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lederen
Op- og nedture i Brabrand Boligforening

af Helle Hansen

Somme tider går det op, og somme tider går det ned.
Og sådan går det hver dag, når reparatør Bjarne Bilde
går på arbejde som ansvarlig for elevatorsikkerheden
på Gudrunsvej i Gellerupparken. Optur var det dog for
Bilde, da han i april kunne fejre 40 års jubilæum i Brabrand
Boligforening. Tillykke med det.
I samfundet går det også nogle gange op og nogle gange
ned. Lige nu er vi alle sammen med på en ordentlig nedtur
med forringelser og nedskæringer i vores velfærdsamfund.
Bunden er desværre nok ikke nået endnu. Og de næste,
der står foran en større besparelse, er de århusianske
folkeskoler. Her er det nedtur for Sødalskolen.
I forhold til helhedsplanen, så oplevede den i april også en
nedtur med beskeden fra Social- og Sundhedsskolen om,
at institutionen ikke ønsker at placere sig i Gellerupparken,
fordi skolen simpelt hen ikke tror på fremtidsversionen
om et ungdomskampus i området.
Og Aarhus Kommune skubber med på nedturen, fordi den
holder igen med tildelingen af kvoter til ungdomsboliger
i de to blokke, som ellers er udpeget til omdannelse til
ungdomsboliger i helhedsplanen.
Det er nedtur for beboerne i de to blokke, fordi de holdes
hen i uvished om, hvornår de skal rykke ud af deres hjem.
Optur er der til gengæld i Tranbjerg, hvor rejsegildet i
foreningens nyeste afdeling fandt sted i april, som planlagt,
og hvor boligerne står klar til indflytning senere på året.
Og i Gellerupparken og Toveshøj har beboerdemokratiet
i den grad oplevet en optur, efter at de har fået
styringen over den boligsociale indsats, hvilket set i
et landsdækkende perspektiv er ganske usædvanligt.
Mange
såkaldte
SUB-områder
(særligt
udsatte
boligområder – tidligere kaldet ghettoer) oplever
desværre, at det ofte er organisationsbestyrelserne, som
sammen med kommunerne bestemmer indholdet i de
boligsociale helhedsplaner hen over hovedet på det lokale
beboerdemokrati. Det er nedtur.
Til sidst en lille fødselsdagshilsen til Brabrand
Boligforenings direktør, Torben Overgaard, som runder
de 65 år den 30. april. Så kan han officielt kalde sig selv
for folkepensionist. Om det er en optur eller en nedtur for
Torben og boligforeningen? Det ved kun Torben – endnu.
Men et tillykke herfra skal der lyde.

Rejsegilde i Tranbjerg
Et gilde for 0–energi byggeri til rimelige priser og til aftalt tid
af Hans Esmann Eriksen foto Bo Sigismund

Så kom dagen, hvor den nye afdeling
25, Østergårdsparken, i Tranbjerg
kunne holde rejsegilde.
I det spinkle forårslys med en let brise, der fik Dannebrog-flaget til at bølge, mødtes ca. 60 personer samlet til

taler, læskende drikke, pølser og gode
hamburgere.
Energi til fremtiden

Boligforeningens formand Jesper Pedersen indledte med en levende gennemgang af boligforeningens sats-

ning på energirigtige boliger, der ikke
skal tilsluttes fjernvarmen i Århus.
Og arkitekt Luplau, der er bygherrerådgiver, takkede alle de involverede
parter for et godt samarbejde, der sikrer smukke lejligheder samtidig med
at tidsplan og priser holder.

Ved selvsyn kunne de fremmødte se, at ovenlyset i de nye lejligheder giver et flot
lysindfald i lejlighederne.
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40 år med op- og nedture
Gennem fire årtier har Bjarne Bilde holdt øje med boligforeningens elevatorer, samtidig med at han har arbejdet for at skabe et godt arbejdsmiljø for sine kolleger
af Helle Hansen - foto Bo Sigismund

”Der har været lige så mange opture,
som der har været nedture. Sådan
er det, ellers var jeg jo ikke kommet
hjem,” fortæller Brabrand Boligforenings elevatorsagkyndig, Bjarne Bilde, der den 15. april kunne fejre 40 års
jubilæum som manden med ansvaret
for, at beboerne altid kommer sikkert
op og ned i deres elevatorer.

som ud over at have ansvaret for elevatorerne, i en periode på cirka 15 år
fra 1980-1995 også var fællestillidsmand for alle ejendomsfunktionærerne samt BB Service og desuden repræsentantskabsmedlem i Brabrand
Boligforening. I den periode arbejdede Bjarne for at skabe gode forhold
for sine kollegaer. Et arbejde, som re-

Og da Bjarne har haft mange forskellige jern i ilden gennem årene, er han
i dag en af de personer, der jævnligt
bliver trukket på, når forklaringerne
bag tingene ikke altid er lige til at
tyde.
Første sikkerhedsrepræsentant

Bjarne har altid, ikke mindst som led i
sit tillidsarbejde, haft interesse for arbejdsmiljøarbejdet. Og i 1978 blev han
valgt som boligforeningens første sikkerhedsrepræsentant (i dag arbejdsmiljørepræsentant). Det har nu stået
på i 34 år, fordi han er blevet genvalgt
hver gang lige siden. Og som sikkerhedsleder gennem flere år og medlem
af arbejdsmiljøudvalget i Brabrand
Boligforening har han på tværs af afdelingerne gennem alle årene været
med til at skabe gode og ordentlige
forhold for sine kollegaer.
Totalservice for beboerne

Bjarne Bilde nyder udsigten fra elevatortårnet på en af de høje blokke på Gudrunsvej.
”Oprindelig var det elevatorerne på
Gudrunsvej og de to i højhuset på
Astridsvej, jeg lavede service på. I dag
er der også elevatorer på Stenaldervej,
i Bronzevænget, på Brabrand Hovedgade og i Mølleparken. Den eneste
elevator, jeg ikke tjekker, er den i Sonnesgården,” fortæller Bjarne Bilde.
Billigst med egen elevatorservice

”Jeg er uddannet elektriker og var
oprindelig ansat hos en installatør i
et Århus-firma, hvor jeg havde fået
autorisation til at lave syn på elevatorer. Men da Gellerupparken stod færdig i 1972, fandt boligforeningen ud
af, at det var billigere selv at stå for de
lovmæssige eftersyn på elevatorerne,
og så blev jeg ansat,” fortæller Bjarne,
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sulterede i flere lokalaftaler, der har
været nødvendige for at dække hele
driftsområdet.
Ejendomsservicetekniker

Gennem årene har Bjarne også deltaget i mange forskellige projekter, nyopførelser og renoveringer og andre
interne anliggender som led i hans
tillidshverv.
Der var et projekt, der blev kaldt rokadeprojektet. Her sad Bjarne med i et
udvalg sammen med AMU og Aarhus
Tekniske Skole, og her opfandt de den
i dag så populære uddannelse ”Ejendomsservicetekniker”, som mange af
boligforeningens egne ejendomsfunktionærer i dag har været på, som led i
deres faglige uddannelse.

Beboerne i Brabrand Boligforening
har også haft glæde af Bjarnes ønske
om at skabe tryghed og sikkerhed.
Det gælder ideudviklingen af beboernes højt værdsatte Totalservice,
som Bjarne Bilde sammen med Torben Overgaard opfandt under hyggelige forhold på terrassen hjemme
på Holmstruphøjvej, hvor de to en
overgang i begyndelsen af 1980’erne
var naboer. Bjarne har lige siden stået
i spidsen for den betryggende vagtordning, som rykker ud, når der er en
beboer i nød.
Ingen alvorlige uheld

Mange mennesker er bange for at
køre i elevator, men Bjarne Bilde kan
ikke bekræfte, at det er farligt.
”I mine 40 år med elevatorer i Brabrand Boligforening, har jeg kun oplevet en enkelt lidt alvorligere hæn-

delse. Det var for cirka 15 år siden,
hvor en far og søn kørte med elevatoren på Gudrunsvej 48. Drengen
havde leget med en bold, og af en eller anden grund fik han klemt
armen fast mellem kupéen og
elevatordøren. Det var før, der
blev monteret sikkerhedsdøre
i kupéerne. Heldigvis var det
ikke nogen alvorlig skade, men
vi havde lige fået et nyt radiokaldeanlæg installeret, så jeg
kunne høre drengen klynke
over radioen, mens jeg kørte til
undsætning,” fortæller Bjarne,
der i de efterfølgende år oplevede, at drengen fra elevatoren
altid hilste pænt på sin helt, når
de mødtes.

Sønnike med på job

I dag er det ikke altid, at Bjarne er alene på jobbet, når han reparerer elevatorer. Sønnen Kasper, der læser jura,

Totalscervice 1988

har de sidste par år været ansat som
medhjælper i et studiejob.
”Det betyder, at vi sammen kan løse
nogle af de opgaver, som kræver to
mand. Og det er meget billigere
for afdelingerne, end hvis vi
skal hente eksterne firmaer ind
for at klare opgaven,” fortæller 64-årige Bjarne Bilde, som
regner med at tage et år mere
med op- og nedture, inden han
vælger pensionen og et otium
hjemme på Holmstruphøjvej
sammen med sin Grethe.
Bjarnes Bildes 40 års jubilæum
blev fejret på Brabrand Boligforenings administration på Rymarken fredag den 20. april.

Galakser er noget for amatører
Stjernehimlen har bud til alle
af Jens Skriver. Tegning af Jesper Ankjær

For tiden er eller har der været gode
muligheder for at se planeterne Jupiter, Venus og Mars, og nu kan også
Saturn ses på aftenhimlen. Hvis man
har fundet Løven med Mars, skal
man se til venstre, hvor man møder
Jomfruen, det næste stjernebillede på
dyrekredsen. Her befinder Saturn sig
tæt ved stjernebilledets klare stjerne
Spica. Der vides og er fortalt meget
om Saturn. Lad os derfor se på noget,
Jomfruen er meget kendt for. Det er
galakser, hvoraf mange kan ses med
mindre astronomiske kikkerter. Der
angives at være mere end 13.000 galakser i stjernebilledet, men der er
uden tvivl mange flere.
Galakser

Galakser er enorme samlinger af stjerner, der bliver holdt sammen af den
indbyrdes tyngdekraft. Hver galakse
indeholder billioner af stjerner. Alle
har hørt om Mælkevejen. Det er den

galakse, som Solen befinder sig i udkanten af. Omkring 1800 definerede
bl.a. filosoffen Kant Mælkevejen, men
der skulle gå hundrede år, før astronomerne blev enige om, at mange
af de ”pletter”, de havde observeret,
befandt sig uden for Mælkevejen og
var andre galakser. En enkelt galakse
i stjernebilledet, Andromeda, skulle
kunne ses med det blotte øje ude på
landet. Galakserne klassificeres i forskellige typer efter deres opbygning.
De mest almindelige er spiralgalakser, elliptiske galakser og irregulære
galakser. Mælkevejen er en spiralgalakse. En elliptisk galakse har ingen
struktur, men er en tåget samling
stjerner. Langt de fleste kendte galakser er elliptiske og meget mindre end
Mælkevejen.

er mulighederne for observationer af
fjerne stjerner og galakser blevet uendeligt større. Her beder astronomerne amatører om hjælp til at tælle de
mange galakser op. Man får simpelthen udleveret et aftryk af et fotografi
og bliver bedt om at tælle galakser.
De fleste amatørastronomer har vist
en drøm om at blive udødeliggjort.
Mange håber på at blive den første til
at opdage en komet og få den opkaldt
efter sig, men mindre kan altså også
lade sig gøre.

Amatører er uundværlige

Nu, hvor der er blevet sendt rumteleskoper uden for jordens atmosfære,
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Pengene til Helhedsplanen er på plads
Landsbyggefonden har nu godkendt den økonomiske ramme på 850 millioner kroner
til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj
af Keld Albrechtsen - næstformand i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening har i 2011
indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om 850 millioner kroner til
Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Ved udgangen af 2011 modtog vi et
tilsagn om 600 millioner kroner. Ud af
de 600 millioner kroner stammer de
150 millioner kroner fra den såkaldte
infrastrukturpulje for 2011 og 47 millioner kroner fra en forventet infrastrukturpulje for 2012.
Det er de nye veje med videre, der
skal bygges for disse penge. Infrastrukturpengene er et rent tilskud, altså penge, der ikke skal betales tilbage.
Her skal det huskes, at Aarhus Kommune herudover selv betaler for sine
egne veje. Det gælder for eksempel
omdannelsen af Edwin Rahrsvej. Men
der var altså ikke penge nok, og det
blev derfor aftalt, at der skulle forhandles om yderligere midler i år.
De sidste penge fundet 11. april

Tirsdag den 11. april 2012 blev der
afholdt et møde mellem Brabrand
Boligforening og Landsbyggefonden
med deltagelse fra Aarhus Kommune.

På mødet meddelte Landsbyggefonden, at de manglende 250 millioner
kroner vil komme som støttede lån
under en pulje kaldet miljøarbejder.
Lånet vil blive neutraliseret for beboerne gennem huslejestøtte og driftslån, således at vi kan overholde den
huslejegaranti, som er aftalt med
Aarhus Kommune i forbindelse med
beboermødernes godkendelse af Helhedsplanen.
Aftale om huslejetab i hus

Vi har endvidere indgået en aftale
med kommunen om huslejetabet i
Gellerup og Toveshøj. Tabet dækkes
af kommunen med ca. tre millioner
kroner og af Helhedsplanen med indtil videre ca. syv millioner kroner.
Endelig åbner Helhedsplanen for,
at der kan sælges jord til nybyggeri.
Dette skaber en økonomisk reserve,
som også bliver nødvendig.
Ved salg af boligforeningens jord ved
ringvejen frigøres midler, der kan
bruges i hele boligforeningen i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning. Det sikrer samtidig,
at Helhedsplanen ikke medfører huslejestigninger i de øvrige afdelinger.

Dermed falder den samlede økonomi
helt på plads.
Tryghedsgaranti fra 1. september

Tryghedsgarantien sættes i kraft 1.
september i de tre blokke på Bentesvej, som skal rives ned.
Det betyder, at vi nu kan sætte det
konkrete byggeri i gang, så snart byrådet har vedtaget de nødvendige lokalplaner.
Det betyder også, at foreningsbestyrelsen kan sikre, at der ansættes det
nødvendige personale til disse arbejder, således at den ekstra indsats i forhold til Helhedsplanen ikke medfører
en dårligere betjening af de øvrige afdelinger i boligforeningen.
Der er nu i samarbejde med kommunen og de to afdelingsbestyrelser
igangsat projekter til planlægning af
veje og beboerhuse. Først indføres en
tryghedsgaranti i de tre blokke, der
skal nedrives for at skabe plads til
kommunale arbejdspladser, skole og
bygade. Tryghedsgarantien træder i
kraft i de tre blokke 1. september i år.

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

www.gellerup.nu
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Beboerhuse og ungdomscampus
Boligforeningen forhandler nu vigtige aftaler på plads med kommunen
om beboerhuse, bygade og ungdomscampus
af Keld Albrechtsen – næstformand i Brabrand Boligforening

Et nyt samarbejde mellem kommunen og boligforeningen er ved at tage
form. Aftalerne om alle disse spørgsmål skulle gerne falde på plads på et
møde i den politiske styregruppe den
23. maj. Denne styregruppe består af
repræsentanter fra byrådet, afdelingsbestyrelserne og boligforeningen.
Undervejs skal der godkendes lokalplaner i byrådet, både for veje og byggefelter.
I forbindelse med det omfattende
byggeri vil der naturligvis opstå en
del byggerod. Her skal sikres god
information til beboerne, men herudover vil vi også prøve at skabe
rammer for midlertidige aktiviteter,
“byggerods-oaser”, torvepladser eller lignende. Kommunen vil deltage i
dette arbejde.
Nye beboerhuse

Der skal blandt andet etableres et
sundhedscenter i tilknytning til det
kommende beboerhus på Toveshøj. I
Gellerup er det planen at opføre nyt
bibliotek og community-center i tilknytning til det nye beboerhus. I den
forbindelse forhandler vi i øjeblikket

med kommunen om byggefelterne
langs bygaden, så det sikres, at der
kan bygges butikker og andre bygadefunktioner (for eksempel en moske) på den sydlige del af bygaden,
hvor der skal skabes et nyt kirketorv
med facade til City Vest.
Inden for et byggefelt ved bazarpladsen i den nordlige ende af bygaden skal der blandt andet etableres
ældreboliger, hvilket kan ske, når der
tildeles en kommunal byggekvote til
dette.
Ungdomscampus

I den nordlige ende af bygaden skal
etableres en ungdoms- og uddannelsescampus med blandt andet skole,
højskole og ungdomsboliger, herunder en løsning for Hejredalskollegiet.
Her forhandler vi med kommunen
om de nødvendige byggekvoter til
gennemførelse af planen.
Desværre kan vi først sætte tryghedsgarantien i de to blokke, der skal ombygges til ungdomsboliger, i kraft,
når vi har tilsagn om kommunal byggekvote.

Vi har drøftelser med uddannelsesinstitutioner, højskolen, kommunen og
regeringen om virkeliggørelsen af en
plan, der kan være med til sikre målet
om, at 95 procent af de unge skal have
en kompetencegivende uddannelse. I
øjeblikket får kun to tredjedele af de
unge i Gellerup og Toveshøj en kompetencegivende uddannelse.
Mennesket i fokus

Uddannelse, kriminalpræventiv indsats og en social helhedsplan er en
meget væsentlig del af Helhedsplanen. Nye huse er ikke nok. Det handler også om mennesker. Det handler
om, at alle der vokser op i Gellerup
og Toveshøj får samme mulighed for
at komme ind på arbejdsmarkedet og
undgå kriminalitet og sociale problemer som beboerne i andre kvarterer.
Vi har i boligforeningen en konsekvent linje over for kriminalitet og et
samarbejde med politi og kommune
om dette. Det giver faktisk resultater.
Nu gælder det så om at få alle i området i uddannelse.

Fire ledige lejligheder i Sonnesgården
I Sonnesgården er indrettet fire nye lejligheder i økologiske
materialer og med udsigt til en velholdt have.
Der er tale om tre et værelses lejligheder og en fire værelses
liebhaverlejlighed med trinbræt.
Sonnesgårdens lejere, der er seniorer, ser frem til at få nye beboere med små børn. Der er dog enkelte beboere, der frygter,
at de nye beboere vil synge for meget i badet.
tekst og foto af Hans Esmann Eriksen
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LUKNING AF SKOLER I AARHUS
Skolesøgende børn, der bor i Brabrand Boligforenings afdelinger
kan blive berørt af skolelukninger
tekst og foto af Kirsten Hermansen.

mindre end tre spor, er i rapporten
foreslået lukket og dermed ”fusioneret med andre skoler”.
Målemetoder dømmer skoler ude

Konsulentfirmaet har opstillet scenarier for et fremtidigt bæredygtigt skolevæsen.
• Tilpasning – ændring af skoledistrikt
• Bæredygtige skoler. For at kunne få
så mange skoler som muligt med
den højeste mulige klassekvotient
og i videst mulig udstrækning skoler med minimum 3 spor .
• Basis- og udskolingsskoler
• Skoler på flere matrikler
Sødalskolen er foreslået lukket efter
alle scenarier, mens Ellekærskolen og
Hasle Skole efter 3 scenarier.
Planen vedtages til november

Fremtiden ser dyster ud for Sødalskolen.
Aarhus Kommune har fået lavet en
ventet og detaljeret rapport med en
strukturanalyse af skoleområdet i
kommunen. Byrådet har ønsket at se
på mulighederne for at få en bedre
udnyttelse af kapaciteten (Læs: besparelse på skoleområdet) Det skal ske
gennem enten en reduktion af antallet
af skoler, sammenlægning af skoler,
eller ændringer i skoledistrikter.
Rapporten er lang – 123 sider og kompliceret læsning. Der indgår mange
kriterier, og konklusionerne, udover
de rent tekniske, kan man jo altid sætte spørgsmålstegn ved.
Sødalskolen truet

Sødalskolen er en af de seks skoler,
som under alle omstændigheder foreslås lukket. I alt 12 skoler er i farezonen. Det handler blandt andet om
Hasle Skole og Ellekærskolen, der alle
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ligger i det distrikt, hvor beboere i
flere af Brabrand Boligforenings afdelinger har skolesøgende børn.
En lukning af Sødalskolen indebærer
en flytning af eleverne til Aaby Skole,
og for Ellekærskolens elever bliver
der tale om en flytning til Tovshøjskolen. For Hasle skoles elever bliver det
Møllevangsskolen.
Bæredygtige skoler

I rapporten, der er lavet af konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, har man
fastsat nogle kriterier, som de enkelte
skoler skal leve op til for at kunne
fungere i fremtidens samfund. Kriterier som elevantal pr. klasse, prognoser for børnetal i klasserne fremover,
børnenes sociale og økonomiske baggrund m.v.. De skoler som vurderes
ikke at være bæredygtige fremover –
med et børnetal på under 800 og med

Det bliver Byrådet, der i sidste ende
skal beslutte, om konsulentrapportens scenarier skal føres ud i virkeligheden. Ifølge en artikel om emnet i
Århus Stiftstidende, kan det blive en
lang proces med høringer og mange politiske drøftelser, inden en byrådsindstilling er klar.
Hvis Byrådet følger indstillingen, så
forventes der tidligst en endelig vedtagelse sidst på året.
Artiklen er skrevet med baggrund
i artikel i Aarhus Stiftstidende samt
rapporten, som kan læses på Aarhus
Kommunes hjemmeside:

http://kortlink.dk/aw5n

laden er hele århus beboerhus
ny husmand i laden inviterer alle til at komme med forslag til arrangementer
tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Der er fra nytåret sket en del ændringer i Tousgaardladen. Der er kommet
en ny husmand, Ane Marie Hindhede, og Grete Aagaard er ny projektleder.
Ane Marie Hindhede er uddannet
arkitekt og har arbejdet flere steder i
verden - blandt andet i Paris og Jordan. Hun er vant til at komme i multikulturelle miljøer, som også er en
fordel, når hun arbejder i Gellerup.
Hun bor ikke selv i Gellerup, men har
haft berøring med området via sit arbejde som arkitekt, hvor hun blandt
andet har været med til ombygningen af Nordgårdskolen til Foreningernes Hus. Hun befinder sig godt i
det landsbymiljø, som hun føler Gellerupparken er, idet hun selv er vokset op på landet - på en hvid gård i
Vestjylland.
Grete Aagaard er kunster og kendt i
lokalområdet, hvor hun blandt andet
har lavet kunst på Tovshøjsskolen.
Hun kører et projekt, som blandt andet er støttet af Bikubenfonden, og
som er et tilbud til børn og unge mellem 7 år og 14 år. Begge stillinger er
halvtids.
For Ane Marie Hindhede et det vigtigt, at Laden er et sted, hvor alle føler sig ligeværdige og forstået. Hun
synes derfor, det er vigtigt at arbejde
med den visuelle kommunikation,
som går ud på at forbedre kommunikationen i det offentlige rum. Hun
har f.eks allerede ændret manualen
til alarmsystemet, fordi den var tæt
på uforståelig og skrevet på et meget
teknisk sprog.
Ane Marie vil meget gerne arbejde i
billeder, så kommunikationen bliver
nemmere for alle. ”Det kan ikke passe, at man skal være akademiker for
at forstå et alarmsystem, ” siger hun.
Det er en af grundene til, at hendes
næste tiltag i Laden er at lave en

Ane Marie Hindhede er ny husmand i Tousgårdsladen
workshop, hvor alle interesserede er
velkomne til at komme med input til,
hvad de kommende arrangementer i
Laden skal være. Hun understreger,
at hun gerne vil have, at der kommer
så mange forskellige mennesker som
muligt. ”Gerne to fra hver nationalitet
i området”, siger hun grinende. ”Det
skal være en workshop, hvor man
skal arbejde på at blive klogere på
hinanden og på at lave arrangementer, som udvider folks horisont, og
som er åbne for alle.”
Folkekøkkenet kører godt

En af de ting, som Ane Marie Hindhede er stolt af ved Laden, er, at folkekøkkenet fungerer så godt. Der
kommer godt med folk hver aften, og
der bliver serveret en del forskellige
retter. Men Ane Marie opfordrer til, at
flere kommer og melder sig på madholdet, der for øjeblikket består af 4-5
frivillige. Der er lige nu mest traditio-

nelle danske og arabiske retter, men
det ville også være dejligt at prøve
mad fra steder, man ikke før har prøvet, mener Ane Marie Hindhede.
”Det er vigtig at understrege, at Laden er beboerhus for hele Århus.
Mange tror fejlagtigt, at det kun er
for beboere i Gellerupparken og Toveshøj, men det er for alle,” forklarer
Ane Marie Hindhede og fortæller, at
Laden har været udlejet til nogen helt
fra København.
Det ser ud til, at Ane Marie Hindhede
har masser af ideer til fremtidens laden, og hun understreger, at man altid er velkommen til at kigge forbi og
komme med forslag til arrangementer.

Hvis man er interesseret i at
møde de nye medarbejdere, er
der åbent hus i Laden den 31.
maj kl. 15.
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Nej tak til stenkast
– men hvor blev ytringsfriheden af?
Øjenvidneberetning fra demostrationen i Århus lørdag den 31. marts
af Sean Ryan Bjerremand. Fotos af Anett Sällsäter Christiansen

Det er lørdag den 31. marts, og Århus
har holdt vejret i flere dage. Vil de to
demonstrationer i midtbyen resultere i ballade eller det, der er værre?
I Gellerup har de muslimske foreninger opfordret deres medlemmer til at
vende ryggen til demonstrationerne,
og der er arrangeret fodboldkampe
og fester i Bazar Vest og Globus 1.
Mange unge søger dog ind mod midtbyen, og da dagen er slut, er 89 personer blevet anholdt - heraf mange fra
Gellerup.
”Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor
man bare har forsøgt at gemme dem
af vejen i Gellerup. Nu står de her i
en ulovlig demonstration og risikerer

Tæt på sammenstød i Thorvaldsensgade

Cirka 5000 mennesker har bevæget
sig gennem Århus til demonstrationen Århus For Mangfoldighed, hvor
der i det flotte solskin hersker en god
stemning med musik og taler. Ud på
eftermiddagen begynder folk at bevæge sig væk. Ved Mølleparken er
stemningen en ganske anden.
Lyskrydset, der skiller Thorvaldsensgade og Vester Allé, er barrikaderet
af politifolk, der er trukket i hjelm og
visir, da busserne begynder at køre.
Oppe fra bymidten kommer andengenerationsindvandrere løbende, og en
hundredtallig mængde andengene-

”Gå hjem med jer!”, lyder det i politiets megafoner, mens der kastes med
sten og fyrværkeri fra enkelte af demonstranterne. Politiet sætter efter
nogle andengenerationsindvandrere,
som har store sten i hænderne. Der er
ingen politihunde, hvilket får tilskuerne til at ånde lettet op. Politiet trækker sig tilbage til deres oprindelige
position, og demonstranterne stiller
sig igen op. Efter 10 minutter vælger
politiet at rydde gaden, og salatfadene rykker frem og parkerer ved Carl
Blochs Gade. Ikke blot demonstranter,
men også tilskuere tager flugten. Demonstranterne har sten i hænderne,
og til alles lettelse slipper politiet ikke
hundene løs. Gaden
er ryddet.
Den unge mand står
nu på græsarealet
med sit flag. En politibetjent er gået forbi
ham og har givet ham
et klap på skulderen.
Hvor blev ytringsfriheden af?

at blive anholdt og stemplet. Jeg synes
simpelthen, at man på en måde forsøger at putte dem ind i en boks, hvor
de ikke har ytringsfrihed. Hvorfor har
man ikke i ungdomsklubberne givet
dem en vejledning i lovlig demonstration og så taget med dem herind?”, siger Anett Sällsäter Christiansen, der
deltager i demonstrationen, og som
foruden at være formand for afdelingsbestyrelsen i Toveshøj også har
en fortid som pædagog i netop Gellerups ungdomsklubber.
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rationsindvandrere sætter i løb mod
Silkeborgvej. Kun en massiv mængde
politifolk afholder dem fra at komme
videre.
Enden af Thorvaldsensgade mod Silkeborgvej er dækket af politi, andengenerationsindvandrere og tilskuere.
En ung mand står med et flag, som på
arabisk siger ”Allah er stor, og der er
ingen anden Gud, og Muhammad er
hans profet.” Han vifter med sit flag
foran politistyrkerne.

Hvorfor fik de unge
mennesker ikke bedre tilbud end fodboldkampe og fester?
Hvorfor har man ikke
taget højde for, at der kan være mennesker, som ser en ære i at vise, at de
ikke blot er muslimer, men også medborgere i et demokratisk samfund,
og at de føler sig krænket, når andre
grupperinger demonstrerer imod deres blotte tilstedeværelse i samfundet?
Hvad vil man fremadrettet gøre for at
klæde de unge mennesker bedre på til
aktiv deltagelse i demokratiet?
Skræppebladet vil i næste nummer
søge svar på disse spørgsmål.

Gammel haveforening får nyt liv
i Hasle Bakker
Mariehønen vil fremtiden blive til Toveshøjshaven til glæde for områdets beboere og
alle århusianere, som besøger det grønne bakkeområde
af Sean Ryan Bjerremand og Helle Hansen

Til højre for asfaltstien, som fører ind
til Hasle Bakker fra Janesvej på Toveshøj, kan man stadig se resterne af
den gamle haveforening Mariehønen,
hvor beboerne på Toveshøj tidligere
havde deres små nyttehaver. På det
samme jordlod er de aktive havefolk
bag Verdenshaverne nu gået i gang
med at etablere det haveafsnit, som
kaldes Toveshøjhaven.

I kaffepausen går snakken livligt om
de konkrete muligheder, som kan
bringes til live i haven. Men hvordan
den præcise planlægning af havens
udformning skal være, er slet ikke på
plads endnu. Så tankerne om en café,
hvor folk kan sætte sig ned og få en
kop kaffe, et sted til adspredelse for
Tovshøjskolens elever, et legeområde
med et højt tårn, som børnene kan
kravle op i og se ud over bakkeområdet, var blot nogle af de mange ideer,
som kom frem, mens kaffen blev nydt.
Blomsterkasser og stiklinger

En afdelingsformand rydder op. Toveshøj
formand, Anett S. Christiansen vandt
kampen mod brombærbuskenes rødder.
Første skridt hen mod en genåbning af haven

Skærtorsdag eftermiddag dukkede
en lille flok af de haveaktive op i Toveshøjhaven for at gå i gang med opgaven: at omdanne jordloddet til en
dejlig have. Og det var især arbejdet
med at fjerne de mange vildskudte
brombærbuske, som tog på kræfterne. Ikke mindst hos de to deltagende
afdelingsformænd fra henholdsvis
Gellerupparken og Toveshøj, som gik
grundig til værks for at udrydde de
mange rødder med både succes og
smil på læben.

Næste gang, der er aktivitet i
Toveshøjhaven er søndag den 13. maj
klokken 14-17.
Her inviteres områdets beboere og
andre nysgerrige til at kigge forbi og
høre nærmere om projektet, som er en
aktivitet under Samvirket i Gellerup
og Toveshøj.
Men man er også meget velkommen
til komme forbi og hjælpe med at fjerne ukrudt eller løse andre udfordrende haveopgaver. Og de besøgende,
som har lyst, kan også få deres helt

Kvinder og børn gik til sagen med stor arbejdsiver, da der skulle ryddes op i vildnisset i Toveshøjhaven.
egen blomsterkasse med små spirer
og planter med hjem til altanen, så de
selv kan få jord under neglene. Hver
altankasse koster 10 kroner, som går
til støtte til Verdenshaverne.
Du kan læse mere om Toveshøjhaven
på www. Samvirket.dk/verdenshaverne

Mariehønen i de gode gamle dage….

”Altså, det var en, der hed Kirsten Jacobsen (mangeårig afdelingsformand
på Toveshøj - red.). Hun fik lov til at leje det lille stykke jord af kommunen, men så fandt hun ud af at det var alt for dyrt, og så blev der oprettet
en lille haveforening for os på Toveshøj. Den hed Mariehønen,” husker
85-årige Martin Jensen, der i to-tre år var formand for haveforeningen,
som blev oprettet på det lille stykke jord bag børneinstitutionerne i slutningen af 1970´erne. I de sidste mange år har arealet dog ligget øde hen.
”Dengang blev der ansat to personer til at gå der om sommeren og om
vinteren. De byggede blandt andet nogle drivhuse, der stod nede bagest i
haven. Der var også en lille skurvogn med haveredskaber. Og rundt om
haven plantede vi brombærbuske, så folk ikke kunne komme så nemt ind
og ødelægge noget,” fortæller Martin Jensen.
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Magasinet Gellerup.nu og her
Forår i Gellerup
af Birger Agergaard. Foto af Kirsten Hermansen

Med forårets komme er der altid masser af mennesker på stier og legepladser i Gellerupparken og Toveshøj.

Inden bladene fylder det hele i buskadserne, er affaldet desværre meget
synligt, men heldigvis er det dækket
til nu
Magasinet Gellerup.nu 2 som er indstikket i Skræppebladet og deles ud
i Gellerup 2 har et lille fototema om
foråret og både pæne og grimme gevækster. Billederne er taget på en fotoworkshop, som gellerup.nu holdt
med seks interesserede amatørfotografer.
På stierne kan man også møde
HotSpots gademedarbejdere, der er
med til at øge trygheden. Vi har været
på rundering med Nabil Khalil.
Vi skriver om overvågning, som beboerne i Gellerupparken skal tage
stilling til i september. Vores ung-

domspanel kan se både positive og
negative sider af overvågning.
Der er også opslag om en ny iransk
født kunstner i Sigrids Stue, om Toveshøjs historie, som befinder sig i
en kælder, om sommerfest og meget
mere!
Skønheden og udyret. En nyudsprunget
vorterod sammen med noget grimt plastic-affald. (Foto: Kirsten Hermansen)

Gellerup har fokus på børn og unge
Skriver ansøgning om de kommende års boligsociale indsatser
af Sean Ryan Bjerremand

Halvvejs inde i den igangværende periode med boligsociale indsatser har
Gellerup og Toveshøj fået grønt lys
fra Landbyggefonden til at formulere
en ny plan, som skal samle, fokusere
og forbedre boligforeningens sociale
indsats. Det skal sikre en fælles overordnet organisering med mål og retning for de kørende projekter og sikre
sammenhæng med den fysiske helhedsplan.
Landsbyggefonden har i forbindelse
med den nye ansøgning krævet at boligforeningen ansætter en boligsocial
leder med ansvar udelukkende for
den boligsociale indsats.
I første omgang skal der inden sommerferien sendes en ansøgning på
fem sider af sted til Landsbyggefonden. Det som så uddybes i løbet af ef12 - Skræppebladet maj 2012

teråret, når fonden har sagt ok til de
udstukne forslag til indsatser.
Beboerdemokratiet i front

Et ad hoc-udvalg på tre medlemmer
nedsat under den ad hoc gruppe,
som arbejdet med den fysiske helhedsplan. Det lille udvalg består af
afdelingsformand fra Gellerupparken
Helle Hansen, formand for Toveshøj,
Anett Sällsäter Christiansen, samt foreningsbestyrelsesmedlem Troels Bo
Knudsen.
”I det lille udvalg har vi tre overordnede opgaver. For det første skal vi
inddrage de relevante aktører i lokalområdet til at være med til at udpege
og formulere de indsatser, som vi ønsker i den nye helhedsplan. For det
andet skal vi fokusere på den kommende flytning af aktiviteter i For-

eningernes Hus fra Nordgårdskolen
til den hvide gård, og for det tredje
skal vi se på muligheden for forankringen af de eksisterende projekter,”
fortæller Troels Bo Knudsen.
For to år siden fik Gellerup og Toves
høj boligsociale midler til projekterne
Foreningernes Hus, Fritidspatruljen
og Samvirket, som også skal tænkes
og skrives ind i den nye ansøgning.
I forhold til Meyerprojektet, der løber ud hen over sommeren. skal det
afklares, hvilke funktioner, der kan
videreføres under den ordinære drift
i afdelingerne.
”Vi skal se på, hvad det vil koste, og
så bliver det en opgave for beboermøderne til efteråret at tage endeligt
stilling i forbindelse med vedtagelsen
af afdelingernes budgetter,” slutter
Troels Bo Knudsen.

Gellerup Fællesråd taler borgernes sag
Fællesråd skaber gode rammer for lokale initiativer med støtte fra kommunen
af Kirsten Hermansen. Foto af Helle Hansen

Torsdag den 31. maj holder Gellerup Fællesrådet sørger for, at indstikket mer 2011”, som arbejdede for at hæve
Fællesråd ordinær generalforsamling hver måned desuden bliver uddelt stemmeprocenten i lokalområdet. Og
i Foreningernes Hus. Her skal der med bud til lokale institutioner og så støtter fællesrådet også den årlige
blandt andet vælges medlemmer til samarbejdspartnere i hele Gellerup- Grundlovsfest i Gellerup, som er en
lokal fejring af vores alle sammens
fællesrådets bestyrelse, som i daglig- området.
dagen fungerer som et lokalt talerør Fællesrådet har i de sidste to år også demokrati.
overfor kommunen på vegne af om- støttet op omkring arbejdet med Samrådets beboere og aktive, primært virkets projekt, der kaldes Verdensha- Aarhus Kommune - Trafik og veje
når der i forbindelse med forskellige verne. Blandt andet har fællesrådet Gellerup Fællesråd deltager desuden
i årlige møder med
kommunale projekter
Aarhus
Kommune.
gennemføres høringsBlandt andet med Trarunder.
fik og Veje, hvor det på
Det fortæller fællesdet seneste har vist sig,
rådets formand Helle
at der muligvis er en
Hansen, der også er
tvist på vej mellem det,
formand for Gellerupsom, fællesrådet mener,
parkens afdelingsbevar aftalt med kommustyrelse – og for resten
nen omkring en trafikal
også medredaktør på
løsning på Sigridsvej.
Skræppebladet.
”Kommunen indstiller,
”Men udover at holde
at Sigridsvej lukkes ud
møder med kommufor Emmasvej, men i
nen, så kan fællesrådet
fællesrådet er vi i gang
også i mindre målestok
med at orientere de logive økonomisk støtte
kale grundejerforenintil aktiviteter og initiager om det nye forslag,
tiver, som er til glæde
så de også bliver hørt,
for hele lokalområdet i
Fællesrådet
støtter
blandt
andet
Grundlovsfesten
blev
i
Gellerup
fejret
med
inden forslaget bliver
den østlige Brabrand,”
ført ud i livet,” siger
siger Helle Hansen og taler, sang, dans og musik og dialog om Grundloven
Helle Hansen og tilføoplyser, at enhver med
interesser i Gellerupområdet kan mel- hjulpet de aktive havefolk med at leje jer, at Fællesrådet også har skrevet et
de sig ind i fællesrådet, enten som en- det jordstykke ved Hasle Bakker, hvor kritisk høringsbrev omkring de nye
keltperson, forening, institution eller det er planen, at Toveshøjen skal pla- busruter, som i høj grad har ramt omceres.
rådet, hvor beboerne på Toveshøj nu
som erhvervsdrivende
ikke længere har direkte busadgang
Gellerup.nu og verdenshaverne
Byfest og valgkampagner
til City Vest. Desværre er der endnu
Gellerup Fællesråd deltager i dag I det forløbne år har Gellerup Fælles- ikke fundet nogen god løsning på det
aktivt i Samvirket i Gellerup og To- råd også været med til at støtte kultu- problem, men et alternativt forslag
veshøj og er med til at støtte flere af rinitiativet ”I love Gellerup”, som en kunne være at bytte rundt på linie 4A
de initiativer, som er sat i værk gen- eftermiddag sidste sommer rykkede og linie 15´s ruter rundt om Gellerup.
nem det lokale samarbejde. Det gæl- Gellerups mangfoldige foreningsliv Det vil i hvert fald bringe begge ruter
der for eksempel bydelsportalen ind på Klostertorvet i Århus Midtby.
forbi City Vest,” foreslår fællesrådsGellerup.nu, som også producerer Og i efteråret var fællesrådet med til formanden.
magasinet Gellerup.nu, der udkom- at arrangere et velbesøgt valgmøde
mer sammen med Skræppebla- i Gellerup og bakkede også op om- Lær mere på www.gellerupfaellesdet i Gellerupparken og Toveshøj. kring kampagnen ”Gellerup Stem- raad.dk
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”Gør-det-selv-rent” – dag i Solbjerg
Aktive beboere fra Pilevangen deltog for første gang sammen i den frivillige
rengøringsdag, der i april blev holdt for 13. gang
tekst og foto af Dorit Barbara Strandgaard

En dag i marts kigger jeg i vores foreningsblad Solbjerg - Nu. Pludselig
ser jeg på side 5, at Solbjerg Fællesråd
har en årlig tradition for at indsamle
affald i Solbjerg. Jeg har tidligere i Fredericia været med på en af de årlige
skraldindsamlinger, så min nysgerrighed er vakt.
Årsagen til, at jeg vil deltage er, at da
jeg skulle tage mit kørekort, var der
en bil foran mig med børn på bagsædet, der smed noget ud af sit vindue,
og så endda på en motorvej. Den hastighed, det kom flyvende med, var
dødensfarlig og et dårligt eksempel at
vise sine børn. Dyrene dør af at spise
affald, og affaldet tiltrækker også skadedyr.
Den årlige hold-rent-dag i Solbjergs
natur foregår dagen før Danmarks
Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling den 22. april.
Det vil sige, at deltagerne mødes om
lørdagen til et dejligt morgenbord kl.
9.00 i Solbjergs Fritidshus. Derefter
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bliver tildelt ruter, og så slutter indsamlingen samme sted kl. 12.00, hvor
der er varme pølser og forfriskninger.
Kenyanere med til hold-rent-dagen

Kibibi, der er fra Kenya, er en varm
og sød mor til tre børn. Hendes ældste
datter, Selma, deltager også.
Hvorfor meldte de sig til affaldsindsamlingen? Det vil jeg gerne spørge
dem om. Jeg laver et interview med
mor og datter, og Kibibi og Salma
spørger også mig, hvorfor jeg er kommet med, og jeg stiller dem det samme spørgsmål: Hvorfor deltager de?
Sammenhold og fællesskab et must

Salma og jeg har sendt sedler ud til
hele Pilevangen i håb om, at der er
andre, der vil følges med os. Vi har
snakket med nogle af dem på vejen,
men stemningen for at deltage er ikke
som vores.

Under vores snak sidder vi i Kibibis
stue. Jeg først spørger Salma, hvorfor
hun deltager?
”Først og fremmest, fordi jeg gerne vil
være med i et fællesskab, og dernæst
vil jeg passe på miljøet, siger Salma,
og Kibibi vil det samme.
Kibibi svarer med sin charmerende
accent: ”Dejligt at komme ud og få en
chance for at møde sine naboer. Hvis
vi kommer ud og spiser rundstykker
sammen og hygger os, kan det styrke
fællesskabet. Og så det at børnene
kommer med, og vi viser dem, at det
er vigtigt at passe på miljøet. Så synes
jeg, at det er en god idé.”
Tror I, der er meget affald, der skal
samles på dagen?
”Nej, det er ikke så vigtigt. Vi tager,
hvad der er”, er både Salma og Kibibi
enige om. ”Men sammenholdet og
fællesskab er vigtigst.”
Vejret holder os ikke hjemme

De spørger mig om det samme, hvor
jeg prompte svarer: ”Jeg håber ikke,
der er så meget affald. Jeg synes, at
det mest er synd for dyrene og planterne. Jeg blev interesseret i det, fordi
jeg havde prøvet det før i Fredericia,
og det kan være godt at deltage og
måske lave ekstra hygge senere på
dagen, for eksempel ved græsplænen,
hvis vejret bliver godt. Vejret er en
af faktorerne, som kan være medvirkende årsag til deltagelse eller ej. Men
vi var alle samtidig enige om, at vejret ikke skulle bestemme, om vi ville
være med eller ej.
Og jeg tror på, at det godt kan gå hen
og blive en årlig tradition her på vejen, især fordi der i forvejen er nogle
på Pilevangen, som før har deltaget i
arrangementet på hold-rent-dagen.

Uffe rumler lidt med rytmeboksen

om Forårsrengøring!
af Uffe Adelørn - beboer Sonnesgården. Tegning af Jesper Ankjær

Så kom det endelig – foråret!

Et langt tilløb skulle der til,
men nu er vi alle klar over, at
forårsrengøringen ikke kan udskydes længere! Og er det så
særlig slemt?
Tænk bare på alle de ting, som
vi nu med god samvittighed
kan kassere – ja, nu er der selvfølgelig nok nogle, der omgående tror, at der sigtes på afdelingsmøderne i april – men her
tager de fejl: der er først valg i
efteråret!
Nej, forårsrengøring eller som
det også hedder – hovedrengøring – er tiden, hvor ALT skal
frem i lyset og støves af eller
vaskes godt og grundigt, eller
måske kasseres: gardiner, møbler, grimme tanker, glemte ting og sager, formandsberetning, regnskaber
og naturligvis tæpper, græsplæner og
fliser!
Rygter om fremtidens regninger

Et rygte, som man naturligvis ikke
skal lytte til, fortæller, at vor inspektør
i samråd med direktør og regnskabsafdeling har fået lavet en krukke,

hvori de smider fremtidige regninger
for byggesjusk o.l. Én gang om året
– og det er naturligvis i forbindelse
med hovedrengøringen - vil der så
blive udtrukket én, som måske skal
betales (hvis den enkelte afdeling har
fået lige netop den medtaget i budgettet) og resten betales ved salg af en af
BB´s mange grunde, som man nu alligevel ikke får brug for, efter at det
er blevet besluttet, at der investeres i

husbåde ved Egå Marina, så alle
får en mulighed for havudsigt!
(En enkelt eller to vil muligvis
blive placeret på Brabrand Sø
og kan så bruges i forbindelse
med møder i hovedbestyrelsen
eller til inspektør-boliger!)
Men som skrevet, det er kun et
rygte! Selvom et gammelt ord
siger, at der sjældent kommer
røg uden brand!
Men rygter af den type kan vel
kun gøre os i godt humør, så vi
midt i travlheden med hovedrengøringen kan sende smukke
og varme tanker til hele det
uniformerede personale, der på
bedste og fornuftigste vis sørger
for, at vi alle trives i boligforeningens velholdte afdelinger!
Her i Sonnesgården imødeser vi forår
og sommer med stor glæde, især hvis
den sorte sky over vores kloaker vil
forsvinde! Hvis rygtet er rigtigt.
INGENTING 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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Om bogen ”En Slutter”
Brabrand-borger har skrevet Aarhus-bog om Ceres bryggeriets historie i byen på
godt og ondt gennem mange år
af Inger Bloch

Læseglæde

Som så mange andre så jeg frem til
at få tid til at læse flere bøger, når jeg
skulle gå på pension. Dette er da også
sket; jeg læser rigtig meget - og med
stor fornøjelse: Krimier, romaner, biografier, historiske bøger – ja alle mulige forskellige bøger.
Vi plejer jo ikke at skrive anmeldelser
her i bladet, men jeg vil nu alligevel
fortælle om en ganske særlig bog, der
lige er udkommet, og hvis forfatter
bor i Brabrand Boligforening, afdeling 1.
Det der ikke står

I de gode bøger er det lige så meget
det, der ikke står i bogen, der gør indtryk, som den skrevne tekst – altså på
den måde, at man som læser bliver
revet med og kommer til at tænke på
oplevelser og erfaringer fra sit eget
liv; den slags bøger kan jeg rigtig godt
lide!
En sådan bog er Peter Kjeldsens beretning: En Slutter; man får en masse at

vide på en underholdende måde, og
den sætter også gang i læserens associationer til egne oplevelser.
Bogen fortæller Ceres bryggeriets historie på godt og
ondt igennem de mange år
i Aarhus. Man læser om de
ansattes forhold, om de første fagforeninger og strejker
og en masse, man overhovedet ikke kendte til. I
bogen er der rigeligt med
billeder; der fortælles om
spændende begivenheder
og sjove anekdoter; man
får indblik i Ceres’s rolle i
Aarhus - både i erhvervsog kulturlivet - og således
får man en interessant
indgangsvinkel til byens
historie og forskellige personligheder.

fin og læseværdig bog – også velegnet
til at give som gave.

”En slutter” er udgivet af
forlaget Ådalen og er en

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Tanker om Råderetten

Noget af det bedste der er sket for beboerne inden for de senere år, er indførelsen af Råderetten.
Råderetten giver både beboerne og
den afdeling, man bor i, et ”løft”, ligesom glæden ved selv at kunne bestemme, ikke er at foragte.
Boligforeningers forældede holdning,
at ”vi alene vide, hvad der er bedst for
beboerne”, har virkelig fået et skud
for boven.
Det er mit indtryk, at når boligforeninger nu har måtte afgive magt til
beboerne, så har man i boligforeningerne den holdning, at det under alle
omstændigheder ikke skal være alt
for let for beboerne at få tilladelse til
at udnytte Råderetten.
Bestemmelserne for Råderetten angiver - jvf. Lov nr. 921 af 10.09.2004 og
de dertil hørende lovbekendtgørelser nr. 610 af 21.06.2005 og nr. 627 af
23.06.2005 - at boligforeningen skal
svare på en ansøgning om udnyttelse
af Råderetten inden 8 uger (samt evt.
juli måned, der ikke regnes med i de 8
uger), og det må jo fortolkes således,
at har man efter 8 ugers forløb intet
svar modtaget fra boligforeningen, så
skal man blot skal agere, som om man
har fået tilladelsen. Dette fik jeg i øvrigt bekræftet ved henvendelse til BL.
Det er selvfølgelig helt rimeligt med
8 ugers svarfrist, såfremt det drejer
sig om større ting, hvor der kræves
byggetilladelse m.v., men drejer det
sig om mindre/simple ting, hvor der
ikke er involverede myndigheder og

håndværkere med autorisation, bør
der kunne gives et hurtigt svar.
8. februar bad jeg skriftligt boligforeningen - alt med henvisning til Råderetten - om at måtte udskifte en
frithængende håndvask med et baderumsmøbel med nedfældet vask,
ligesom der var vedlagt et tilbud på
”totalentreprise” fra Vordingborg
Køkkenet.
Det er jo ikke noget stort projekt, og
det kræver end ikke håndværkere
med autorisation, så principielt kunne jeg selv udføre projektet.
For boligforeningen er det åbenbart et
stort projekt, eftersom jeg endnu ikke
- efter 8 ugers forløb - har modtaget
et svar.
Det manglende svar kan jo tolkes således, at mit projekt er så stort, at det
virkelig må overvejes nøje, og jeg har
da også gået og tænkt over, om udskiftning af en frithængende håndvask med et baderumsmøbel med
nedfældet håndvask, som jeg i øvrigt
selv betaler, måske skal forelægges
Repræsentantskabet og Foreningsbestyrelsen eller måske skal projektet
også fremlægges for Tilsynet med almene boliger.
Måske er min ansøgning gået tabt,
men det kan i hvert fald ikke være
sket hos PostDanmark, eftersom ansøgningen er lagt direkte i varmemesterens postkasse, og den har mig bekendt ikke været brudt op.
I henhold til bestemmelser for udnyttelse af Råderetten er boligforeningen
forpligtet til at svare inden for 8 uger;

disse 8 uger er nu gået, så nu har jeg
sat arbejdet i gang.
Nu kan man jo spørge, hvorfor jeg
ikke har kontaktet boligforeningen og
”rykket” for et svar. Det har jeg ikke,
eftersom jeg som beboer har forpligtigelser over for boligforeningen, og
boligforeningen har forpligtelser over
for mig som beboer; forpligtigelser
som vi hver i sær skal efterleve.
Vi skal ikke være ”barnepige” for
hinanden; enhver må udvise rettidig
omhu, og leve op til sine forpligtigelser.
Som beboer i vor boligforening betaler et af de højeste administrationsgebyrer inden for den almene sektor, så
det kan jo ikke være på grund af ressourcemangel, at jeg endnu ikke har
fået svar.
Hvorom alting er, så har jeg efter 8
ugers ventetid, endnu ikke modtaget
noget svar på mit simple spørgsmål
om at udskifte en frithængende vask
med et baderumsmøbel med nedfældet vask; det kunne jeg godt tænke
mig en forklaring på.
Gert Brügge

svar på læserbrev:
Tanker om Råderetten

”Grundet afvikling af restferie og arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringen af Skovgårdsparken blev sagen ved et uheld forlagt. Vi beklager
mange gange. Generelt bestræber vi
os på at svare inden for 5 arbejdsdage
i sager om individuel råderet.”

Med venlig hilsen
Rune Utoft
Administrationschef
Brabrand Boligforening
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2 - Søvangen

Beboerhuset Søvangen mangler ledige hænder
flaget hejses til tops i flagstangen for beboerhusets lejere
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

OBS! OBS! OBS!
Huset søger ledige hænder.

Nogle fra husets trofaste team har
valgt at holde en pause. Derfor har vi
brug for nye kræfter. Der er kun tale
om et mindre fritidsjob.
Når der er aktiviteter i huset, mangler der afløsere til bl.a. at lukke op og
låse igen efter afslutning på dagen/
aftenen. Evt. at lave kaffe/thé til brugerne af huset.
Onsdag d. 9. maj MADMØDE klokken 16-17 KOM OG VÆR MED

I forbindelse med vore søndagscafeér
og fællesspisninger mangler vi også
hjælp til det bestående team.
Er der nogen, der kunne tænke sig at
komme det betrængte team til und-

sætning, så vil det blive modtaget
med stor taknemlighed.

Telefontavle hænger i skabet til venstre for døren inde i vaskeriet.

På mødet lægger vi plan for vinterhalvåret 2012,
Vil du være med så mød op.
Det er ikke bindende at møde op,
men det ville være rigtig dejligt, hvis
vi kunne få en aftale med et par beboere om at deltage på vores madhold
fremover.

”De glade vandrer”

Tilbud til beboere der lejer huset

Alle der lejer huset til fest m.v. kan
låne vores flag til flagstangen uden
for huset.
Du skal rette henvendelse til beboerhusudvalget.

starter fra huset Birgittevej 1A, kl. 18
hver mandag
Huset holder sommerferie fra den 10
maj og aktiviteterne starter igen til
september men husk
SOMMERFESTEN I TELTET lørdag
den 11. august

Der vil blive udsendt yderligere informationer herom senere.
GOD SOMMER

24 - Skovhøj Hasselager

plads til forbedringer
tekst og foto af Bo Sigismund

Affald er et problem i mange afdelinger - også på Skovhøj i Hasselager.
Først kom der en molok, hvilket hjalp
en del, men der stod stadig storskrald
alle vegne. Afdelingsbestyrelsen tog
da et nyt initiativ, nemlig at få en samlestation bygget lige overfor molokken. Som det kan ses var det en god
idé. Bare synd at ingen har fattet, at
det faktisk er meningen at man sætter effekterne ind i skuret. Men det
kommer nok efterhånden. Den nye
træbygning pynter faktisk i den ellers
noget kedelige gård.
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22 - Sonnesgården

Med mus i hånd mod mulighederne
Pc-undervisning for nybegyndere i Sonnesgården er et et hit
tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

”Knud Brogaard fortæller levende om brug af en alpehue”
I det digitale samfund skal de ældre
lære at bruge pc’en. Det har vi gjort
noget ved i Sonnesgården. I flere år
har afdelingen haft en bærbar pc, så
beboerne kan prøve at bruge den, inden de beslutter sig for at investere i
sådan et dyr.
Klasseundervisning

Det har vist sig, at der er en række
beboere, som ikke kan klare sig med
en kort introduktion og en prøveperiode. Derfor har en af afdelingens nye
beboere, Knud Brogaard, forberedt
et introduktionsforløb, hvor edb-mysterierne gennemgås med udgangspunkt i praktiske eksempler. Tolv
forventningsfulde beboere mødte op
for at høre og se, hvordan man gør – i
praksis.

”Karen M, Karen H og Vita P følger interesseret med”

De fleste havde ingen eller praktisk
talt ingen erfaring med pc’er, så der
blev startet fra bunden.
Startet før noget hed pc

Knud Brogaard er oprindeligt uddannet som fotograf fra den tid, hvor billeder blev optaget på en glasplade, og
man brugte en alpehue som lukker til
kameraet. Knud har derfor gennemlevet hele den teknologiske udvikling
inden for fotografiet, og samtidig har
han været en af de første danske fotografer, der tog edb i brug til at administrere et fotograffirma.

- Hvordan kommer man ind på internettet?
- Adgang til offentlige informationer
- Hvordan skrives en tekst?
- Hvad er et regneark?
En af deltagerne sagde efter den første time, ”Jeg har aldrig troet, jeg kom
i gang.”

Udgangspunkt i det praktiske

Knud har opbygget et undervisningsforløb, som består af praktiske eksempler:
- Hvordan bruges en mus, og hvad er
der på tastaturet?
Skræppebladet maj 2012 - 19

Indkaldelse til Generalforsamling
i Brabrand Boligforenings Fritidsforening
torsdag, den 24. maj 2012 kl. 19.00
i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen) Sigridsvej, indgang fra Stien.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Beretning
a Fritidsforeningens årsberetning til
godkendelse
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes
årsberetning til orientering
3: Aflæggelse af regnskab til
godkendelse
a Fritidsforeningen
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
4: Fastsættelse af kontingent
5: Indkomne forslag
Indkomne forslag vedr. Vedtægter for
Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
§5 Fritidsforeningens aktivitetsstøtte
yder primært støtte til aktiviteter, der
principielt ikke udelukker eller økonomisk forskelsbehandler nogle af
Fritidsforeningens medlemmer.
Støtte til aktiviteter, der geografisk
forskelsbehandler medlemmer, kan
ikke ydes, når blot 2 af FAS`s medlemmer stemmer imod.

§5 slettes
§6 Hvis Fritidsforeningens aktivitetsstøtte ikke råder over midler til
imødekommelse af en bestemt ansøgning, skal bestyrelsen forhandle med
alle afdelingsbestyrelser med henblik
på muligheden for at optage et lån fra
disse.

§6 slettes
§7 stk 5. Lån er rentefri og tilbagebetales normalt over 10 år.
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Ændres til : §7 stk. 5 . Lån er rentefri Ordinær generalforsamling afholdes
og tilbagebetales over maksimalt 10 år. hvert år i maj måned i Brabrand, Aarhus
Herefter ændres hele §7 til benævnte
§5.
6: Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Youssef Kader
Tina Hansen
Ali Khalil
Naif Moustafa
Valg af suppleanter
På valg er:
Jytte Lausen
Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1
revisorsuppleant
På valg som revisor er:
Lise Leddet
På valg som suppleant er:
7: Eventuelt

kommune. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal, se dog §10. Simpel
stemmeflerhed er afgørende.(Stemmeret
har medlemmer der er fyldt 18 år.)
En betalende husstand har 2 stemmer
efter fremvisning af gyldig legitimation
med adresse.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Inga Andersen - Formand

livsværkstederne
nu med musik

TOUSGAARDSLADEN
– beboerhuset for alle i Aarhus
TOUSGÅRdSLADEN
Edwin Rahrs Vej 6B ∙ 8220 Brabrand ∙ T: 8625 9158

Beboerhuset for alle i aarhus
Edwin rahrs vej 6b • 8220 Brabrand • tlf 86 25 91 58

Talentfulde musikere på turné
besøger Café Vita

Musikken flyder blidt ud i rummene og fanger hjertet, når
to talentfulde sangere er på deres turne i landets afkroge og
sprækker fra april til maj. De er selveste Pernille Gunvad og
Karoline Munksnæs, som kommer gladeligt og spiller frivilligt på Livsværkstederne i Gellerup den 8. maj. fra kl. 13 – 14.
Anmelderne, som har fået øjnene op for sanger og sangskriveren Pernille, har rost to af hendes albummer. Lytter man
opmærksomt efter, kan man høre Karolines sange, som nu
hyppigt spilles på P4. Hun er udråbt af P4, som en af de stærkeste upcoming sangerinder inden for sin genre.
Gruppen får opbakning fra bandet The Marines.
”Vores mål er at ramme folk i sind og hjerte og samle dem.
Vi synger om længsel. Sårbarhed. Og om vanvid. Om frihed
eller manglen på den. Og ikke mindst om troen på og glæden
ved livet,” udtaler sangerne med pålydende slogan: ”Heartto-heart”.
Alle der har lyst til at
lægge øre til tonerne
fra sød musik er velkomne i Café Vita i
Livsværkstederne
i
Gellerup, som holder
til i City Vest ovenpå
Føtex på Gudrunsvej 7,
8220 Brabrand.

Karoline Munksnæs

Ladens folkekøkken

- god mad til gode priser
LADENS
- god madFOLKEKØKKEN
til gode priser
Madplan maj 2012
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Mandag 7.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Mandag 14.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Mandag 21.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Mandag 28.
Onsdag 30.
Torsdag 31.

Hamburgerryg, kartofler, asparges & blomkål
Skinkegryde m. paprika & ris
Biksemad med spejlæg
Frikadeller m. nye kartofler & persillesovs
Bøf m. løg & kartofler
Fisk med tilbehør
Kyllingesteg, kart., sovs & hjemmel. agurkesalat
Lukket (Kr. Himmelfartsdag)
Orientalsk biksemad
Glaseret skinke m. grøntsager
Koteletter m. kryddersovs & kartofler
Lukket (2. Pinsedag)
Den sorte gryde
Fiskefrikadeller m. kartofler & persillesovs

Maden bliver serveret fra kl. 17-18.
Ret til ændringer i menuen forbeholdes.
Tilmelding senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158
Priser:
Voksne 30 kr. - Børn 12 kr.
Rabatkort, 10 gange: 250 kr.

ARRANGEMENTER I LADEN
BANKO
Onsdag 16.30-ca. 21.15.
CAFÉ
Tirsdag og torsdag fra 10-13.

Pernille Gunvad

SUNDHEDSCAFÉ
Onsdag 13-15.30. Måling af indvendig alder og meget mere.
KVINDER I GANG
tirsdage, fra Biblioteket kl. 12.30 og fra Laden kl. 13.
Efterfølgende forfriskninger i Laden.
ZUMBA
for kvinder i alle aldre torsdag kl. 15-16.
Plads til mange flere. Kom og vær med!
MADKLUB
for børn 10-12 år tirsdag kl. 16-19.
KIG FORBI
hvis du har idéer til nye tiltag eller bare lyst til en kop kaffe.
Kig desuden forbi www.tousgaardsladen.dk
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Med 9 tændstikker
Læg 12 tændstiker som vist.
kan man lave de viste tre trekanter.
Flyt så 3 af tændstikke,
MedMen
9 tændstikker
kan du også lave
Læg 12 tændstiker som vist.
så der dannes 3 ens kvadrater
kan man lave de viste tre trekanter.
Flyt så 3 af tændstikke,
trekanter
Men4kan
du også lavemed de 9 tændstikker?
så der dannes 3 ens kvadrater

4 trekanter med de 9 tændstikker?
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Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i april nummer:
”Gække”. Vinderne blev:
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Anni J. Larsen
Ryhaven 50
8210 Århus V
Bemærk, vinderne får et gavekort på
50 kroner som gælder til Boghandlen i
CityVest
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Sara Spalding
Hasselhøj 193
8361 Hasselager
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Løsningen i Børnekryds og tværs’en er:					
FORNAVN					EFTERNAVN:
ADRESSE:					POSTNR/BY				TLF:
Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Beboerhuset
Yggdrasil, Dortesvej 35A., 8220 Brabrand,
+1
så vi har den senest torsdag den 17. maj kl. 16
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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 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
Marc Andresen, maandresen@hotmail.com
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
kontaktperson Leif Jensen tlf. 26 63 68 90

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen / roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

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

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

Afdeling 30, Pilevangen

Afdeling 5, Toveshøj:

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

Gellerup retshjælp
Dortesvej 1. st. th - 8220 Brabrand. Tlf 8625 7135
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.

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

lokalpolitiet århus vest
Tlf. 86 25 14 48 / ojyl@politi.dk
City Vest, Gudrunsvej 7
Mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf. 40 52 90 61
Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Lægevagten Tlf. 70 11 31 31

Inspektører

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

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand. Tlf. 86 25 91 58

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

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

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

Beboerhuset Yggdrasil
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand. tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

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

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Afdeling 16, Voldbækhave:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

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

Afdeling 18, Lyngby:

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontakt)

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Tlf.: 89 31 71 71
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14
Torsdag også til 18.00. Fredag 9.30-12.00

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

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

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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Gellerup Badet

Brabrand Boligforenings Fritidsforening’s

  
Nye svømmetider
Fra den 19. marts 2012 ændres
åbningstiderne i Gellerupbadet sådan:

SOMMERUDFLUGT

Søndag den 20. maj
Til Djurs Sommerland, Legoland
og Tivoli Friheden

Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag LUKKET
Onsdag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00
Torsdag kl. 15.00-18.00
Fredag kl. 06.00-12.00
+ 15.00-18.00 (billig svømning)*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Billetsalg: for alle Boligforeningens afdelinger
foregår på Gellerup bibliotek
onsdag, den 2. maj kl. 12.00 – 15.30
torsdag, den 3. maj kl. 12.00 – 17.00

Kvindesvømning lørdag kl. 15.00-18.00
*Hver fredag er der billig eftermiddag i
Gellerupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. for
voksne.

AKTIVITETER I MAJ 2012
Aktiviteter i maj 2012
Ti. 8. kl. 13.00: Musik i Livsværkstederne		
On. 9. kl. 16.00: Madmøde i Beboerhuset Søvangen
Sø. 13. kl. 14.00: Aktivitetsdag Toveshøjhaven
To. 24. kl. 19:00: Generalforsamling BBF		
To. 31. kl. 15.00: Åbent hus i Laden			
To. 31. kl. 19.00: Generalforsam. Gellerup Fællesråd
Arrangementer i Laden - se side 21

Med Gellerup Kirke i

Jesperhus Feriepark

  
Vil du og din familie på ferie sammen med to andre familier fra Gellerup?
Har du lyst til at komme en uge i egen hytte i Jesperhus Feriepark på Mors med fri adgang til parken fra den 9-16. Juli 2012?
Har du børn under 15 år?
Ferien er gratis, men for at komme i betragtning
til ferieopholdet:
Må du/I ikke have en indtægt, der overstiger
kontanthjælpsloftet.
Skal du aflevere en kopi af årsopgørelsen fra 2011.
Skal du tilmelde jer senest mandag den 10. maj
2012.
Nærmere information og tilmelding henvend dig til:
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl
Gudrunsvej 88 - 8220 Brabrand
Tlf.: 8625 0800 - bbb@gellerupkirke.dk
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Foredrag med Keld Albrecthsen
om Helhedsplanen
Mandag den 30. april kl. 19.00 på
Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th
Pris 25 kroner

Støtteforeningen
Allans Fiskers Nødhjælp
Generalforsamling fredag den 11. maj kl. 15
Udsigten 17 8220 Brabrand
Dagsorden ifølge vedtægterne
Med venlig hilsen
Gunhild Weisbjerg - Tlf. 23 35 55 56

CAFÉ VITA
I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand,
smørrebrød, lune retter og varm mad.
Caféen holder åbent:
Mandag fra kl. 10.00 til 18.30
Tirsdag-fredag fra kl. 10.00 til 15.30
Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 19.30
Café Vita leverer også mad ud af huset.
Livsværkstederne, postboks 1522, City Vest,
Gudrunsvej 7, 8220 Brabrand,

