tønden af
vikinger, Find Holger, Spiderman,
Tornerose, klovne, sørøvere, Robin
Hood, masser af prinsesser og andre spændende figurer.

Sej lille pige, god til at slå og derfor ingen
hindring, at hun sad i kørestol

Find Holger blev fundet i Søvangen

Den gæve viking havde skiftet
sværd ud med kølle.

Fastelavn i Hasselager
af Poul-Erik Nielsen, Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 7/15 har afholdt Fastelavn for
både store og små. Der var varm kakao og
boller i Fælleshuset efter tøndeslagningen.
Det var et fantastisk fremmøde, der var mellem 90 – 100, så vi måtte finde ekstra stole
frem.
Vi fandt nogle rigtig flotte udklædte som
vist på billederne.
Dejligt at se så mange støtte op om vores arrangement.
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Kattekonger og Dronninger
samt bedst udklædte i Søvangen

I Gellerup var der godt 200 børn, og der var besøg af Ballon
Ole som pustede ballondyr.

GENERALFORSAMLING I TOUSGAARDENS VENNER
Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 20. marts 2012 kl 19.00

DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Foreningens regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
På valg er:
Kisser Eberhard
Esben Trige
Suleyman Demirtas
Elmer Beck
Tre suppleanter vælges
Valg af parlamentariske revisorer
samt revisorsuppleanter
Eventuelt
Huset giver kaffe, te, øl og vand.

Regnskab kan hentes i Laden på hverdage 9-15 eller efter aftale.
Eventuelle forslag til dagsordenen
skal være formand Esben Trige i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
KUN ADGANG FOR MEDLEMMER.
KONTINGENT SKAL VÆRE BETALT SENEST TRE HVERDAGE FØR
GENERALFORSAMLINGEN.
Hvis du ikke allerede er medlem kan
du blive det ved henvendelse i Laden.
Det koster kun 75 kr. pr. år for enkeltpersoner. Institutioner og foreninger
400 kr. pr. år. Èt medlemskab er lig
med én stemme.

BLIV MEDLEM, STØT DIT LOKALE BEBOERHUS OG MØD OP TIL
GENERALFORSAMLINGEN.
NB NB NB NB NB NB NB NB NB
Denne ekstraordinære generalforsamling har samme dagsorden som
den ordinære, der ved en fejl ikke kom
med i januarnummeret af Skræppebladet, som den skal jf. vedtægterne.
Kom derfor til generalforsamling d.
20 marts og vær med til at styrke Laden, og hør om de nye projekter.
Med Venlig hilsen
Esben Trige
Formand Tousgårdens Venner

Spring ind i Fællesskabet
Spring & Spaghetti

Som noget helt nyt vil der i Globus1
i løbet af foråret være mulighed for
at dyrke gymnastik for hele familien
i forbindelse med et nyt arrangement
kaldet Spring og Spaghetti.
Spring og Spaghetti arrangeres i samarbejde med Åbyhøj IF gymnastik.
Det er et gratis tilbud til børnefamilier
i Aarhus. Spring og Spaghetti handler om, at familien kan få mulighed
for at dyrke idræt sammen og være
social med andre børnefamilier, alt
imens kokken tilbereder et billigt børnevenligt måltid i caféen.
Hvornår er det?
Spring og Spaghetti foregår den sidste
fredag i hver måned, februar til maj,
fra kl. 16-19. I løbet af de tre timer vil
der være forskellige gymnastikaktivi-

teter, hvor både børn og voksne kan
være med.
Første gang er fredag d. 24. februar kl.
16-19
2. gang fredag d. 30. marts kl. 16-19
3. gang fredag d. 27. april kl. 16-19
4. gang fredag d. 25. maj kl. 16-19

aarhus.dk, Heidi Lytje Oehlers på tlf.
51576797 mail hlo@aarhus.dk
Af Gitte Andersen

Arrangementet er helt GRATIS med
mulighed for at købe et billigt børnevenligt aftensmåltid i caféen. Vi glæder os til at se jer til nogle sjove timer
i Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand.
For flere oplysninger, se på www.
globus1.dk eller kontakt Gitte Andersen på tlf. 20964009 eller idræt og
integrationskonsulenterne Henriette
Gaardbo på tlf. 29204010 mail henga@
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Gellerup Badet

- en svømmehal for hele familien
Dortesvej 43 – tlf. 8625 6901
Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 15.00-18.00*
Lørdag og søndag kl. 10.00-15.00
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 og lørdag
kl. 15.00-18.00
Læs mere på Gellerup Badets hjemmeside
www.gellerupbadet.dk

Madplan Laden
Ladens madplan marts 2012
Hvid kåls roul etter m. kart ofler
Tors. 1.
Arabisk ret m. lam, ris, mandler,
Man. 5.
		Tzatziki		
Bøf m. løg, kartofler & rødbeder		
7.
Ons.
Gryderet m. Kartoffelmos		
Tors. 8.
		
Kylling i karry m. løse ris		
Man. 12.
Boller i selleri				
14.
Ons.
Chili/Hvidløgsmarineret Hellefisk
15.
Tors.
m. aspargeskartofler
		
Man. 19.
21.
Ons.
Tors. 22.
		

Laks m. ris & salat			
Gullash m. kartoffelmos			
Forloren Hare m. kartofler
& tyttebær			

Man. 26.
28.
Ons.
		
Tors. 29.
		

Skinke i tern m. Chili & kartofler
Gl. dags oksesteg m. waldorfsalat
& kartofler		
Indbagt græsk farsbrød
m. kart offel mos & spin atsa lat

www.tousgaardsladen.dk/

VI MØDES I LADEN

tik og engelsk til
Lektiehjælp: lektiehjælp i matema
17 hver tirsdag
alle børn fra 3. klasse – 9. klasse kl.
21.15.
Banko: Hver onsdag fra 16.30 – ca.
r måned fra 13.00
Lørdagsklubben: 1. og 3. lørdag hve
– 17.00.
den 21. april kl.
Husk generalforsamling – lørdag
e - venlig hilsen be13.00 - Dagsorden jf. vedtægtern
styrelsen.
torsdag fra 10.00 –
Kaffeklubben: Hver tirsdag og
13.00.
0 – 13.00
Syværksted: Hver torsdag fra 10.0
afgang fra LaKvinder i gang: Gåture med
kan gratis te og
den torsdage 13.30. Bagefter
t Tousgårdsladen.
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le Bakker og frivilArrangeres i samarbejde med Has
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dscaféen har åbent
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din indvendige alder og meget mer
9 til 18, hvor der
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Hver dag er
eren og plads til
altid er kaffe på kanden, aviser i hold
hyggeligt samvær.
Frivillig hjælp er altid velkommen.
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Tag tre tændstikker, og læg dem som til højre.
Læg én tændstik til, så du har ni.
Tag tre tændstikker, og læg dem som til højre.
Læg
tændstikker
til, så har du en.
Læg én Eller
tændstik
til, såfire
du har
ni.
Eller Læg fire tændstikker til, så har du en.
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fem disse
kvadrater
om kvadrater
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ved at fjerne tre tændstikker.
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Mikkel Søndergaard
Rødlundvej 66A
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Anas Hammoude
Jettesvej 15, 2. th.
8220 Brabrand
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Kaare Sørensen
Hans Brogesvej 13, st. th.
8220 Brabrand

3

Før
U

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i februar nummer:
”BRILLER”.
Efter Vinderne blev:

9+1

2
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2
ens

2

Bemærk, vinderne får et gavekort på
50 kroner som gælder til Boghandlen i
CityVest
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Løsningen i Børnekryds og tværs’en er:					
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2
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ADRESSE:					POSTNR/BY				TLF:
FORNAVN					EFTERNAVN:

2

4 kl. 16
Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 15. marts.
+
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Aktiviteter i marts 2012
Ma. 5.
19.00: Seniordans Beboerhuset Søvangen			
Sø. 18.
14.00: Søndagscafé Beboerhuset Søvangen			
Ti.
20.
19.00: Generalforsamling Tousgaardens Venner		
To. 22.
18.00: Fællesspisning Beboerhuset Søvangen		
To. 22.
:
”Kan du elske din næste?” - Klub Hans Broge
To. 29.
:
Påskedekorationer - Klub Hans Broge			
Fr.
30.
16:00: Spring & Spaghetti i Globus1				

side
side
side
side
side
side
side

Forårets afdelingsmøder - se hvor og hvornår				

side 16

Afdelingsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:

Per Bo Ravnå, e-mail:perravnaa@hotmail.com

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Jesper Fræer Nielsen, tlf. 31 40 70 90
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)

Afdeling 22, Sonnesgården:

Finn Kaiser, e-mail: finnkaiser@gmail.com

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

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

Afdeling 30, Pilevangen

Marc Andresen, maandresen@hotmail.com

Afdeling 6, Holmstrup:

Foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:

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

Afdeling 8, Drejergården:

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

Afdeling 10, Rødlundparken:

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
kontaktperson Leif Jensen tlf. 26 63 68 90
Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf. 60 77 58 02,/ leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Lene Olm
Stenaldervej 203 st. L1, tlf. 60 77 58 02
leneolm@email.dk

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

Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf. 40 52 90 61

Afdeling 14, Borumtoften:

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

Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 42177977
otagra@stofanet.dk

Inspektører

Afdeling 16, Voldbækhave:

Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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

Afdeling 17, Højriisparken:

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:
Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

Peter Sørensen & Ege Høst Hansen
/ Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 18, Lyngby:

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

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

Lø

Afdeling 21, Hasselager:

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk

Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

18
18
21
18
17
17
21

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30
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
Beboerrådgivning Holmstrup
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf. 86 24 82 89
Tirsdage kl. 15-17
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
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Beboerhuset Yggdrasil
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87301600 el. 20559788

