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VILDE I VARMEN!
af Jens Skriver

Først i juni kom der uventet hedebølge. I den situation svækkes
koncentrationsevnen. Ikke alene sløver varmen betydeligt, men
det distraherer også, at personer af modsat køn går rundt i let påklædning. Drikker man spiritus, sløver den hårdere, end man er
vant til. Derfor foretager mange flere fejl, end de ellers ville have
gjort. Beboerne i Brabrand Boligforening må være ekstra udsatte
for at komme galt af sted. Det drejer sig jo ifølge autoritative kilder
om abekatte, psykopater og tilsvarende.
Det er lige før de udtalelser om Skræppebladet, som boligforeningens formand kom med til Århus Stiftstidende, falder i tråd
hermed. Her stemples redaktionen som amatører og beskyldes for
lemfældig omgang med sandheden. Samtidig trues med muligheden for at lukke Skræppebladet.
Redaktionen opfatter bladet som et vigtigt led i beboerdemokratiet, som man ikke uden videre kan lukke. I et demokrati må man
kunne udtale sig uafhængigt af myndigheder og andre folkevalgte.
Det har hele tiden været Skræppebladets styrke, at redaktionens
medlemmer er valgt uafhængigt af andre beboervalgte og ansatte.
Herved er der muligheder for at tage sager op til en kritisk
behandling og medvirken til, at beboerne får en fyldestgørende
information om det, der foregår, således at sagerne ses fra mere
end én side. Det er et spørgsmål om bevarelse og sikring af demokratiet. Vi er ret sikre på, at vide kredse inden for boligforeningen
vil være med til at bevare bladet og regner med, at der vil kunne
samarbejdes herom i fremtiden. Alle, der haft forslag til forbedringer, har hele tiden været meget velkomne til at henvende sig til
redaktionen.
Sommeren må gerne kunne blive varm og behagelig, men ikke
»en hed varm sommer«. Sommeren er ikke alene højsæson for
tyve, men også den tid, hvor der erfaringsmæssigt er mest optræk
til uro i boligområderne.
God sommer!
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UKENDTE VALGT TIL FORENINGSBESTYRELSEN
NYE I REPRÆSENTANTSKABET KENDTE IKKE DEM, DE STEMTE PÅ
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Der blev stemt både blankt, på personer, som ikke stillede op, og endda på
en tv-stjerne, da repræsentantskabet
onsdag den 30. maj skulle vælge ny
formand for Brabrand Boligforening.
Meget bedre gik det ikke, da den øvrige bestyrelse skulle vælges, for også
her var der blanke stemmer.
»Det er for dårligt, at vi ikke kender
dem,« fortæller Gitte Sørensen fra
afdelingsbestyrelsen i Odinsgård.

mødet, hvor der ifølge hende ikke deltog journalister.
»Der var ingen dramatik – ikke engang
omkring Sonnesgården; det eneste,
der blev nævnt, var, at en ny afdelingsbestyrelse var undervejs.«
Hvad står de for?
»Jeg savnede, at dem, som stillede op
til bestyrelsen, fortalte mere om, hvad
de står for. Lidt om deres baggrund,

Gitte Sørensen viser entreens nye radiator. Sammen med lignende i Odinsgård har den kostet
mange millioner kroner og repræsentantskabet godkendte regnskabet den 30. maj.

Denne afdeling var også aktuel på
repræsentantskabsmødet, da regnskabet på 9,5 millioner kroner for den
omfattende renovering af varmesystemet skulle godkendes.
Valg uden dramatik
Repræsentantskabet i Brabrand Boligforening består især af medlemmer fra
de forskellige afdelingers bestyrelser.
Først vælger beboerne i hver afdeling
en lokal bestyrelse, og derefter er det
alle de lokale bestyrelser, som sammen
vælger boligforeningens formand og
bestyrelse.
»Der var ingen kampvalg, og der var
ingen diskussioner,« lyder det lidt
skuffet fra Gitte Sørensen.
Hun sidder en sommeraften i sin lejlighed i Odinsgården og fortæller om

hvilke tanker de har om fremtiden, og
hvad de gerne vil arbejde for,« siger
Gitte og spørger retorisk:
»Hvad vil foreningsbestyrelsen? Den
virker for sammenspist. Som nye i
repræsentantskabet ved vi ikke, hvad
de enkelte står for,« siger Gitte, der på
mødet også har talt med andre, som
gerne vil vide mere om kandidaterne
til foreningsbestyrelsen.
»Det var utrolig svært at stemme på
nogen, når vi ikke ved, hvad de står
for,« siger hun og efterlyser f.eks.
mundtlige oplæg, portrætter i Skræppebladet, eller at medlemmer fra foreningsbestyrelsen tager rundt til de enkelte afdelinger på besøg.
9,5 mio. kr. for fejl
Regnskabet fra Odinsgård på renovering for 9.428.366 kr. blev godkendt.
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En del af beløbet betales af Brabrand
Boligforening, så alle beboere er med
til at betale noget af regningen.
Gitte mener, at Odinsgård fra starten
er planlagt forkert:
»Alle, der var involverede i projektet og
godkendte det, er ansvarlige. De har
virkelig sovet i timen,« siger hun og
beskriver det tidligere varmesystem:
»Varme der blæses ind oppe ved loftet
i stedet for nede ved gulvet. Alle ved
jo, at varmen stiger til vejrs, så hvis vi
ville have varmen, skulle vi stikke fødderne op på loftet.«
Men historien ser ud til at fortsætte
med andre fejl. Mange døre og vinduer
kan ikke åbnes, fordi træet slår sig og
rådner. Elevatorerne sætter sig fast op
til tre gange om dagen så totalservice
må hjælpe folk ud, men elevatorerne
er stadig lige elendige.
»Jeg har foreslået, at vi sætter en
havestol og en kaffeautomat op i hver
elevator,« griner Gitte Sørensen.
Bro til bestyrelsen
Det fredelige valg til foreningsbestyrelsen bæres især af en række genvalg.
Den person, som fik flest personlige
stemmer, var Herman Nielsen.
»Herman fik et kanon-valg med 69
stemmer,« siger Gitte og lægger ikke
skjul på, at også hun har stemt på
ham:
»Han er en af dem, som tør sige sin
mening. Han tør sige imod, protestere,
og være sig selv. Han forstår at skabe
respekt og er meget udadvendt. Det
håber jeg, de nye i bestyrelsen tager til
sig.«
Hans Esmann Eriksen og formand
Jesper Pedersen blev også genvalgt.
Henning Voller blev erstattet af Lars
Bro Lundsberg fra Gellerupparken.
Nye er også 1. suppleant Jesper Fræer
Nielsen fra Skovgårdsparken og 2.
suppleant Niels Sanders fra Søvangen.
Medlemmer af bestyrelsen som ikke
var på valg er Morten Fich, Rene Skau
Björnsson og Keld Albrechtsen.

NÆRBETJENT I FORENINGSBESTYRELSEN
UNDSKYLDNING TIL HOLMSTRUP FOR FEJL I SAG OM EJENDOMSSKATTER.
KRADSE ORD OM MAGTMISBRUG I ADMINISTRATIONEN
af Helle Hansen

Det var en sag om fejl i ejendomsskatterne i Holmstrup og Sonnesgården,
som var det hedeste emne, da Brabrand Boligforening onsdag den 30. maj
holdt repræsentantskabsmøde på
Radisson Hotel i Århus.
Foreningens formand Jesper Pedersen
beklagede og undskyldte, at afdeling 6,
Holmstrup, sammen med afdeling 22,
Sonnesgården, har fået opkrævet for
mange penge i ejendomsskatter.
»Der er sket en fejl,« fastslog formanden, som samtidig garanterede, at
pengene er sikkert i kassen, og at fejlen snarest vil blive rettet. Det var blevet besluttet på et ekstraordinært foreningsbestyrelsesmøde
umiddelbart
inden repræsentantskabsmødet, fortalte formanden.
Under debatten efter den mundtlige
beretning tog flere repræsentantskabsmedlemmer fra Holmstrup ordet og
kritiserede både administrationen og
direktør Torben Overgaard for deres
rolle i sagen om ejendomsskatterne.
Peter Iversen fra afdeling 6 brugte ord
som magtmisbrug og antydede, at Torben Overgaard var kommet til at gøre
en fejl.
»Hold jer for øje, at administrationen
er sat i verden for at hjælpe os. Det
burde gennemsyre organisationen. Her
er vores vigtigste vagthund forenings-

bestyrelsen. Og i den anledning burde
der så ikke blinke advarselssignaler,
når sådan noget sker,« spurgte Peter
Iversen.
Helhedsplan og
udlejningsregler
Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj fik også flere ord med på vejen.
Foreningsbestyrelsen fremlagde på
repræsentantskabsmødet
Brabrand
Boligforenings Plus-plan for Gellerup
og Toveshøj, som var boligforeningens
input i forhandlingerne, der netop var i
gang med den sidste afpudsning inden
en snarlig offentliggørelse af den fælles
helhedsplan. Her var det især udlejningsreglerne, som blev kommenteret,
og ikke mindst kommunens ønske om
at indføre kombineret udlejning i Gellerup.
Det er ikke godt, hvis kombineret
udlejning i Gellerup kommer til at gå
ud over Skovgårdsparken, fastslog
Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken, der
også forudså, at repræsentantskabet vil
himle op, hvis det hele ender med, at
Brabrand Boligforening skal betale for
de massive problemer i Gellerup, som
samfundet har skabt.
Formand Jesper Pedersen slog fast, at
foreningsbestyrelsen aldrig kunne
drømme om at indgå en økonomisk

aftale med Århus Kommune, uden at
aftalen først er godkendt af repræsentantskabet.
Nyt ansigt
i foreningsbestyrelsen
To nye ansigter stillede op til valget til
foreningsbestyrelsen. Lars Bro fra Gellerupparken og Niels Sander fra
Søvangen. Hans Esmann, Herman
Nielsen og Henning Woller fra foreningsbestyrelsen var på valg.
Resultatet af valget blev, at Lars Bro
kom ind i foreningsbestyrelsen som
nyt medlem, mens det blev et farvel til
foreningens hidtidige næstformand
Henning Woller, der slutter efter
næsten to årtier som aktiv i boligforeningsarbejde i henholdsvis foreningsbestyrelsen og før da som formand for
afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken,
hvor han boede indtil starten af
1990’erne.
Det var også et farvel til foreningsbestyrelsens første suppleant Søren Løkkegaard, der valgte ikke at genopstille.
I stedet var der nyvalg til repræsentantskabsmødets dirigent Jesper Fræer,
der kommer fra Skovgårdsparken.
Niels Sander fra afdeling 2, Søvangen,
blev valgt til 2. suppleant.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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LOKALITETER PÅ HOLMSTRUP MARK
HISTORIE OG KORT MED GAMLE OG NYE NAVNE
tekst og foto/illustration: Ulrik Ricco Hansen

På et kort fra 1931 er det let at finde et
af de ældste stednavne i Århus-området: Holmstrup kendes fra omkring år
800. Den lille jernalderlandsby er dog
for længst opkøbt af en rig mand eller
slægt og erstattet med den store herregård, Holmstrup Gård, der historisk
har haft betydelig magt og store landbesiddelser.
Store gårde og høje
Herregården med nye bygninger fra
1800-tallet ligger ved Voldbækken, og
har et stort område med skov, bæk og
et par damme. Engen er afvandingsområde og den sydligste del kaldes
Bremerholm.
Men ellers viser kortet marker og et
par høje, bl.a. Spobjerg på 58 m,
Skjoldhøj på 65 m og Grimhøj på 77 m
(angivet som 245 fod over havet).
Blandt nabogårdene ses Grimhøj Gård,
Janeslyst, Tovsgård og Hjordhøj Gård.
Sidstnævnte kender de fleste i dag som
»Gymnastikgården«.
Beboere spørger
Trofaste læsere har naturligvis gættet,
at jeg her skriver om naturen på
Holmstrup Mark, kun få skridt fra
afdelingerne Toveshøj, Odinsgård,

Thorsbjerg, Holmstrup og Bronzealdervænget.
Jette Bundsgård og Bo Fosdal fra
Holmstrup har skrevet til Skræppebladet for at få lidt nærmere oplysning om
navne på især de mange søer og damme i området. Da området landskabsmæssigt set er nyt, er der ikke særlig
mange officielle navne. Så inden jeg
fortæller mere om nutidige lokaliteter,
får du lige lidt mere historie fra det
gamle kort og Lokalhistorisk Arkiv på
Hovedbiblioteket:
Fra husmænd til bakker
I 1931 er der meget lidt bebyggelse i
området foruden gårdene. Men på
vejen fra den store Herregård og op til
Viborgvej har husmænd og andet
godtfolk slået sig ned i den bebyggelse,
som i hvert fald sognerådet kaldte
»Holmstrup Mark«. Kortet viser det
ikke, men herregårdens storhedstid er
forbi. Den er blevet omdannet til forsorgshjem, og Holmstrup Gårds marker
sælges ud.
76 år senere ser her meget anderledes
ud. Den største gård i området er vel
Tovsgård og den dyrker ikke landbrug
men boliger – den er nu beboerhus og
administrationsbygning for Brabrand
Boligforening.
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Selvom navnet »Holmstrup Mark«
først knyttes til de få huse på marker
fra Holmstrup Gård, så bruges det i
dag om området i lidt bredere forstand.
Stedet med de første bebyggelser ligger nu midt i villakvarteret, der består
af flere ejerlav, og som tilsammen kaldes Holmstrup Bakker.
Høje og højere
Overskudsjord er placeret oven på
nogle af højene, som er blevet endnu
højere, mens andre bakker er jævnet
lidt ud. Først blev Grimhøj 91 m høj.
Nu er tiden kommet til tre mindre høje
lige syd for Hjordhøj Gård: Hasle bakkelandskab er et EU-støttet projekt der
snart står færdigt. De tre bakker har
fået navnene Spiralen (med spiralsnoede stier, lige ved siden af Gymnastikgården), Bjergkammen (den største og
længste) samt Plateauet ud mod
Edwin Rahrs Vej, hvor der bliver
mulighed for at køre op i bil.
Søen ved foden af Spiralen er blevet
meget større end i 1931, og hvem kan i
dag finde et bedre navn end Spiralsøen?

Nutidige navne
Kort & Matrikelstyrelsen kender ikke
lokalnavne på små nye lokaliteter, og
naturvejlederen for området kender
heller ikke særlig mange navne. Men
et sted, der kender navne er Århus
Kommunes Teknik og Miljø. Projekt
Job i Naturen er nemlig ansvarlig for
vedligeholdelse af ikke blot bænke,
men også søer og landskab. De har
brug for hurtigt at kunne sige til en
medarbejder: »Gå lige ud det netop
dette sted«.
Jeg har derfor i samarbejde med biolog
Keld Henriksen udarbejdet en liste af
navne, som jeg bruger, når jeg skriver
om naturen på Holmstrup Mark. Ikke
alle er officielle navne, men det bliver
de måske. Og måske bliver de det ikke.
Har du i årevis hørt et bestemt navn
for en given lokalitet, er det måske det
bedste. Skriv endelig.

Tre store søskende-søer
Det som engang var en lavning på de
store marker med meget vand om
foråret og vådt hele sommeren, blev
kendt under navnet Holmstrup Markdam. Det er i dag områdets største sø
og den ligger ved foden af Bjergkam-

men. Den er næsten tvilling med en
anden sø, som dog er udgravet for at
kunne sikre et reservoir til regnvand i
våde tider. Den hedder derfor
Holmstrup Bassin og har stejle brinker
og betonstøbte forbindelser til andre
områder. Lillesøsteren er Holmstrup
tørvegrav, som når næsten helt ud helt
ud cykelstien neden for Bronzealdervænget.
De tre søer er tilsammen det største
vandområde. Den største sø, Holmstrup Markdam, har tidligere haft ynglende svaner, og bliver derfor af nogle
kaldt for Svanesøen.
Grimhøj og kirke
Andre søer er skabt kunstigt. I dag vil
de færreste anse den store sø mellem
Grimhøj og kolonihaveområdet ved
Holmstrup for unaturlig, men den ligger på et sted, der i 1931 var ret tørt,

men som nu er en del af en større afvandingsplan. Når man bygger mange
huse med tage og dræn, er det nemlig
vigtig, at regnvandet kan være et sted,
inden det synker i jorden eller løber
videre.
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Søen ved Grimhøj er ny, men navnet
Grimhøj Sø er både indlysende og
udbredt.
Lidt den samme historie kan fortælles
om dammen ved den forholdsvis nye,
hvid-blå Skjoldhøj Kirke. Den kendes
under navnet Skjoldhøj Kirkedam og
indeholder vand fra den delvis rørlagte
Voldbæk.
Kort
Jeg har ud fra Århus Kommunes GISkort og luftfoto samt projekt Hasle
Bakker gentegnet området og sat navne på. Er du uenig eller har tilføjelser,
så skriv endelig til Skræppebladet. Vi
er altid glade for reaktioner på det, vi
bringer.

VESTBYENS BORGERPORTAL
PROJEKTET SØGER KURSISTER I ÅRHUS VEST,
DER VIL ARBEJDE MED JOURNALISTIK, FOTO OG INTERNET
af Sebastian Adorján Dyhr

En borgerstyret portal for Århus Vest
med tilhørende IT- & journalistuddannelse – det er hovedindholdet for projekt »Vestbyens Borgerportal«. Århus
Vest-portalen bliver en del af en overordnet portal for alle udsatte bydele i
Århus. Portaler for de øvrige bydele vil
blive etableret løbende fra januar 2008.
Projektet får kr. 100.000 fra Urbanprogrammet, og det støttes desuden af
Integrationsministeriet – og så har
boligforeningerne i Århus søgt om
midler til portalen i deres nye fællesansøgning til Landsbyggefonden.
Formålet med borgerportalen er at
skabe en platform for kommunikation
på tværs af de udsatte bydele i Århus.
Portalen skal skabe overblik over de
aktiviteter, der er i bydelene, og fungere som bindeled mellem de forskellige
aktører. Derudover skal portalen bidrage til at synliggøre mange af de positive historier, som kan fortælles i Gellerup og de udsatte bydele.

lige opkvalificeres indenfor IT og kommunikation.
»Hvis man drømmer om at arbejde
med medier – som journalist, fotograf,
webmedarbejder eller lignende, eller
man er et foreningsmenneske, der gerne vil forbedre sin kommunikation
med medlemmerne og lære at bygge
hjemmesider op, så kan man tag på
kursuset her og blive borgerjournalist,«

fortæller Helle Hansen, formand for
Gellerup Fællesråd og tovholder på
projektet.
Efter sommerferien startes arbejdet
med at opbygge en webportal for
Århus Vest, og Helle forklarer: »Du
kan være med fra starten. Du kommer
til at arbejde med journalistik, foto og
web – og samtidig modtager du undervisning i alle de emner, vi kommer i
berøring med.«
Efteråret går med at bygge webportalen op og deltage i kursusaktiviteter et
par gange om ugen, og til december
slutter kurset med et diplom for alle,
der består. Med et diplom I hånden får
deltagerne mulighed for at fortsætte på
portalen og forbedrer deres chancer for
at komme ind på en medieuddannelse.
Lokalt springbræt
»Kursisterne får en fantastisk chance
for at sætte deres præg på webkommunikationen i lokalområdet – og de
får samtidig et springbræt til en medieuddannelse, hvis det er det, de satser
på,« siger Helle Hansen.
Når den endelige finansiering er på
plads efter sommerferien, ansættes der
en projektleder på fuld tid.
For at få mere information om »Vestbyens Borgerportal« og den overordnede portal for alle udsatte bydele kan du
kontakte Helle Hansen, der er medlem
af styregruppen, på tlf.: 40 71 86 75
eller Jens Møller, der er sekretariatschef i boligforeningernes fællessekretariat, på tlf.: 87 34 00 02.

Skal du være borgerjournalist?
I forbindelse med etableringen af portalen gennemføres uddannelse af et
antal borgerjournalister, som sammen
med webredaktøren skal stå for formidlingen af informationer til og om
bydelene. Alle engagerede borgere kan
søge om at blive borgerjournalist og
modtage uddannelse i journalistik,
fotografi og webredaktion. Uddannelsen skal sikre, at der til stadighed er
frivillige nok til at arbejde med webinformation og sikre, at bydelenes frivil-

BLIV BORGERJOURNALIST
– GÅ PÅ KURSUS OG TJEN PENGE
Du kan være kursist samtidig med, at du studerer eller arbejder. Du får udbetalt 2000 kroner om måneden, og vi stiller
kamera og computer til rådighed.
Send senest 15. august en kort ansøgning til projektkonsulent Birger Agergaard på e-postadressen: birger@agermedia.dk. Skriv, hvorfor du gerne vil på kurset, og skriv lidt om din baggrund. Der er plads til 12 kursister.
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DANMARKS GRIMMESTE FESTIVAL
STOR UNDERGRUNDSFESTIVAL VED GRIMHØJ GÅRD 3.-4. AUGUST
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Der er både sjovt og billigt på festival nær Grimhøj (foto 2006)

Hvis du gerne vil opleve den gode,
uspolerede festivalstemning, skal du
tage til musikfestival midt i naturen på
Holmstrup Mark. De tre ildsjæle, Aage
Stokholm, Mette Pedersen og Theis
Smedegaard, afholder for fjerde år i
træk den store festival centreret om
Grimhøj Gård. Naturligvis kan det kun
lade sig gøre med hjælp fra over 100
frivillige.
Ægte og billigt
Der er hyggelig atmosfære og flere
musikscener ved den gamle gård, hvor
der også er masser af plads til telte for
overnattende festivalgæster.
På festivalen kan du opleve undergrundsmusik både live og transmitteret
på storskærm fra en af scenerne samt
forskellige aktiviteter. Det er ny musik
og ikke de musikere, som besøger alle
de andre festivaler i sommerlandet. Og
så er det nok også Danmarks billigste
festival.
Tager du af sted til f.eks. Roskilde Festival er det næsten umuligt at komme
derfra uden at have brugt mange
tusind kroner. På Danmarks Grimmeste Festival kan du både komme ind
begge dage, overnatte og forsyne dig
med fadøl – og slippe med at betale
under femhundrede kroner.

Grimhøj Gårds stuehus er baggrund, mens intens musik
fortryller festivalgæster (foto 2006)

Masser af navne
Alle bands spiller gratis, og derfor kan
entréen holdes så lav. Men det er ikke
et problem for arrangørerne, der nærmest er blevet oversvømmet af henvendelser fra bands. Dette år kan du
bl.a. opleve følgende:
Soko, Robudo, Powersolo, The Royal
Highness, My Mysic Presents: Lily Ele-

ctric, Murder, A Kid Hereafter, Gypsies, Jøden m. Band, Utah, Kong Salami,
Je M’Apelle Mads & Bounty Niller,
Mexican Med School. Og mange,
mange flere. »De kommer alle sammen og trykker den af til festivalen!«
lover arrangørerne.

MUSIKFESTIVAL
3.-4. AUGUST

PÅ GRIMHØJVEJ 20, BRABRAND
Billetter kan købes på Billetnet, i mange musikbutikker
og ved indgangen til 250 kr. forhele festivalen.
Læs mere på www.danmarksgrimmeste.dk, hvor du
også kan læse om at blive frivillig.
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DEN TROSKYLDIGE EVENTYRER
OM VOLTAIRES CANDIDE
af Bo Nake

»Vi må dyrke vor have«, er den indsigt,
som Voltaires helt Candide i romanen
af samme navn (1759) når frem til,
efter at han har gennemgået de utroligste strabadser og set det meste af
verden under jagten på drømmepigen
Kunigunde. Man skulle mene, at dette
var en fornuftig konklusion på et
omskifteligt liv, men det var ikke alle,
der modtog Candides råd med velvilje.
Ganske vist blev den korte roman lynhurtigt en bestseller, men myndighederne morede sig ikke. Byrådet i
Genève besluttede samme år, som
bogen blev udgivet, at dette skrift, som
forfatteren klogt nok havde udgivet
anonymt, skulle brændes af byens
bøddel. Voltaire havde ramt plet med
sin satire.
Idyllen
Da fortællingen begynder, er alting i
sin bedste orden. Candide er et forstandigt ungt menneske med en troskyldig sjæl. Han vokser op hos sin
onkel, en tysk baron, som uægteskabelig søn af baronens søster. Søsteren ville ikke gifte sig med Candides far, fordi
han kun havde 71 forfædre. Men det
spolerer ikke hyggen, for på slottet er
der også en kusine på 17, Kunigunde,
»en rødmosset, frisk, buttet og lækker
pige«. Desuden modtager Candide
undervisning af den lærde Pangloss,
der kender til hele verdens sammensætning forfra og bagfra og derfor
kan forklare sin naive elev, at selv om
man måske kunne forestille sig en
bedre verden end den, vi lever i, er
vores verden dog »den bedste af alle
mulige verdener.«
Uddrivelsen
Men en dag da Kunigunde går tur i
parken, ser hun Pangloss give en kammerjomfru et kursus i »eksperimental
fysik.« Videnskaben får Kunigundes
kinder til at blusse, og hun beslutter
sig for at indføre Candide i disciplinen.
Øvelsen finder sted næste dag bag et
skærmbræt, men uheldigvis kommer
baronen forbi, afbryder kurset og giver
Candide et spark bagi, så han lander

langt uden for slottet, mens Kunigunde besvimer til. Candide må nu søge
lykken på egen hånd og lader sig hverve til soldat. Han oplever krigens grusomhed og flygter til Holland, hvor en
menneskeven tager sig af ham. Og
Pangloss. For ham møder Candide
også dér, men nu hærget af syfilis. Den
fik han af kammerjomfruen. Pangloss
bliver bragt til hægterne igen, men er
en så stor filosof, at han holder fast ved
sin lære om verdens harmoni.
Jordskælvet
Menneskevennen,
Candide og Pangloss drager nu til
Lissabon på forretningsrejse. Inden de
kommer frem, oplever de et skibbrud,
som kun de to filosofiske tosser overlever. Men med det
samme de er i Lissabon, gennemrystes byen af et af
historiens
værste
jordskælv. Det var
jordskælvet i 1755,
hvor
omkring
30.000
omkom.
Denne begivenhed
satte gang i den filosofiske debat og i
Voltaire med hans
mesterværk. Kirken
lærte, at Gud er både kærlig og
almægtig, men vidnerne til jordskælvet, kunne ikke tro på Guds kærlighed
med så mange lidelser i verden. Kirken
holdt på sit, men Voltaire, der troede
på sin måde, løste problemet ved at
antage, at der er grænser for Guds
magt. Disse grænser kan f.eks. være
menneskelige mangler og fejl. Fortællingen, der former sig som en jordomrejse, bliver da en rundvisning i menneskelige laster. Candide besøger tre
kontinenter, bl.a. den ny verden, hvor
han i Eldorado bliver stenrig. I dette
smukke land har indbyggerne nemlig
guld som skidt og regner det derfor
10
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ikke for noget, men lader Candide få
så meget, som han lyster, inden de
hjælper ham videre på rejsen.
Målet
Til sidst genfinder Candide Kunigunde. Ganske vist har han mødt hende
tidligere under sine rejser, men i denne
upålidelige verden er intet sikkert, og
det er først, da han møder hende som
en grim og gnaven kælling, at han får
lov til at beholde hende for sig selv.
Men Candide er en gentleman; han

holder fast ved pigen, han lovede troskab, og hun får det da også bedre.
Sammen med Kunigunde og de mest
trofaste af sine gamle venner indretter
Candide et lille samfund, hvor de dyrker jorden og gør sig umage med at
opføre sig ordentligt. Kun Pangloss er
uforbederlig. Han hævder stadigt, at
der er en nødvendig sammenhæng i
alt, og at det faktisk er på grund af de
mange omskiftelser, der begyndte, da
Candide fik et spark i enden, at han nu
sidder og spiser »’sukat og pistacier’.
»Det kan De have ret i,« sagde Candide, »men vi må dyrke vor have.««

NU SKULLE DET VÆRE

STOR AKTIVITETSDAG I THORSBJERG OG ODINSGÅRDEN
af Jens Skriver
foto: Ulrik Ricco Hansen

Afdelingsbestyrelserne i Thorsbjerg og
Odinsgården havde besluttet, at nu
skulle der ske noget, og erfaringer havde vist, at hvis der blev lavet aktiviteter
for børnene, så kommer de voksne
også. I Thorsbjerg er der nedsat en
gruppe, der vil komme med forslag til
nye aktiviteter, og Odinsgården kom-

ekstraordinært hentet nogle haveslanger og arrangeret vandkamp. En klovnefigur var blevet stillet op, og næste
konkurrence gik ud på at ramme klovnens næse. Gevinsten var en flødebolle. Aktiviteterne var så livlige, at det
først var sidst på eftermiddagen, man
nåede hen til næste punkt på pro-

middagen fulgte et stort kagebord, der
forsvandt som dug for solen. Det var
samtidig en konkurrence om, hvem
der havde bagt den bedste kage.
Medaljen gik til Michelle Bitsch SørenKagekonkurrencen var en stor succes.
Lise Ledet bestyrede kageuddelingen

Bordtennis, rundbold mv. var en del af festlighederne ved sommerdagen for Odinsgård og
Thorsbjerg

mer også med initiativer. Her har man
også idéer om fælles aktiviteter. Afdelingsbestyrelserne havde bevilget
penge til aktivitetetsdagen, der løb af
stabelen i stærk hede lørdag d. 9 juni.
De mange arrangementer
Fra Thorsbjerg havde Lise Ledet,
Esben Trige og Rolf Larsen stået for
planlægningen, mens Gitte Sørensen
havde sørget for, at Odinsgården kom
med. Mange andre hjalp til. Fremmødet af både børn og voksne var stort.
Det hele foregik omkring Stenhytten,
hvis bordtennisrum blev flittigt brugt
af de mange børn, men de utalllige
konkurrencer tiltrak især mange børn,
men også voksne. Det startede med et
sækkevæddeløb, der vakte stor morskab.
Førstepræmien gik til Kasper, mens
Jonas fik andenpræmie. Der næst fulgte rundbold, der var over en snes deltagere deltagere. Interessen var størst
hos piger. Derefter fulgte en ny
omgang med voksne mod store børn.
På grund af den stærke varme, blev der

Intet er så forfriskende som en rask vandkamp på en varm sommerdag. Børn og unge fra
Odinsgård og Thorsbjerg morede sig med pjaskeri.

grammet, der hed fodboldkampe. Der
fulgte æggevæddeløb, hvor deltagerne
løber med et æg i en ske, tovtrækning
og kyllingecurling, hvor kyllinger eller
balloner kastes hen ad en presenning.
Oven i alt det var der små spil som
ringspil og jorddart.
Servering
Traktementet stod først på popcorn,
saftevand og kaffe, men sidst på efter11
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sen fra Odinsgården. På samme tid var
Sonja fra Odinsgården i færd men at
ælte dej til snobrød, mens andre gik i
gang med at lave kartoffelsalat. Grillen
blev tændt til medbragt kød.
Deltagerne sivede hjem i løbet af aftenen efter en varm dag med et vejr, der
kun egnede sig til udendørs aktiviteter.

BLOG MED SKRÆPPEBLADET
BEBOERE OG LÆSERE KAN STRAKS UDGIVE EN MENING PÅ HJEMMESIDEN
af Ulrik Ricco Hansen
http://blog.skraeppebladet.dk

Skræppebladet har forsøgsvis startet
en særlig, interaktiv del af hjemmesiden. Her kan alle skrive kommentarer
til Skræppebladet om de emner, som
optager redaktionsmedlemmer, frivillige og andre interesserede. Der er bl.a.
nyheder med links, så du med et klik
kan se f.eks. tv-indslag eller andre
aktuelle nyheder om beboere i Brabrand Boligforening.
Tag hen på blog.skraeppebadet.dk og
giv en mening.
Tre blog-grupper
Det ser ud til at internettets brugere i
øjeblikket er delt i tre næsten lige store
grupper: Dem der har en blog og/eller
aktivt bruger og kommenterer i andres
blog. Og så er der dem, som ikke gør.
Den tredje gruppe, som stadig udgør
over 1⁄3, består af dem, som ikke ved,
hvad en blog er.
Ordet er relativt nyt, men det med at
have et forum på internettet, hvor man
kan skrive indlæg, og andre kan kommentere det, er set siden de første
udgaver af internettet.

ligvis hentet fra engelsk. Og som så
mange andre ord fra computerens verden, er der en del forkortelser involveret. Det første bogstav, B, er taget fra
ordet web. Og web er jo forvejen en
kort udgave af »world wide web«, altså
den del af internettet, som kan vises
med fornuftige skærmbilleder, og som
omkranser jorden som et gigantisk
edderkoppespind (=web).

sejler og gerne vil vide. hvor langt man
sejler, så kan man slæbe en lille propel
(en log) efter skibet og omregne propellens omdrejninger til afstand. Traditionelt er dette skrevet ned i en logbog og efterfølgende er logbog kommet til at betegne en forretningsmæssig dagbog.

Hvad er blog? (-log)
Heldigvis er der ikke så lang forklaring
til hvert af de øvrige bogstaver, for
»log« er jo også på dansk et ord, som
især havets folk kender. Hvis man

Hvad er blog? (b-)
Blog er endnu et ord, som internettet
har givet det danske sprog – og natur-

GÅRDLIVET
EN FOTOKOMMENTAR FRA VORES BAGHAVE
set af Ulrik Ricco Hansen

Og manden på
gården er glad!

Hvordan mon vinden blæser?
Er der storm over gården?
Nej, der er blå himmel!

Men gardinerne er trukket for?
12
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BORGMESTER INDVIEDE BYGADE-TELT I GELLERUP
ET BEDUINTELT SKAL DANNE RAMMEN OM EN DEL AF BORGERINDDRAGELSEN
OMKRING GELLERUP NYE GÅGADE
tekst og foto af Helle Hansen

Fredag den 15. juni, Valdemarsdag,
foretog borgmester Nicolai Wammen
den officielle åbning af Gellerup Bygades beduintelt. Der foregik foran
City Vests hovedgang, der var første
stop på beduinteltets rejse rundt i Gellerup, Brabrand og resten af Århus.
Tre søde, små søstre overrakte blomster til borgmesteren og hjalp med til
at klippe den røde snor over ind til teltet, der kaldes »Beduinen«. Det er en
idé-kiosk, der i de sidste uger af juni
og i flere uger efter sommerferien skal
flytte rundt i vestbyen og Århus Midtby og oplyse borgerne om den kommende bygade i Gellerup – og samtidig der også informeres om den
næsten milliard kroner store helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som
Århus Kommune og Brabrand Boligforening offentliggjorde midt i juni.
Helhedsplanen er lige nu i offentlig
høring frem til 21. september.

med masser af flotte, farverige flag fra
Somalia, Libanon og andre lande. Det
var glade børn fra børnehaven Viben
og Naturbørnehaven, der i løbet af formiddagen brugte et par timer på at
være med til at festliggøre starten på
borgerinddragelsesprocessen omkring
fremtidens bygade i Gellerup.
Arkitekt og erhvervsbesøg
På »Beduinens« rejse rundt i byen vil
der blive holdt forskellige workshops i
teltet blandt andet med arkitekter,
erhvervsfolk og politikere og andre
personer, der kan være med til at
bidrage til drømmen om et nyt Gellerup, med udgangspunkt i den bygade,
der med tiden skal sno sig ned gennem Gellerup fra Bazar Vest til City
Vest.

Alverdens flag fejrede den nye
bygaden
I anledningen af at det var Valdemarsdag, var en masse børnehavebørn i
Gellerup ude med farvekridt for at
male flag fra alverdens lande på den
sorte asfalt på den kommunale sti, som
efter den nye helhedsplan om nogle år
skal omdannes til Gellerups bygade.
Også fliserne foran beboerhuset Yggdrasil blev pyntet med Dannebrog og

Og facaden krakelerer?

Det gør ikke noget – se den fine tilbygning!
13
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Og så handler det i høj grad også om,
at få beboerne der allerede bor i og
omkring Gellerup i tale, så de kan
komme frem med deres idéer og
drømme om, hvad Gellerups kommende bygade skal indeholde.
I »Beduinen« er der også mulighed for
at få arkitekterne til at tegne ideer og
prøve at illustrere de drømme, som
gæsterne, der kigge indenfor, bringer
med sig.
Besøg på ved Brabrand Sø
»Beduinen« var også på besøg på
plænen midt i Gellerupparken i forbindelse Gang i Gellerups store »Blok Party« forrige uge. Og i sidste uge var
beduinteltet slået op midt i Gellerup
Bibliotek, hvor der ugen igennem foregik forskellige aktiviteter, der alle havde til formål at få borgerne til at tænke
tanker for Gellerups fremtid.
Beduinen er nu pakket ned for sommeren. Efter ferien slås teltet op ved
Brabrand Sø lørdag den 24. august i
forbindelse et stort dialogarrangement
under Brabrand Kulturuge, der i år har
overskriften »Naboskab«.
Og derefter fortsætter rejsen ind til
Århus midtby, hvor »Beduinen« blandt
andet vil kunne besøges flere steder i
løbet af Århus Festuge.

Jamen har du set soklen og det nederste fundament?

DANMARKS STØRSTE NATURLEGEPLADS I GELLERUP
BEBOERNE OG LOKALOMRÅDE SKAL SELV BYGGE LEGEREDSKABERNE.
INDIANERLEJR MED TIPIER PÅ BESØG
af Helle Hansen

I sommerferien skal der bygges en naturlegeplads bag Kælkebakken midt i
Gellerupparken. Det sker, når den
grønne guide Per Thornberg fra Aalborg Øst besøger Gellerup med alt sit
grej og udstyr.
Det er en gruppe beboere og engagerede personaler fra forskellige institutioner, som gennem de sidste tre år har
arbejdet på at skrabe penge sammen til
at kunne gennemføre projektet. Nu er
støtten endelig faldet på plads med
støtte fra Friluftsrådet og Lokal og Anlægsfonden, så nu kan der købes det
træ ind, som legepladsen skal bygges
af.

Selve byggeriet af legepladsen går i
gang i weekenden op til uge 31, og det
forsætter hele ugen.
Per Thornberg har inviteret sin gode
veninde Johanne Eagle Road med til
Gellerup. Hun er dansker, men har
været gift med en indianer, og hun
arbejder i dag med at formidle de budskaber og værdier, der er kendetegnet i
indiansk visdom og naturtro. Med til
Gellerup har Johanne to store tipier,
som der bliver mulighed for at overnatte i. Og i løbet af ugen vil der blive
masser af mulighed for at lære nærmere om indianerne og deres kultur sideløbende med, at legepladsbyggeriet
skrider frem. Og der vil blive lavet mad
over bål på ægte lejrmaner.

Brug for alle hænder
Selve byggeriet af legepladsen har brug
for, at rigtig mange beboere, både store
og små, kigger forbi og giver en hånd
med. Der skal både bakkes bark af
træet, graves huller, slæbes stolper og
trækkes tov. Målet er, at der op ad
Kælkebakken skal skabes Danmarks
længste Tarzan-bane med masser af
udfordringer for både store og små.
Alle legebørn er velkommen til at
møde op, og har du lyst til at deltage
mere forpligtende, så er du velkommen til at kontakte naboskaber Ann
Katrin Dybdahl og melde dig til på tlf.
86251016.

FORENINGEN HERV
(HERREDSVANG ELEKTRONIK OG ROBOT VÆRKSTED)
ROBOTKLUB I RYDEVÆNGET 49 TILBYDER ROBOTKURSER
af Hans Nikolajsen

Hver søndag lærer klubben, hvordan
man laver robotter med Lego Mindstorms robotter.
For deltagere under 16 år i robotklubbens aktiviteter skal en af forældrene
skrive under på, at man er bruger af
klubben.
Klubben samarbejder med Århus Biblioteks CCC (Computer Cirkel Club).

Deltagelse i robotkurser er gratis; men
man kan blive medlem af robotklubben og være med til en lang række
spændende og sjove arrangementer.
Medlemskab af Robotklub
Medlemskabet er 50 kr. for et halvt år.
Når man er medlem får man medlemskort og senere kan man bruge det
til nogle fordele, som er beregnet til
medlemmer. (Der kan være tale om
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låne et sæt hjem for at bygge videre på
robotmodeller og andre særtilbud til
medlemmer).
For yderligere information kontaktes:
Nemat Houshmand mobil: 60 21 51 82
nh@erob.dk
www.erob.dk

UDLODNING AF EFFEKTER
FRA BRABRAND BOLIGFORENINGS FRITIDSFORENING
MANGLER DIN AFDELING, AKTIVITET ELLER FORENING NOGET UDSTYR?
Fritidsforeningen har som bekendt
nedlagt vores materialeforvaltning pr.
1. april i år, og derfor har vi en del
effekter som gerne skulle udloddes til
afdelinger, foreninger og aktiviteter.
Vi bringer her en liste over effekterne,
og det er vores håb, at rigtig mange kan
se en fordel i at eje f.eks. borde og stole, eller nogle af de andre på listen
anførte effekter.
Skulle det have jeres interesse, hører vi
gerne fra jer inden den 1. september
2007, og I vil i løbet af september
måned få besked om, hvor og hvornår
effekterne kan afhentes.
Skulle der være »ting« fra listen, som
har interesse for mere end en aktivitet,
vil der blive trukket lod blandt de interesserede.
Med venlig hilsen
BBF / bestyrelsen

Bentesvej 21, lokale 125,1.
Optalt af Tommy Møller 09-03-2007
Højtaler med indbygget forstærker til mikrofon (RMF)
30cm x 20cm. 1stk.
Højtaler, store 500watt 2stk.
Mikserpult ( Mackie 12 canel ) 1stk.
Forstærker ( Dynacord paa 330 ) 1stk.
Kabelrulle 1stk.
Mikrofoner på stativ 5 stk.
Kabler røde til mikrofoner 4stk.
Kabler blå til højtaler 2stk.
Filmlærred 180x180 cm. 1stk.
Filmfremviser med højtaler Sharp. 1 stk.
Video Panasonic Hu-Hd 600. 1 stk.
Kasse med klare pærer 1 stk.
Rullebord 1 stk.
Guitar defekte. 2 stk.
Bord 1 stk.
Bukke til bordplader. 2 stk.
Høvlebænke små. 5 stk.
Løvsav. 1 stk.
Lamper. 2 stk.
Riste til grill ø 70 cm. 6 stk.
Kasse med store skakbriller. 1 stk.
Rullestol foldbar. 1 stk.
Gammelt musikanlæg. 1 stk.
Gammel båndoptager. 1 stk.
Dartskive. 1 stk.
Husketavler. 2 stk.
Træhøvle. 4 stk.
Skruestikke. 3 stk.

Bentesvej 71. lokale A184,1.
Optalt af Tommy Møller. Den. 9. marts 2007.
Bordplader 140 – 210 cm. 20 stk.
Bukke til borde. 39 stk.
Stole 112 stk.
Rullevogne til stole. 8 stk.
Lyskæder. 4 stk.
Kabelruller 2 stk.
Kasse med elpærer. 4 stk.
Sække til sækkevæddeløb. 12 stk.
Tov til tovtrækning. 1 stk.
Megafon. 2 stk.
Brænder til gas. 1 stk.
Værktøjskasse. 1 stk.
Skruetvinger. 6 stk.
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AFTENSTJERNEN
JORDENS NÆRMESTE NABO ER KLARERE END NOGENSINDE
af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Mange er frustrerede over den stadig
øgede lysforurening og ikke mindst, at
der hele tiden er dis og uklarheder i
luften, som gør det sværere og sværere
at studere stjernehimmelen. Men
Venus, der er den planet, som er nærmest Jorden, lyser usædvanlig klart på
aftenhimmelen i denne tid. Og den
bliver klarere endnu. Den 12 juli skulle
den lyse klarest. Venus bevæger sig
rundt om Solen i en bane inden for
Jorden. Når den ses så tydeligt som nu,
skyldes det især, at den befinder sig
mellem Jorden og Solen, og dens bane
har altså bragt den tættest på Jorden.
Betragtes den i en håndkikkert, vil den
tydeligt vise faser og ses som et segl.
Det skyldes, at den skygger for sig selv.
Den 2 juli har den for øvrigt konjunktion med planeten Saturn, så de vil
befinde sig på næsten samme sted på

himmelen. Venus er det mest lysstærke
objekt på himmelen næst efter Solen
og Månen. Den er en anelse mindre
end Jorden og bruger 225 døgn på at
nå rundt om Solen.
Liv udelukket
Medaljen har imidlertid en bagside. En
medvirkende grund til, at Venus lyser
så klart, er at den er indhyllet i et
meget tæt skydække. Der er blevet
fremsat utallige fabuleringer om liv på
Mars, men ingen har tænkt på liv på
Venus. Det har sine gode grunde.
Venus er dækket af et skytæppe på 2-3
km. tykkelse, der befinder sig omkring
50 km. Luften på Venus består for det
meste af kuldioxid, gennemsnitstemperaturen ved overfladen er 453°C, og
der er 60 atmosfæres tryk. Dette er
konsekvenserne af en løbsk drivhusef16
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fekt. Enkelte rumsonder har fotograferet overfladen på Venus, der består af
klippeformationer, men det er svært at
finde et mere ugæstfrit sted.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB
Kontaktperson:
John Mikkelsen,
Jernaldervej 259 B,
tlf. 86 24 06 14

RÅDGIVNING SOM INFORMATIV UNDERHOLDNING
FOREDRAG OM BEBOERRÅDGIVNING I ODINSGÅRD
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Der var både hyggeligt og oplysende,
da Odinsgårdens afdelingsbestyrelse
havde
inviteret
beboerrådgiverne
Abelone Asingh og Jens Høgh til en
informativ aften i beboerhuset Valhalla.
Den 7. juni havde 14 beboere fundet
vej til både foredrag og snak om beboeraktivitet.
31 års udvikling
Jens Høgh har været beboerrådgiver i
14 år og indledte med historiske oplysninger:
Beboerrådgivningen startede i 1976,
hvor en socialrådgiver blev ansat ved
Gellerupparken. Det var den første
beboerrådgivning i Danmark, og siden
har det bredt sig til både andre afdelinger og andre boligforeninger. I 80’erne
kom Holmstrup med og fra 1994 var
Odinsgård og Thorsbjerg med i ordningen.
Beboerrådgivningen har været involveret i mange projekter i bl.a. Gellerupparken, men efter dannelsen af Byudvalget/Naboskaberne, hvor der i starten blev bevilgede fem medarbejdere
til forskellige beboerprojekter, har
beboerrådgivningen igen fået fokus på
den personlige rådgivning, som har
præget arbejdet de seneste otte år.
Personlig hjælp
»Man kan komme til os ved f.eks.
dødsfald og andre situationer eller problemer, som man ikke lige taler om
eller diskuterer med sin omgangskreds. Vi ved ikke alt i beboerrådgivningen, men vi kan finde ud af det,«
fortæller Jens med et smil.
»Vi tager også med som bisidder i
f.eks. statsamtet eller på socialforvaltningen eller andre steder, hvor beboeren har problemer med det offentlige.
Ofte hører vi at ’Det var godt nok en
helt anden behandling, jeg fik denne
gang.’ Så desværre virker systemet
ikke altid på borgernes præmisser«,
siger Jens, og får på den måde serveret
endnu en grund til at henvende sig til
beboerrådgivningen.

Skaffer penge
Jens fortæller også om beboerrådgivningens muligheder for økonomisk
hjælp.

»Men vi bliver nogle gange involveret i
klagesager, f.eks. når børnene eller
forældrene har det dårligt, og det
bekymrer eller generer naboerne. I de
sager foreslår jeg som regel, at naboerne skal forsøge at få dem til at henvende sig til beboerrådgivningen.«
Klagesager
»Er der mange, som bliver generet af
visse beboere, kan jeg holde et møde
med dem, det går ud over. Bagefter
besøge dem, det handler om,« siger
Jens og supplerer med oplysning om,
at i cirka halvdelen af den slags sager,
kan det løses på den måde. Men ellers
må der klages skriftligt.
»Det betragtes ikke som en klage at
henvende sig til mig. Det er nærmere
’social omgang’ (altså en personlig,
uforpligtende henvendelse).«

Beboerrådgiver Jens Høgh fortalte
om beboerrådgivningens arbejde.

»Vi samarbejder med fonde, og har
mulighed for at søge 1-5.000 kr. eller
op til en huslejerestance hjem til beboerne. Vi har også for nyligt søgt penge
hjem til en, der skulle starte på uddannelse og havde brug for en del penge
til uddannelsesbøger.
Desuden har vi en lille pose penge til
børns fritidsaktiviteter. Hvis f.eks. et
barn er begyndt at gå til fodbold, og
forældrene ikke har penge til fodboldstøvler, kan vi bevilge 3-400 kr.«
Nedrullet gardin
»Beboerrådgivningen er ikke opsøgende,« pointerer Jens.
»Der er ikke sådan, at hvis der er et
vindue, hvor gardinerne altid er rullet
ned, at vi så tænker: ’Her er der nok
nogen, som har det skidt, her må vi
hellere banke på og rådgive’. Den slags
må vi ikke. Det er beboerne, som skal
henvende sig til os.«, siger Jens.
17
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Mød rådgiverne
Det er afdelingerne Skovgårdsparken,
Gellerupparken, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, som står bag
beboerrådgivningen. Derfor er det kun
beboerne i disse afdelinger, som kan
bruge rådgivningen. (Toveshøj har sin
egen beboerrådgiver med lignende tilbud).
Har du brug for vejledning kan du besøge beboerrådgivningen på Gudrunsvej 16, 1. sal i Gellerupparken tirsdag
kl. 10-12 og torsdag kl. 15-18.
Men du kan sagtens ringe og få en
anden tid – for de er der hele ugen. Tlf.
Jens 86 25 21 26. Abelone 86 25 21 50.
Du kan også få en aftale om hjemmebesøg, hvor en rådgiver kommer på
besøg i din lejlighed.
På Holmstrup Mark kan du endvidere
møde en rådgiver hver tirsdag kl. 1517. Her adressen Jernaldervej 245, 1.
sal – lige oven over festlokalet i
Holmstrup.
Kunne du også tænke dig et arrangement i din afdeling, hvor Jens og Abelone kommer på besøg, så henvend dig
til din afdelingsbestyrelse.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I FRITIDSFORENINGEN OG F.A.S.
KUN 25 MØDTE OP TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
af Jens Skriver
foto. Per Rohde

Fritidsforeningen har sat mange aktiviteter i gang, og sammen med F.A.S.
støtter den klubber og foreninger rundt
om i boligforeningen. Beboerne bidrager med ti kroner pr. lejlighed om
måneden. Det kan derfor undre, der
ikke var større interesse for, hvor pengene kommer fra, og hvordan de bliver
fordelt.
Beretningerne
Finn Pedersen blev vanen tro valgt til
dirigent, og Fritidsforeningens formand Inga Andersen kunne i sin
beretning fortælle, at bestyrelsen i
øvrigt havde været konstitueret med
Adam Hansen som næstformand,
Youssuf Abdul Kader som kasserer og
Dagny Mikkelsen som sekretær. Foruden tilskud til mangfoldige foreninger
var der ydet tilskud til otte sommerfester, seks julefester og to fastelavn. Der
havde været 31 udlejninger, men
materialforvaltningen var blevet nedlagt. Der var for få udlejninger til, at
det kunne løbe rundt. Bestyrelsen havde stået mellem valget enten at renovere udstyret eller nedlægge udlejningen. Der blev rettet en tak til Tommy,
den hidtidige materialforvalter. På
udflugten til Legoland havde været 207

deltagere, og 612 havde været med til
Djurs Sommerland. Der havde ikke
været ballade, så i år vil turene blive
søgt gennemført uden kontrollører.
Som noget nyt bliver der også en tur til
Skandinavisk Dyrepark i Kolind, men
turene gennemføres i år først til
august. På Voksen- og pensionistudflugten havde 42 fået en guided tur på
fregatten Jylland, hvor der også blev
serveret skipperlabskovs, og derefter
været i Kattegatcentret. I år bliver der 5

18
SKRÆPPEBLADET JULI 2007

august en tur til høstdag på Gl. Estrup.
Inga sluttede af med at takke administrationen, hvorefter beretningen blev
enstemmigt godkendt. Formanden for
F.A.S., Hasse Vind, beklagede i sin
beretning, at kun 12 ud af 22 afdelinger var repræsenteret i F.A.S. Ansøgningerne var blevet behandlet efter
standardprocedurer. Der havde været
16 ansøgninger, hvoraf en havde fået
afslag. Fritagelser for betaling af afdrag
var også blevet godkendt. Hasse lovede, at nogle mindre bemærkninger fra
de parlamentariske revisorer ville blive
taget op på næste møde, og beretningen høstede bifald. Planerne om sammenlægning af Fritidsforeningen og
F.A.S. blev kort drøftet. Inga Andersen
oplyste, at det ikke var muligt at arbejde vedtægterne sammen.
Regnskaberne
Youssuf Abdul Kader fremlagde regnskabet for Fritidsforeningen, der udviste et overskud på knap 59.000 kr. Det
blev derefter enstemmigt godkendt.
Fritidsforeningens regnskab var sammen med regnskabet for F.A.S. lagt
frem. Det blev oplyst, at mange tilgodehavender til F.A.S. var kommet ind
efter regnskabsaflæggelsen. Derefter

blev også dette regnskab enstemmigt
godkendt. Kontingentet blev fastsat
uændret til ti kroner pr. lejlighed om
måneden.
Valgene
Arthur Sletting havde stillet forslag om
at undgå lodtrækning ved stemmelighed ved valg. Vedtaget blev imidlertid
et forslag om omvalg mellem de implicerede ved stemmelighed, og der blev
snart brug for bestemmelsen. I første

omgang gav valget til bestyrelsen dette
resultat:
Inga Andersen 20 stemmer, genvalgt,
Adam Hansen 24
»
»
Ib Møller
22
»
»
Youssuf Abdul Kadar
11
»
8
»
Naif Mostafa
Anette Kærsgaard
14 nyvalgt
Kirsten Hansen 15
»
»
Arthur Sletting 11
»
Derefter var det nødvendigt med
omvalg mellem Youssuf og Arthur,
men det endte med stemmelighed. 12

stemmer til hver. Dirigenten skar derefter igennem og lod foretage en lodtrækning, hvorefter Arthur blev første
suppleant.
Eva Isachsen blev med akklamation
genvalgt til parlamentarisk revisor, og
René Skovsager blev nyvalgt til revisorsuppleant. Han bebudede for øvrigt
en ansøgning om tilskud til en sangturnering. Til sidst takkede Inga Andersen af. En særlig tak lød til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var blevet
genvalgt.

NY RÅDGIVNING PÅ VEJ TIL GELLERUP
NOGEN AT SNAKKE MED OM DE SÆRLIGE PROBLEMER MED AT VÆRE FLYGTNING I DANMARK
af Helle Hansen

Efter at Dansk Flygtningehjælp i mange år har tilbudt gratis rådgivning til
flygtninge og mennesker med indvandrerbaggrund fra deres kontor i Østergade i Århus, vil rådgivningen om kort
tid flytte til Gellerup for at komme tættere på dem, der har brug for rådgivningen.
Rådgivningen drives i dag af 20 engagerede personer, der alle er uddannede
eller i gang med en uddannelse sig til
jurist, socialrådgiver eller psykolog, og
som frivilligt har valgt at engagere sig i
Dansk Flygtningehjælps arbejde.
Hver mandag aften møder tre af rådgivere op i lokalerne i Østergade, hvor
Rådgivningen er åben for henvendelser fra klokken 18-20.
Inden rådgivningen åbner, snakker de
om de henvendelser, der er kommet i
løbet af ugen. Det kan være folk, der
enten har ringet eller skrevet til rådgivningen, og som måske ikke har mulighed for at komme om mandagen.
»Som flygtning eller indvandrer kan
det være svært at forstå, hvilke regler
og love der gælder for livet i Danmark.
Og det kan være svært at vide, hvor
man skal gå hen med sine problemer,
og hvordan man får hjælp til at løse
dem. I Rådgivningen er vi uddannede

inden for dansk jura, sociale forhold og
psykologi, og vi kan også hjælpe med
at læse, forstå og forklare de beslutninger, der bliver taget i forhold til det
menneske, der kommer og søger
hjælp«, fortæller Sara Maria Sörensson, der er informationsmedarbejder
for rådgivningen.
Rådgivningen er anonym og fortrolig.
Og alle, der søger hjælp, bliver mødt
med et åbent sind og rådgivning ud fra
tanken, at alle mennesker – uanset
religion, etnisk baggrund eller køn –
fortjener respekt og støtte til at skabe
en fremtid i Danmark.
»Lovene på flygtninge- og indvandrerområdet har stor betydning for det
enkelte menneske, der mærker dem på
sin krop, og de betyder ikke kun noget
for den enkeltes status i Danmark,
men også for den personlige følelse af
værdighed og respekt om det liv, man
forsøger at leve med sin familie«, siger
Sara Maria Sörensson..
»De problemer, vi taler med vores brugere om, udspringer typisk af afgørelser fra offentlige institutioner – de kan
have brug for hjælp til at forstå, hvorfor netop de har fået et afslag, men
også for at tale om, hvordan man kommer videre derfra. Hvis man for
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eksempel har fået afslag på opholdstilladelse eller statsborgerskab, kan man
godt have brug for at snakke med
nogen om den vrede og frustration,
man føler. Vi kan ikke føre sager eller
tilbyde terapi, men vi vil gerne hjælpe
den enkelte flygtning eller indvandrer
med at forstå deres egen situation bedre og komme videre i livet«, lover Sara
Marie Sörensson.
Rådgivningen forventer at åbne i Gellerup i starten af august. Indtil da bor
Dansk Flygtningehjælps Rådgivning i
Østergade 30, 2. sal, 8000 Århus C,
hvor der er åbent hver mandag fra
klokken 18-20. Man kan også ringe på
86 78 70 12 (husk at lægge en besked
med navn og telefonnummer, hvis
ingen svarer) eller sende e-post på
dfh.aarhus@gmail.com.

TIL AUDITION PÅ GELLERUP-SCENEN
BUSTERS VERDEN KRÆVER RASKE OG ENERGISKE BØRN
af Peter Kjellerup Hansen
foto: Ulrik Ricco Hansen

Til efteråret slår Gellerup-Scenen
dørene op for en ny, festlig og iøreklingende børneforestilling »Busters Verden«. Skræppebladet var med til audition (dvs. optagelsesprøve for teaterinteresserede amatører).

andre. Men i øjeblikket står vi med et
problem: Hvor er Buster? Vi har ikke
fundet ham endnu mellem de 90, som
har tilmeldt sig. Men det lykkes vel.
Der er flere, som kan nå at tilmelde
sig.«

Hvor er Buster?
Der var en spændt, forventningens
stemning i foyeren i Gellerup-Scenen,

Alle er lige betydningsfulde
Hvilke krav stiller I til de unge mennesker, som får rollerne?

søndag den 10. juni over middag. Det
var næsten som til eksamen. 5 unge
mennesker, 4 piger og 1 dreng i alderen 7 til 14 år havde svaret på Gellerup-scenens annonce efter rolleindehavere til Bjarne Reuters klassiker
»Busters Verden«. Nu skulle de ned på
scenen og stå deres prøve. Inden da
havde vi en snak med teaterlederen
Lisbet Lautrup Knudsen og stykkets
instruktør Lone Rødbroe, som indledte
med en efterlysning. De mangler en
som kan spille hovedrollen Buster
Oregon Mortensen. Han skal være ca.
11 år, og helst en dreng, om han er
mørk eller lys i huden, er underordnet.
Som Lisbet Lautrup siger: »Vi finder
det er vigtigt med blandede kulturer i
valg til roller, også etniskmæssigt. derfor prioriter vi, at de etniske får en
chance, måske lidt mere til fordel for

- De skal udvise en stor selvdisciplin,
med 100% opfyldelse af mødepligt, og
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så skal de være velforberedte til alle
prøverne, fortæller Lone Rødbroe, og
fortsætter: »Det er nødvendigt, at de er
med på spillets regler. De skal tage
arbejdet med rollerne seriøst, og møde
præcis. Det kan ikke nytte noget, at vi
inde midt i forestillingen mangler en
person, som skal gøre eller sige noget
lige netop det sted i stykket, og så er
personen der ikke, eller kommer hæsblæsende ind, fordi man er kommet
for sent eller har glemt, man skulle på.
Alle er lige vigtige og betydningsfulde
for afvikling af forestillingen. Det er
derfor nødvendigt, at vi har en skriftlig
aftale – en slags kontrakt – med de
unge, om at de kan afse den tid, der
skal bruges til at forestillingen kan
afvikles.
- Nu er det jo teenagers, som om lidt
skal ned og prøve på scenen. Er nogle
af de, som I har haft til audition gået
videre til teaterverdenen, eller er det
bare en engangsforestilling?
- Vi har haft flere, som i dag gør karriere i teaterverdenen, fortæller Lisbet
Lautrup. De føler, når de er her, at de
får en chance for noget rigtigt og
meget vigtigt i deres liv. Ja vi har endda
oplevet, at lærere har henvendt sig til
os, og spurgt, hvad vi dog gør ved
dem. De er blevet mere koncentrerede

og stabile med deres lektier og skolegang. Det knytter så efterfølgende venskaber de enkelte imellem ud fra interessen for teatret. Venskaber, som for
manges vedkommende fortsætter på
teaterskolen og videre ude i teatrene.
Sang og solospil
Nu er det tid til det egentlige nede på
selve scenen. Lone Rødbroe følger de 5
unge teateraspiranter ned, og starter
med at lade hver enkelt synge Nannas
kendte sang fra filmversionen af
»Busters Verden«. Det går ikke så godt
for pigerne. En kan man slet ikke høre
og en anden – sikkert præget af nervøsitet – skal hjælpes igennem sangen.
Den 3 er ikke hel ren i »tonelejet«. 4.
pige skulle have en chance. Ene »hane

i kurven« – han hedder i øvrigt William
Dengsø er fra Åbyhøj og er 13 år – klarer sig igennem, og håber, at han kommer i betragtning til den »forsvundne«
Buster. Efter sangprøve i forskellig
sangleje bliver næste prøver, at agere
på scenen. Her bliver 1. prøve: De
unge skal forestille sig, at de går rundt
i et øsende regnvejr, og skal forcere en
stribe vandpytter med helt nye sko på
fødderne. 2. prøve: De skal forestille
rockere, gå som sådanne mellem
hinanden, mens de hilser og snakker.
3. prøve: De skal spille damefrisører,
tilse hinandens hår, kommentere og
diskutere – sandt skal siges, var det
den prøvelse, William Dengsø havde
sværest ved at gennemføre. 4. prøve:
De skal tilbage til, da de var 5 år - åh

ja, ja. Sidste punkt på auditionsforløbet
var en gentagelse af »Busters sang«,
men uden musikledsagelse. Denne
gang skulle de deklamere den, fortælle
den enkeltvis og med forskellig emnebaggrund.
Da det var klaret, var der tilbage at fortælle, at de 5 ville få svar, om de var
blevet optaget til at medvirke i
»Busters Verden«, ca. 23. juni. Forestillingen »Busters Verden« får premiere
på Gellerup-Scenen 28. oktober 2007,
og den er for alle aldre fra 4 - 104 (om
man kan blive så gammel). Vi vender
tilbage med en anmeldelse til den tid.

SKRÆPPEBLADET SØGER NY FOTOGRAF
HAR VI FUNDET FOTOGRAFEN? ELLERS SEND EN ANSØGNING
af Ulrik Ricco Hansen / Skræppebladets redaktion

Trofaste læsere ved, at Skræppebladets
gode fotograf gennem mange år, Hans
Grundsøe, valgte at stoppe som ansat
fotograf på Skræppebladet ved årsskiftet. Vi har derfor søgt efter en ny, og i
redaktionen var vi glade, da Birthe
Havmøller tiltrådte som fotograf. Desværre takkede hun af allerede efter et
enkelt nummer, og nåede kun at fotografere til maj-udgaven.
Midlertidig fotograf?
En anden ansøger til stillingen som
fotograf, Per Rohde, er midlertidig
ansat som fotograf på juni- og juliudgaverne. Han var ikke ansættelsesudvalgets foretrukne kandidat, og
redaktionen har derfor besluttet at indlede en ny ansættelsesrunde, hvor Per
naturligvis har et forspring på to numre.
Som forholdene er i øjeblikket, er fotograf-stillingen rimelig betalt. F.eks. har
vi betalt 3400 kr. for de fire fotos, som
fotografen leverede til side 8 og 19 i
juni. Når Fotografen leverer mere stiger betalingen naturligvis, men den
gennemsnitlige billedpris falder.

Det skal bemærkes at alle andre fotos,
end dem fra den ansatte fotograf,
modtages uhonoreret. Således er alle
fotos i februar-, marts- og april-udgaverne leveret af frivillige uden betaling.
Ansættelse hos Skræppebladet
Stillingen som fotograf er ikke tidsbegrænset og heller ikke helt fast. Redaktionen eller boligforeningen kan ændre
vilkårene fra måned til måned, og derfor kan stillingen i praksis være fra nr.
til nr. Det er dog yderst sjældent, at der
ændres, men med den seneste tids
mediestorm kan der naturligvis ikke
garanteres noget.
Det skal også pointeres, at stillingen
som fotograf ikke er en fuldtidsstilling,
da alle ansatte ved skræppebladet er
ansatte til en bestemt opgave og aflønnes efter opgavens omfang. De samlede ansatte ved Skræppebladet udgør
tilsammen cirka en fuldtidsstilling:
Fotograf, layouter, tegner og websekretær.
Hvis du troede andet om ansatte, må
du meget gerne blande dig i debatten,
for i redaktionen vil vi gerne diskutere,
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om der evt. skal være en anden fordeling mellem lønnede og ulønnede
opgaver.
Giv din mening
Redaktionen bliver i disse dage yderst
glade for din mening om bladet og
ikke mindst om bladets fotos. Send en
mail og husk at skrive, om det er et
læserbrev eller blot en kommentar til
redaktionen.
Vi ser frem til meninger om fotos
generelt – hvad er et godt foto i
Skræppebladet? (og hvad er et dårligt).
Kan du huske et godt billede (eller flere)? Skriv til os og fortæl hvor du så
det (nr. – side).
Har du en mening om de seneste tre
fotografer og om de frivillige fotografer, så skriv.
Fotograferer du selv – så send et par
gode/aktuelle billeder, det bliver både
vi og de andre beboere glade for at
bringe.
Har du lyst til at blive fotograf, så kontakt redaktionen for mere information
og send en ansøgning inden 1. august.

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2007
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på
de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER,
DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET:
Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens budget for 2008 til godkendelse
Evt. forslag
Eventuelt
Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj: tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup: tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER,
DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.M. OM EFTERÅRET:
Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens budget for 2008 til godkendelse og årsregnskab for 2006 til forelæggelse
Evt. forslag
Valg:
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
Evt. andet
Eventuelt
Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken: mandag, den 3. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen: tirsdag, den 4. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken: onsdag, den 5. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken: torsdag, den 6. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen (årsregnskab 2006 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
torsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården: torsdag den 6. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken: tirsdag, den 4. september kl. 19.00 i Næshøjcentret
Afdeling XI, Odinsgården: mandag, den 3. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg: onsdag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum: mandag, den 10. september kl. 17.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Voldbækhave: mandag, den 10. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken: mandag, den 17. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby: mandag, den 10. september kl. 15.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget: torsdag, den 6. september kl. 19.00 i afdelingen
Afdeling XXI, Hasselager: mandag, den 10. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2006 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
torsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj: tirsdag, den 11. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj: onsdag, den 12. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer: onsdag, den 12. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokale
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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MAD OG MENNESKER
GANG I GELLERUP GODT I GANG
af Stine Bakkeløkken og Lene Christensen
foto: Lene Christensen

vidt. Fra rock til reggae med en overvejende del af rap og hip hop.
Blandt publikumsfavoritterne var U$O,
Lagix, der fik pigerne til at hvine, og
Ali Kazim, som også optrådte ved
Vågn Op koncerten.
Lyd og sceneforhold var i top, og Gellerups blokke genlød af musik, glæde
og ”Hvad så, Gellerup!” to eftermiddage og aftener i træk. I løbet af de to
dage, kom der ca. 3000 mennesker fordelt over boldbanerne.

Flere hundrede samlede sig om musikken i det gode vejr med blokkene som baggrund.

Mad fra alle verdenshjørner var
omdrejningspunktet, da etnisk dag løb
af stabelen i Beboerhuset Laden søndag d. 17. juni. Arrangementet var en
del af den 14 dage lange kultur- og
musikfestival Gang i Gellerup.

Lonni, som er husmand i Laden
serverer kaffe på etnisk dag.

For en flad tier kunne man tage på en
kulinarisk rejse til blandt andet Iran og
Tyrkiet. Beboerhuset Laden lagde lokale til etnisk dag, som var et populært
indslag i festivalen Gang i Gellerup.
Omkring 100 mennesker lagde vejen
forbi og smagte på goderne.
I løbet af arrangementet var der blokfløjtespil, der bidrog til hyggen i Laden.
I det hele taget var det en god oplevel-

se, hvor snakken gik højt og mennesker mødtes på tværs af etnicitet.
Så er der fest!
På boldbanerne midt i mellem Gellerups blokke tårnede en sort scene sig
op. Omgivet af et hav af mennesker
gik musiker efter musiker på scenen og
bidrog til den bedste og største oplevelse i Gellerup Parken længe.
Fredag den 22. juni sidst på eftermiddagen begyndte boldbanerne i hjertet
af Gellerup at summe af liv. Der var
gang i Gellerup eller nærmere betegnet Blok Party. Børn og voksne myldrede til fra alle kanter. De kom for at
høre musik.
Is- og popcornboderne var åbne og tiltrækkende. Folk havde brug for noget
at styrke sig på i det gode vejr. Gellerup viste sig fra sin smukkeste side.
Med solbeskinnede blokke i baggrunden stod nogle tilskuerne og nød
musikken, mens andre sad i græsset
og spist medbragte madpakker.
Fra rock til reggae
Programmet var sammensat med kyndig hånd af Chadi og Oskar, som også
stod bag Vågn Op koncerten i december i fjor. På kort tid havde de to koncertarrangører stablet et imponerende
show på benene. Musikken spændte
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Flokke af frivillige
Hvide, sorte og orange t-shirts med
Blok Party trykt på maven viste hvor
mange frivillige, der stod bag festen.
Opgaver skulle løses. Der skulle samles affald, sælges fra boderne og holdes

vagt. En stor og positiv oplevelse var at
se børn tage ansvar og vokse med
opgaverne. De voksne frivillige har
lært meget af arrangementet og glæder
sig til at bruge erfaringerne næste år.
Når mange mennesker samles, er politiet til stede. Det var de også til Blok
Party. De tog sig af de småproblemer,
der var, og så ud til at nyde det gode
vejr og den positive stemning. Ligesom
resten af deltagerne ved weekendens
Blok Party.

FORUNDERLIGE DAGE PÅ SKRÆPPEBLADET
MEDIESTORM OG LARMENDE TAVSHED OM BEBOERBLADET
af Ulrik Ricco Hansen

Det er spændende at være med i
Skræppebladets redaktion. Selvom vi
er et semiprofessionelt medie med frivillige skribenter, kan vi opleve dage
som på et stort, hektisk og professionelt bladhus.
Som regel er det meget mere fredeligt,
men en historie i sidste nummer fik
Skræppebladet til at trække store overskrifter. I hvert fald i Århus Stiftstidende hvor bladet blev tophistorie den 6.
juni.
I denne artikel kan du læse nærmere
om den varme sag, der som et andet
Sankt Hans-bål pludselig blussede op i
den tørre forsommer.
Brændet
Mange beboere kan nok huske en
fysik- eller kemi-time i skolen, hvor
læreren fortalte, at man ikke kan måle
et system uden at påvirke det (f.eks. et
molekyle). Det samme gjorde sig i den
grad gældende da Skræppebladet forsøgte at måle og beskrive en sag om
afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården.
I første omgang var det en tilsyneladende almindelig sag. Noget med
beboere ind og ud af tillidsposter, som
en afdelingsbestyrelse jo består af.
Men der var alligevel noget som
påkaldte sig redaktionens opmærksomhed.
Gnisten
Skræppebladet fik kendskab til at en
hel afdelingsbestyrelse pludselig ikke
var der længere. Den var gået fra den
ene dag til den anden.
Redaktionen var derfor ikke i tvivl om,
at dette ville have relevans for både
beboerne i den pågældende afdeling,
og for alle andre i boligforeningen –
ikke mindst dem som er valgt til bestyrelser og andre tillidsposter.
Vi valgte den klassiske, journalistiske
metode med at få belyst sagen fra to
sider. Først spurgte vi den tidligere formand for afdelingsbestyrelsen om
sagen. Et par dage senere blev boligforeningens direktør spurgt om sagen.
Begge interview-deltagere fik herefter

den samlede artikel til gennemsyn for
faktuelle fejl.

gernes Landsforening og endda et par
advokater.

Gløden
Sagen om Sonnesgården er særlig tvistet. Ifølge den tidligere afdelingsformand gik bestyrelsen, da konflikten
handlede om forholdet mellem afdelingsbestyrelsen og ansatte i boligforeningen.
På person-plan kan det koges ned til
en konflikt mellem de to personer, som
blev interviewet til artiklen i Skræppebladet i sidste nr.
Sagen er som sagt tvistet – altså særlig
spidsfindig. Og den blev ifølge Skræppebladets udsendte på sagen ikke mindre tvistet, da det gik op for skribenten, at der åbenlys var fejl på begge
sider af fronten. Samtidig virkede det
som om, begge parter holdt noget tilbage.
Hvad skal man så gøre? Tja, på et stort
blad som f.eks. Ekstrabladet var der
straks blevet bevilget folk og ressourcer
til at granske sagen. På Skræppebladet
arbejder vi, så godt vi kan med den tid,
vi som frivillige har til rådighed.

Bålet
Ifølge de gode råd og vores egen fornuft valgte vi at behandle sagen i en
artikel som byggede på eks-formandens udtalelser og vores oplevelse
med, at direktøren trak sig.
Men dette kunne direktørens gode
ven, Jesper Pedersen, som også er formand for foreningsbestyrelsen, ikke
lide. Mens direktøren ikke ville udtale
sig til Århus Stiftstidende, sagde Jesper
Pedersen til avisen, at det, jeg skrev,
var løgn:
»Artiklen er fyldt med så mange
usandheder, at der i øjeblikket er nogle, der er ved at undersøge om skribenten og redaktøren kan gøres
ansvarlige«, udtalte han til journalist
Ole Christensen, der også citerer formanden for at sige:

Flammen
Skribenten, som også skriver denne
tekst, havde allerede fra starten allieret
sig med redaktøren omkring både
arbejdsmetode og tekst.
Da de to interviewede personer fik
artiklen til gennemsyn, var det ikke det
store smil, som kom retur.
De syntes begge at sagen var set for
meget fra den andens synspunkt.
Direktøren var oven i købet så utilfreds, at han skrev mange mails om
helt at blive fjernet fra artiklen, ja, han
tilbød endda at skrive artiklen om. Til
sidst følte både skribent og redaktør
sig truet, så den oprindelige artikel
aldrig er offentliggjort.
Vi spurgte efter gode råd hos Journalisthøjskolen og havde kontakt til pressejuraekspert Oluf Jørgensen. Vi havde
også kontakt med Stiftstidendes
redaktion, journalister på Boligforenin-

UDDRAG FRA STRAFFELOVENS KAPITEL 27 OM FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER
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HVAD ER BAGVASKELSE?

§ 267
Den, som krænker en andens ære ved
fornærmelige ord eller handlinger
eller ved at fremsætte eller udbrede
sigtelser for et forhold, der er egnet til
at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde
eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 268
Er en sigtelse fremsat eller udbredt
mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til
at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den
i § 267 nævnte straf kan da stige til
fængsel i 2 år..

»Vi kan jo ikke have at et organ, vi er
ansvarlig for, fylder omverdenen med
usandheder.«
Det ulmer stadig
Men hvor er det jeg lyver? Jeg er fuldt
ud overbevist om at det, jeg har skrevet, er sandt. Jeg ved godt at det ikke
er hele sandheden, men hverken eksformanden eller direktøren påpegede
en eneste faktuel fejl eller fejlcitat.

Og nu er Jesper Pedersen klappet i
som en østers. Han vil ikke besvare
mine henvendelser, hvor jeg beder
ham udpege de steder i artiklen, som
han mener, er usande.
Hvis man beskylder andre for at lyve
offentlig mod bedre vidende, nærmer
sagen sig bagvaskelse. Jeg kan med
god grund føle mig fornærmet over at
være hængt ud som løgner på forsiden
af Århus Stiftstidende.

Sagen om Sonnesgården er nu også
blevet til sagen om Skræppebladet. En
føljeton som fortsætter i næste nr. Hvis
der bliver et næste nr.

SKRÆPPEBLADET SKAL VI ALLE HA´
MØDE MED AFDELING 2’S BESTYRELSE
af Peter Kjellerup Hansen

Skræppebladet var inviteret med til
bestyrelsesmøde i afdeling 2, Søvangen i anledning af forsideomtalen i
Århus Stiftstidende den 6. juni 2007.
En verserende sag
»Beboerblad i krig med sin direktør«
var udmeldingen på ovennævnte forside. Det var årsagen til, at vi i
redaktionen ønskede at blive orienteret, om Skræppebladet levede op til,
hvad der forventes af os hos vore læsere, og ikke som det fremgik af formanden for Foreningsbestyrelsen Jesper
Pedersens omtale i samme Stiftstidende, cit: »Det, der står i bladet skal være
sandt, og det er det ikke i det givne
tilfælde«, og: »I yderste konsekvens
kan vi blive nødt til at lukke det« (forstået som lukke Skræppebladet) –
»Tilfælde« dækker en verserende sag
mellem afdeling 22, Sonnesgården og

Brabrand Boligforenings direktør Torben Overgaard om ledelsesstil og
demokrati, omtalt i Skræppebladets
juninummer. – Derfor blev der rettet
henvendelse til afdeling 2.s formand
Birthe Wisén, som inviterede til mødet
med bestyrelsen den 12. juni.
Manglende objektivitet
At vi skal bevare »Skræppebladet«, og
fortsat have mulighed for at få det,
som det beboerblad det er for alle
beboerne i Brabrand boligforening, var
der bred enighed om. Samtidig var der
kritik af Jesper Pedersens udmelding til
Stiftstidende for manglende konkrete
eksempler på, hvad Skræppebladet
havde skrevet forkert, og den mangel
på respekt for ytringsfriheden, han
havde givet udtryk for ved at true med
at lukke Skræppebladet. Dette suppleret med kritik på, at den rejste sag

omkring Sonnesgården efter afdelingsbestyrelsens
opfattelse
manglede
objektivitet til tydeliggørelse af egentlig problemstilling: »at høre sagen fra
begge sider«. Om Skræppebladet så
kunne erstattes af et nyt og måske
mere foreningsorienteret beboerblad,
var udmeldingen lidt nedslående:
»Langtfra alle ville rejse sig i et ramaskrig, hvis bladet lukker«, tilføjet en
indrømmelse: »Jeg har ikke fået læst
artiklen om Sonnesgården« – Men der
var så også andre som ikke havde fået
læst om sagen i Århus Stiftstidende –
Overordnet syntes man i afdelingsbestyrelsen, at det var ærgerligt, at der
sådan er »grus i maskineriet« mellem
en enkelt afdeling og boligadministrationen. Men det skulle ikke ændre på,
at bestyrelsen i afdeling 2 vil ikke være
glade for en lukning af Skræppebladet.

RETTELSER TIL INDSTIK
Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser angående det indstik, vi
bringer to gange om året, for eftertiden skal sendes til:
Brabrand Boligforening
att. Marianne Steenberg
mast@bbbo.dk
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KOMMENTAREN

SKRÆPPEBLADET OG BESTYRELSEN
af Herman Nielsen

På sidste bestyrelsesmøde d. 6. juni i
boligforeningen fik jeg af formand
Jesper Pedersen og direktør Torben
Overgaard udleveret de artikler, som
jeg nedenfor citerer fra. Jeg læste dem
ikke på mødet, fordi der ikke er læsetid, ligesom jeg heller ikke læste aftalen med Århus Kommune, inden den
blev godkendt. Sådan arbejder vi. Jeg
læste den, da jeg kom hjem og protesterede – som jeg tidligere har gjort –
på grund af den uanstændige arbejdsform.
Vores formand, Jesper Pedersen, som
lige er blevet genvalgt som jeg selv, har
ikke mere at skulle have sagt i bestyrelsen, end jeg har – med mindre de
andre i bestyrelsen støtter ham, og det
er netop problemet, som repræsentantskabet ikke vover at forholde sig
til; men alligevel har ansvaret for.

»Vi kan jo ikke have, at et organ, som
vi er ansvarlige for, fylder omverdenen
med usandheder.«
»Det, der står i bladet, skal være sandt,
og det er det ikke i det givne tilfælde.
Direktøren har ikke truet nogen, og
der er flere andre usandheder i historien.«
Sådan udtaler Formand Jesper sig om
Skræppebladet til Aarhus Stiftstidende
sammen med flere udsagn om, at vi i
bestyrelsen kan lukke bladet. Da vi står
for økonomien, kan vi selvfølgelig det,
men det er en platitude og soloræs fra
Jesper. Bestyrelsen har end ikke overvejet noget sådant.
Jesper ved som vores direktør Torben
Overgaard, hvad sandheden er. Det er
relativt nemt, for det er netop, hvad de
siger. Det burde være overhalet i 2007;
men er det altså endnu ikke i Brabrand
Boligforening.

Jesper Pedersen ved også, om hans
legekammerat Torben Overgaard har
truet andre! Hvordan kan han dog vide
det uden at erklære sig synsk?
For os andre er sandheden det, vi
stræber efter at finde frem til, ved at de
forskellige parter i en sag udtaler sig,
og udenforstående så danner sig en
mening – eller undlader, fordi slagsmålet er for latterligt. Derfor er Skræppebladet og dets beboerengagerede
deltagere vigtige i foreningen ligesom
alle os andre, og de selvbestaltede
boligejere skal pilles ned fra deres piedestaler i en vedvarende bestræbelse
på at gøre vores boligforening nutidig,
anstændig og menneskelig ligeværdig.
Det kan vi gøre, når vi ikke flæber;
men fremmer ligeværd mellem os og
til stadighed bruger vores egen forstand, sådan som Immanuel Kant allerede for over 200 år siden opfordrede
os til.

SKRÆPPEBLADET HOLDER SOMMERFERIE
BLADET OG DETS REDAKTION HOLDER EN VELFORTJENT SOMMERFERIE
VI ER TILBAGE MED ET NYT NUMMER TIL SEPTEMBER.
DEADLINE TIL DET BLAD ER TORSDAG DEN 16. AUGUST KLOKKEN 19.00
VI ØNSKER ALLE BEBOERE OG LÆSERE EN GOD OG FORHÅBENTLIG VARM SOMMER
PÅ GENSYN
HILSEN REDAKTIONEN
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GELLERUP OG TOVESHØJ ENDEVENDT
700 BØRN OG VOKSNE GJORDE HOVEDRENT I DE GRØNNE OMRÅDER
OG RÅDMANDEN KIGGE FORBI
af Helle Hansen

Skrald og affald fyldte godt op i sækkene, da 700 børn og voksne iført farverige bøllehatte og mørkegrønne Tshirts kastede sig ind i krat og buskadser for at samle papir, krus, dåser og
andre skidt op møg op på den store
oprydningsdag i Gellerup og Toveshøj.
Det var elever fra Tovshøjskolen og
Nordgårdskolen, som tirsdag den 12,
juni sammen med den lokale dagpleje
og et par vuggestuer og børnehaver var
mødt frem for at agere skraldemænd
for en dag.
Og efter et par timers ihærdig indsats,
hvor der blev fyldt hundredvis af
skraldsække, så de grønne områder
faktisk helt pæne ud.
Derefter gik turen til Klubberne i Gellerup, hvor der fortjent blev uddelt juice til madpakkerne, inden der blev
taget hul på en række festlige fodboldkampe mellem Lars Bros Sherifhold,
der ud over nærbetjentene havde fået
forstærkning af både lærere, pædagoger og Globus-folk, og en hel masse
forskellige »Bøllehold« fra både 0., 3.,
4., 8. klasse på de to skoler. Fodboldformand Afif dømte, men stor hjælp af
klovnen »Joop«, kampene på retfærdigvis, så Sherif-holdet kunne gå fra
banen med æren i behold trods flere
nederlag.

forbi Gellerup for at se resultatet af
dagens anstrengelser. Rådmanden
roste det flotte arbejde og opfordrede
alle børnene til også i morgen at
huske, at skrald hører til i skraldespanden.
Og så var der store isvafler til alle de
aktive rengøringsfolk.
Resten af Danmark så også, at der var
blevet ryddet op i Gellerup, for TV2
News kiggede forbi og sendte live til
hele landet billeder af de små skralde-

Rådmand for skraldet
Først på eftermiddagen kiggede rådmand for teknik og miljø Peter Thyssen
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hold i aktion. Oprydningsdagen var et
indslag i »Gang i Gellerup«-festivalen
og det er tanken, at de to afdelinger
fremover skal gennemføre rengøringsdage to gange om året – i foråret i
samarbejde med skolerne og i efteråret
i samarbejde med foreningerne. De
flotte grønne T-shirts var sponseret af
Folkeinformation, Community Center
Gellerup.

SANKT HANS
EN LUN OG TØR SANKT HANS I BOLIGFORENINGEN

HOLMSTRUP
foto: Ulrik Ricco Hansen

Alt forløb gunstigt ved Skt. Hansfesten i Holmstrup. Vejret kunne næppe have været mere behageligt. Først
skinnede solen, og derefter tog halvmånen over. Traditionen tro var der mange, og Beboerforeningen og Smølfen stod for et udmærket traktement. Orkestret ”Erik
Paaskejam” underholdt med traditionelt musik.
Der var ingen problemer med at få bålet tændt.
I sin båltale tog Keld Albrechtsen udgangspunkt i
U.S.A.’ uafhængigshedserklæring af 4. juli 1776 med rettigheder til liv i sikkerhed og talte om, hvordan den kan
videreføres.
Jens Skriver

THORSBJERG
& ODINSGÅRD
foto: Ulrik Ricco Hansen & Esben Trige
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Ca. 80 beboere med gæster og børn var mødt frem til det traditionelle
Sct. Hans arrangement på »Søvangens« bålplads den 23. juni. Solen
skinnede fra en næsten skyfri himmel, det var lunt og stemningen var
den helt rette til lejligheden. Traktementet stod på øl og vin til rimelige
priser, pølser, kartoffelsalat, snobrødsdejg og sodavand til fri afbenyttelse for børnene.Hos disse var det forventningsfulde noget helt særligt.
En kunstnerisk udfærdiget dukke med en gammel kost var »dødsdømt« heks til lejligheden, solidt anbragt på et bål, der var bygget op af
store træpaller og gammelt avis papir. Da klokken nærmede sig 20,30
holdt afdelingsformanden Birthe Wiren båltalen, som centrerede sig
omkring hvorfor Sct. Hans har noget med hekse at gøre. Derefter blev
bålet tændt, og mens Holger Drachmanns Midsommerviser blev sunget, hylede den fremstillede heks afsted ad Bloksbjerg til, overvåget af
en højtflyvende privatflyver. En aften, som kunne afsluttes med »Same
procedure as last Year«.
Peter Kjellerup Hansen

SØVANGEN
foto: Birthe Wisén
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ORIENTERING VEDRØRENDE
DET NYE BOLIGSOCIALE FÆLLESSEKRETARIAT
TIL ALLE BEBOERE, MEDARBEJDERE OG FOLKEVALGTE I DE ÅRHUSIANSKE BOLIGORGANISATIONER
af Jens Møller

Boligorganisationerne i Århus har længe haft et ønske om et øget samarbejde
på det boligsociale område. Det skyldes, at problemerne i nogle boligområder har vokset sig større i løbet af de
sidste år, og samtidig er der tendenser
til, at disse problemer spredes til boligområder, der hidtil har været velfungerende. Som nogle af jer ved, har de
århusianske boligorganisationer derfor
besluttet at etablere et fællessekretariat, som skal koordinere indsatsen på
det boligsociale område. Fællessekretariatet får 3 overordnede opgaver:

Sekretariatet har til huse på Saralyst
Allé i Højbjerg, hvor vi er nabo til BL´s
kontor. I er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger,
ligesom jeg meget gerne deltager i bestyrelsesmøder, fyraftensmøder m. m.
Jeg ser frem til et godt samarbejde!

Koordinering af den indsats, som varetages af beboerrådgivere og aktivitetsmedarbejdere samt en generel erfaringsopsamling og faglig udvikling.
Analyse af de enkelte boligområder
med henblik på at identificere eksisterende såvel som kommende problemer, samt hvilke initiativer der kan
iværksættes for at løse problemerne.
Igangsætte nye initiativer og sikre
finansiering af disse/fundraising.
Sekretariatet bemandes med 3 medarbejdere i en 5-årig periode (2007-2012)
og vil blive finansieret via de århusianske boligorganisationers fællesansøgning på 38. mio. kr. til Landsbyggefonden.
Jeg blev ansat som leder af sekretariatet d. 1. marts 2007 for at færdiggøre
denne fællesansøgning, som blev afleveret d. 1. juni. Fællesansøgningen
indeholder ud over fællessekretariatet
også projekter inden for beskæftigelse,
uddannelse, kultur samt forbedret
image og borgerinddragelse. Projekter
som skal udbydes og løbes i gang i alle
udsatte boligområder i Århus i løbet af
de næste 4 år.
Når vi efter sommerferien får svar fra
Landsbyggefonden vedrørende fællesansøgningen, vil jeg straks orientere
jer alle – herunder om de enkelte projekter, muligheder for deltagelse osv.
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Jens Møller
Sekretariatschef
Det Boligsociale Fællessekretariat
Saralyst Allé 55
8270 Højbjerg
Tlf: 87 34 00 02
jem@boligsocial-aarhus.dk

t

t

FORENINGEN

NYT BOLIGSOCIALT FÆLLESSEKRETARIAT FOR HELE
ÅRHUS – OGSÅ GELLERUP/TOVESHØJ!
af journalist Marianne Stenberg
administrationen Brabrand Boligforening

Boligorganisationerne i Århus har længe haft et ønske om et øget samarbejde
på det boligsociale område.
Det skyldes, at problemerne i nogle
boligområder har vokset sig større i
løbet af de sidste år, og samtidig er der
tendenser til, at disse problemer spredes til boligområder, der hidtil har
været velfungerende.
Derfor har de århusianske almene
boligorganisationer etableret et fællessekretariat, som skal koordinere indsatsen på det boligsociale område.
Bag Fællessekretariatet står samtlige
århusianske almene boligorganisationer – både dem som har afdelinger
med mange sociale problemer, og dem
som kun har velfungerende afdelinger.
Alle tager således ansvar for at skabe
nogle velfungerende boligområder og dermed også et mere velfungerende
Århus.
Sekretariatet får 3
overordnede opgaver:
Koordinering af den indsats, som varetages af beboerrådgivere og aktivitetsmedarbejdere. Der kan eksempelvis udveksles erfaringer på tværs af
boligområder, så »den dybe tallerken«
ikke skal opfindes flere gange. Nogle
boligsociale projekter kan måske også
gennemføres i fællesskab, og så kan

der skabes et samlet overblik over alle
igangværende projekter ét sted.
Identificere eksisterende såvel som
kommende problemer og igangsætte
initiativer der kan løse problemerne.
Fællessekretariatet skal hvert år gennemføre en lang række analyser af de
enkelte boligområder - blandt andet
hvor mange der er på overførselsindkomst og i arbejde, antallet af børn og
unge, antallet af enlige forsørgere m.m.
Hvert år udgives en rapport med alle
analyserne, så man kan få et samlet
overblik over udfordringerne i de
enkelte områder – og dermed over de
initiativer der kan igangsættes for at
forbedre forholdene – for eksempel
hjælp til jobsøgning, flere aktiviteter til
børn og unge og så videre. Analyserne
vil blive gennemført i samarbejde med
Århus Kommune.

Igangsætte nye initiativer og sikre
finansiering af disse ved fundraising.
Sekretariatet skal hjælpe de enkelte
afdelinger med at løbe projekter i gang
og med at ansøge om midler til fremtidige boligsociale projekter.
Der skal sættes ind på flere fronter - på
uddannelsesområdet såvel som på fritidsaktiviteter i de problemramte områder, herunder også Gellerup/Toveshøj.

Indsatsen vil bl.a. være lektiehjælp,
etablering af flere fritidsaktiviteter som
idrætsklubber og tekstilværksteder.
Der arbejdes også på at etablere et
kvindehus med fokus på at få flere
nydanske kvinder på arbejdsmarkedet.
Fællessekretariatet har ansøgt Landsbyggefonden om midler til et 5-årigt
forløb, i løbet af august/september vil
der komme svar, hvorefter vi kan
begynde at sætte fokus på hvilke projekter, der skal igangsættes.
For at projekterne skal lykkes, er det
nødvendigt, at de forankres lokalt ude i
afdelingerne, og at der er nogle aktive
beboere og ansatte, der engagerer sig
og bruger noget energi på opstart og
gennemførelse af projekterne.
Målet med fællessekretariatet og de
mange projekter er at skabe nogle
gode og velfungerende boligområder,
som alle beboere er glade for at bo i,
og som ikke er afsondret fra den øvrige
del af byen, men tværtimod en integreret og levende del af Århus.
Hvis du vil vide mere om fællessekretariatet og de mange fælles projekter,
er du velkommen til at kontakte leder
af fællessekretariatet, Jens Møller på
tlf: 87 34 00 02 eller HYPERLINK
»mailto:jem@boligsocial-aarhus.dk«
jem@boligsocial-aarhus.dk

Kig også ind på

www.bbbo.dk
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GELLERUP OG TOVESHØJ PÅ VEJ FREM I NY PLUSPLAN
BORGMESTER OG BRABRAND BOLIGFORENING HAR LAGT EN NY VEJ
FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ MED PLUSSER FOR BEBOERE OG BORGERE
af journalist Marianne Stenberg
administrationen Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening har sammen
med borgmester Nicolai Wammen og
de fem rådmænd i Århus Kommune
underskrevet en ny plan for Gellerup
og Toveshøj. En plusplan, der lægger
til og viser en ny vej frem.
Der er mange idéer i planen: Bygade,
nybyggeri, blandede ejerformer, markante og arkitektoniske flotte byggerier
som ankre, nye kvarterer forbundet af
nye veje og stisystemer, salg af boliger,
ændrede udlejningsregler og nye kvarterer for blot at nævne nogle.
Det er første gang i Gellerupparken og
Toveshøjs historie, at der sættes ind
med en indsats, hvor der tænkes i helheder og kigges så mange år frem.
Som borgmesteren har sagt: »Det er
ikke et idékatalog men en samlet pakke«. Dermed bakker borgmesteren og
rådmændene op om bestyrelsen, som
har givet udtryk for, at der gennem
årene har været mange ualmindeligt
gode projekter i Gellerup, men enten
er de forsvundet efter nogle år, nye er
dukket op, eller så har koordineringen
manglet.
Bestyrelsen har valgt at præsentere
planen i dette nummer af beboerbladet, så den kan forsikre om, at planen
gennemføres med respekt for jer beboere, og at bestyrelsens mål er sammen
med jer og Århus at gøre Vestbyen til
et endnu bedre sted at være. Gellerupområdet skal kort sagt ikke bare være
et sted, hvor nogle bor men et sted folk
kommer, selv om de ikke bor der. En
attraktiv by, som I, vi og alle andre kan
være stolte af.
Derfor har bestyrelsen sat fokus på de
idéer, der kan være et plus for jer,
området og byen.
En plusplan.
Tryghedsgaranti
Det kan ikke undgås, at planen kommer til at berøre jer beboere. Når man
lægger en helt ny byplan med fysiske
ændringer, vil det selvfølgelig kunne
mærkes, men sammen med Århus
Kommune garanterer bestyrelsen, at

ingen beboere skal fraflytte området
som følge af de fysiske omdannelser«.
Der er i planen vedtaget en tryghedsgaranti, som vi her citerer:
»Gennemførelse af planen vil sandsynligvis medføre tilpasning af boligmassen. Dette vil naturligvis berøre beboerne, der skal flytte fra de blokke, der
tilpasses. Ingen vil dog skulle fraflytte
området men intern flytning vil komme på tale for at frigøre hele blokke,
etager eller opgange«.
Når der i planen står »tilpasning af
boligmassen« betyder det, at der uden
tvivl vil ske nogle fysiske ændringer af
Gellerupparken og Toveshøj for at skabe mere liv i området for både beboere
og omverden. Det kan
være nedlæggelse af boliger, ombygning af boliger
til butikker og kontor, men
muligheden for hel eller
delvis nedrivning af en
blok kan heller ikke udelukkes. Nedrivning er dog
ikke et mål i sig selv. Det
vil kun ske, hvor det vil
være en naturlig følge af
planens strategi.
Ankre
Planen foreslår, at der placeres en række ankre i
området, som skal være
magneter, der tiltrækker
folk fra hele byen. Det kan
være bygninger, som ikke
er til beboelse, men som
giver plads til handel,
sport, kultur eller kontorer.
Det kan være et markant
byggeri med kontor og
erhverv på den sydlige side
af Edwin Rahrs Vej ved
Åby Ringvej, så der kommer flere arbejdspladser i
området. Det kan også
være et stort samlingshus,
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der kan danne rammen om dele af
områdets foreningsliv.
På illustrationen er der med gule pletter vist, hvor disse ankre kan placeres
for at skabe liv i Gellerup-området
Linier
Ankrene skal forbindes med linier i
form af veje, stier og promenader. En
af disse linier bliver en bygade fra City
Vest til Bazar Vest. Langs bygaden frigøres lejligheder i stuen og eventuelt
senere de øvrige etager til erhverv og
kontor. Bygaden bliver måske i samme
stil som Strøget i midtbyen fra Banegården til Domkirken med butikker,

t
Blandede ejerformer
Brabrand Boligforening og Århus
Kommune er enige om, at det er nødvendigt at blande ejerformerne i Gellerupparken og på Toveshøj. Formålet
er at skabe nye kvarterer og opnå en
mere blandet beboersammensætning.
Salg af boliger i Gellerupparken og på
Toveshøj er en af metoderne til at blande ejerformerne Hvis boliger skal sælges, skal det dog først godkendes af
repræsentantskabet i Brabrand Boligforening og ikke mindst forholdene
omkring et salg skal undersøges nøje,
inden det sættes i gang, da der ikke er
erfaringer med salg af almene boliger i
stor skala i Danmark.

t

kontorer, institutioner, cafeer med
mere.
Århus Kommune går forrest og flytter
nogle af sine arbejdspladser til kontorer langs bygaden som eksempel
Jobcenter Vest, som i dag har kontorer
på Silkeborgvej.

FORENINGEN

Nybyggeri
En anden metode til at blande ejerformerne er ved at bygge til – altså bygge
flere boliger i Gellerupparken og
Toveshøj. Man kunne som eksempel
udstykke nogle af de ubebyggede arealer som parcelhusgrunde, der så sælges
som ejerboliger. Man kan også opføre
tæt/lav bebyggelse som ejerboliger,
andelsboliger eller medejerboliger.
Målet er blandt andet at fastholde de
ressourcestærke beboere i området,
som gerne vil købe hus men også at
kunne opføre ejerboliger, der ligger i
en rimelig økonomisk ramme for familier, som i dag pendler mange kilometer frem og tilbage fra arbejde, fordi de
på grund af huspriser har måttet
bosætte sig langt udenfor Århus.
Udlejning
Det har været et ønske fra Århus Kommune, at der indføres kombineret
udlejning i Gellerupparken og Toveshøj. Brabrand Boligforening har måttet
tage det til efterretning,
men bestyrelsen har fået
sikret en aftale, som betyder, at den kombinerede
udlejning ikke kommer til
at berøre interne flytninger. Det vil sige, at beboerne fremover fortsat kan
flytte internt i afdelingerne. Men med kombineret
udlejning
vil
kontanthjælpsmodtagere
udefra fremover blive
afvist til en bolig i Gellerupparken og Toveshøj.
Kan lejlighederne ikke udlejes, fordi der med den
kombinerede udlejning vil
vise sig ikke at være ansøgere nok, skal tomme
lejligheder tilbageføres til
ventelisten og derefter
igen tildeles ansøgere, der
i første omgang blev afvist.
Fleksibel udlejning
I Gellerupparken og på
Toveshøj er der i planen
taget initiativ til nye udlejningsaftaler, så flere grupper får fortrinsret til boligerne. Det er blandt andet
personer i beskæftigelse
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samt enlige, der ønsker 3, 4 eller 5
værelses lejligheder. Disse udlejningsaftaler er også udvidet til at omfatte de
omkringliggende afdelinger Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård, hvor de enkelte afdelingsbestyrelser har været med til at bestemme,
hvilke grupper de ønskede skulle få
lettere ved at få en bolig. Det sker for
at forhindre, at disse afdelinger ender i
samme situation som Gellerupparken
og Toveshøj, hvor 70 – 80 % af beboerne har anden etnisk oprindelse end
dansk.
Styrket social indsats
For at initiativerne omkring ændret
beboersammensætning, nybyggeri og
mere handel skal kunne lykkes, er det
vigtigt, at alle forhold i området bliver
taget hånd om. Det gælder blandt
andet kriminalitet, hærværk og affald. I
planen er der derfor lagt op til en
større kriminalpræventiv renovering af
både Gellerupparken og Toveshøj. Der
skal ansættes Meyere – lokale viceværter – som skal få området til at fungere
bedre med hensyn til affaldssortering
og oprydning.
Endelig lægger planen også op til, at
hele den store sociale og beskæftigelsesmæssige indsats, der udføres i
området, vil blive udviklet.
Borgerinddragelse
I oktober i år skal Århus Byråd godkende den endelige helhedsplan. Det
gælder også for repræsentantskabet i
Brabrand Boligforening. Men inden da
skal beboere i området og borgere i
byen høres. Brabrand Boligforening og
Århus Kommune har behov for at høre
synspunkter fra jer og alle andre, der
har interesse i udviklingen af området.
I beboere samt borgere, foreninger,
organisationer og alle andre opfordres
derfor til at deltage i debatten om Gellerup-områdets fremtid og komme
med forslag.
Der vil bla. blive indbudt til at tale om
drømme og visioner for bygaden og
hele området i idékiosken Beduinen,
som er et telt der vil turnere rundt i
området samt til større begivenheder i
området og i resten af Århus. På hjemmesiden www.urbanbydel.dk kan I se,
hvor Beduinen er opstillet. Målet er

t
Vil du vide mere om helhedsplanen, så
klik ind på Brabrand Boligforenings
hjemmeside www.brabrandbolig.dk .
Der kan du læse helhedsplanen i sin
fulde længde. På denne side vil du
også løbende kunne holde dig orienteret om de aktiviteter, der sker i forbindelse med helhedsplanen.
Har du kommentarer, er du altid velkommen til at sende en mail til Brabrand Boligforening på adressen brabrand@bbbo.dk. Din kommentar vil så
blive givet videre til bestyrelsen og
Århus Kommune.

t

også at arrangere en række borgermøder, hvor politikere fra både Århus
Kommune og Brabrand Boligforening
vil fortælle om planen for Gellerupområdet.
I beboere og borgere i byen vil blive
hørt frem til september. Alle kommentarer bliver skrevet sammen og herefter
vil en revideret helhedsplan blive lagt
frem for Århus Byråd.

FORENINGEN

I foråret 2006 beder Århus Kommune om at få lavet en områdeplan for Gellerup indeholdende de nye redskaber, der er kommet i spil med Regeringens strategi mod ghettoisering. Redskaberne er:
- Salg af boliger
- Kombineret udlejning
- Omdannelse af boliger til erhverv
Brabrand Boligforening gør opmærksom på, at den foreslåede plan mangler
langtidsperspektiv og helhedstænkning
I efteråret 2006 afleverer Brabrand Boligforening en områdeplan til Århus
Kommune. Planen viser med analyser og fremtidsudsigter, at ghettoiseringen i
Gellerupparken er ved at brede sig til hele Vestbyen. Områdeplanen bliver hurtigt kaldt “nødråbet fra boligforeningen«.
I foråret 2007 afleverer Brabrand Boligforening en plusplan til Århus Kommune. Planen er et forslag til, hvordan en rækker plusser som for eksempel nye
linier og ankre kan sætte Gellerup-området i en ny udvikling.
Brabrand Boligforening og Århus Kommune arbejder tæt sammen om at kunne
aflevere et fælles udspil for udviklingen af Gellerupparken og Toveshøj.
D. 11. juni 2007 præsenterer Århus Kommune og Brabrand Boligforening helhedsplanen.

OM VI ER ONDE I BESTYRELSEN
ET FORSØG PÅ AT FORKLARE, HVORFOR BEBOERE KAN FÅ
OPSAGT DERES LEJEMÅL OG SKAL FRAFLYTTE OMRÅDET
af Herman Nielsen

Boligforeninger en underlagt lovgivning, som fastlægges i Folketinget, og
en boligforenings administration er
både et hjælpeorgan for og i foreningen og det offentliges garant for, at vi i
foreningen kender til og overholder
gældende lov. Derfor har ansatte i
boligforeninger meget at skulle have
sagt, men det er ikke ensbetydende
med, at de bestemmer noget. Er beboere og deres valgte repræsentanter i
afdelingsbestyrelser og foreningsbestyrelse i overensstemmelse med gældende lov, bestemmer de – hvis de tør og
vil!

Hvorfor hjælper vi beboere så ikke
bare hinanden, så vi alle kan bo her og
have det rart?
Fordi, fordi, fordi
Det er vigtigt først at fremhæve, at det
gør vi da også i det store og hele – altså
hjælper hinanden og har det rart som
boende her. Men så dukker der med
jævne mellemrum i så stor en forening
med over 5000 lejligheder og nogenlunde det dobbelte antal beboere uløselige situationer op, hvor vi ikke kan
snakke os til rette men må stille rettighed op mod rettighed og overlade det
til retssystemet at træffe en afgørelse.
Eksempler:
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Den ene beboer vil have en hund, og
andre beboere føler sig generet af det.
Den ene beboer vil race på sin knallert,
og andre beboere frygter for deres
småbørn og finder larmen ulidelig.
En sindslidende arbejder for egen tryghed men skræmmer andre beboere
med sin væremåde og spyd ved indgangsdør.
En traumatiseret flygtningefamilie slås
indbyrdes, og flere af småbørnene
angriber konstant andre børn og erobrer deres legetøj.
Unge mennesker påsætter ild i opgange eller overfalder systematisk andre
og ofte svage beboere. Og endelig larmer en beboer, så andre nærmest får

t
Første fordi
Jeg er som bestyrelsesmedlem via lovgivning forpligtet til at gøre, hvad jeg
kan, for at der er ordentlige og trygge
forhold for beboerne i foreningens
afdelinger. Hvis jeg ikke gør, hvad jeg
kan i den retning, eller nogle beboere
alligevel – trods jeg gør, hvad jeg kan –
føler sig utrygge og svigtede af bestyrelsen, så kan disse beboere anlægge
sag mod mig for at have påtaget mig
en opgave, som jeg så svigter. En
boligforening har ved sin bestyrelse
ansvaret for ordentlige forhold, og derfor er der et konstant skriveri og idelig
snakken for at prøve at finde ud af
konflikter og prøve at klare dem. Er det
umuligt som i tilfældet med de unge
overfaldsmænd for et par år siden, så
skal vi opsige lejemål og få fjernet
overfaldsmændene, så andre beboere
igen kan komme til at føle sig trygge i
og omkring deres bolig.
Det skal vi altså gøre, og det har vi
gjort og brugt flere mio. kr. på og fået
medhold i retssystemet. De unge
voldsmænd og deres familier har måttet fraflytte og har fået hjælp i Århus
Kommune til en bolig et andet sted,
hvor familien så må prøve at genetablere anstændig, social adfærd..
Andet fordi
Nu vil jeg som bestyrelsesmedlem gerne handle godt i boligforeningen, og
jeg finder loven god i denne sag og følger den med glæde. Det siger jeg, fordi
jeg tidligere i mit liv valgte at bryde
loven om værnepligt og gik i fængsel i
stedet for. Men her finder jeg loven
rigtig og god og bruger den som sagt
med glæde.
Tredje fordi
Når ret står over for ret – en families
ret til bolig og andre familiers ret til
trygge boligforhold – har vi i Danmark
retssystemet til at træffe afgørelse om,
hvor skellet mellem de to parter skal
lægges. Vi har netop retssystemet,
hvor de modstridende rettigheder kan

t

ødelagt deres dagligdag – og dagligdag
og dagligdag…
Nu har jeg nævnt eksempler på forhold eller snarere misforhold, som jeg i
bestyrelsen har været med til at forcere
en løsning på, og jeg skal forklare
hvorfor.

FORENINGEN

blive grundigt belyst med hjælpere på
hver side og en dommerstand til senere afgørelse. Det er altså ikke noget, vi
i boligforeningens bestyrelse skal
afgøre. Vi har en sagsinteresse, som vi
fører frem, og vi gør yderligere, hvad vi
kan, for at den anden part kan fremføre sin sag så godt som muligt. Det
betragter vi som en fælles interesse i et
godt sagsforløb til afklaring af det for
os selv uhåndterlige. Sagsafgørelser er
så med til at fastlægge retstilstanden
og gi indsigt i vilkårene fremover i en
fortløbende proces.
Det menneskelige
Det er ret almindeligt, at beboere, som
står over for den katastrofe at miste
deres bolig og ikke kunne få en anden
i boligforeningen, ønsker en snak med
bestyrelsen om sagen. Det har de ret til
og får, og vi er i bestyrelsen glade for
det samvær.
Det er ikke det samme, som at det er
let! For beboere kan vi fremstå som
onde mennesker, der vil frarøve dem
deres bolig og lige så godt kunne lade
være med det. Vores forståelse i bestyrelsen står beskrevet ovenfor.
Men, men, men…
Jeg skal nævne to eksempler:
1.
Vi vil ophæve lejemålet for en sindslidende, som skræmmer andre beboere
og tydeligt barrikaderer sig med spyd
og stænger. Ved snak i bestyrelsen med
den sindslidende og hans bostøtte får
jeg en klar fornemmelse af, at jeg tidligere skulle have prøvet at komme i
kontakt med den sindslidende, og at
forløbet dermed måske kunne være
blevet et andet. Alle var enige om, at
nu var det for sent, men ved intervention tidligere havde våbnene, som
hævdedes at være til pynt, fordi de var
så flotte, måske kunne være anbragt et
mere diskret sted. Den sindslidendes
»hvorfor har I dog ikke snakket med
mig?« ramte mig hårdt, og jeg har
siden gjort, hvad jeg kunne, for tidligt
at undersøge den slags sager.
2.
Faderen i en stor flygninge- eller indvandrerfamilie sidder dybt ulykkelig
hos os og forklarer os via tolk om sin
fortvivlede situation, efter at ét af bør35
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nene ved sine handlinger har bragt
familiens bolig gennem næsten 20 år i
fare. Retten skal afgøre sagen og afveje
de forskellige interesser – også at hans
familie ikke skal gå helt i opløsning!
Alt det, vi får at vide, berører os dybt,
og vi gentager og gentager, at det sagte
hører til i retten som det, den også skal
have med i sine overvejelser, når sagen
skal afgøres. Vi er i bestyrelsen ikke en
instans, som kan afveje de forskellige
interesser og hensyn i forhold til hinanden. Det har vi netop retten til –
men hvordan forklare det følelsesmæssigt indforstået til en fortvivlet
udlænding, som efter måske en snes år
i Danmark ikke taler dansk og formentligt kender danske forhold meget
dårligt?
Vi håber i bestyrelsen, at det her indlæg hjælper til at forstå nogle af den
senere tid vanskeligheder i foreningen.
Vi kan endog sætte os ind i, at mennesker, der kun kender lidt til danske forhold og ikke kan dansk, kan opfatte os
som onde, selv om vi som beskrevet
finder det forkert. Vi håber derfor, at
nogle af de flygtninge og indvandrere,
som kan godt dansk, og som vi efterhånden snakker meget med, hjælper i
»egne rækker«, hvor vi også af sproglige årsager kun kan hjælpe meget lidt
eller slet ikke.

c

c

K lu m m e r n e

På denne side finder du fremover små tekster, der hverken er
artikler, læserbreve eller kommenttarer.
Du er meget velkommen til at melde dig som klummeskribent for en
enkelt eller flere klummer.
I sidste nummer præsenterede vi idéen nærmere, og resultatet
deraf ser du her, hvor vi byder velkommen til Inger og Anne.
Tag godt i mod dem.

SKOVFLÅT
I sidste uge besøgte jeg gode venner på Langeland i deres sommerhus – et nedlagt husmandssted, omgivet af en dejlig have med masser af vegetation.
Vi var på flere vandreture rundt omkring i de skønne landskaber og skove (og på disse
steder er der ligeledes masser af vegetation).
Herlige sommerdage, MEN jeg fik et par visitkort med mig. Efter hjemkomsten til Brabrand opdagede jeg et lille dyr på mit ben – og det lod sig ikke vifte væk! Ved nærmere
eftersyn med briller og lup kunne jeg konstatere, at en skovflåt var ved at indtage et
større måltid fra min krop. Skrækhistorier om gyselige sygdomme og varigt mén jog
igennem mit hoved, og frem kom min ikke helt nye bog om førstehjælp: Først kvalte jeg
kræet med en klat vaseline (de små sorte ben spjættede i døden); herefter kunne jeg
fjerne det med en pincet – og jeg håber inderligt, at jeg fik det lillebitte hoved med ud.
Men ak! Næste dag mærkede jeg noget i knæhasen; og ganske rigtigt: En anden skovflåt var flyttet ind der og levede lystigt af mit blod. Nu er det ikke så ligetil at fjerne noget
fra bagsiden af sit eget ben, men ud skulle den! Heldigvis er jeg gammel gymnast, så jeg
var i stand anbringe mig i en noget sammenkrøllet stilling på sofaen med det angrebne
ben pegende lige op mod loftet. Forsynet med spejl i den ene hånd, pincet i den anden
- og opfyldt af den dybeste koncentration, gennemførte jeg operation: »Ud med
bæstet«.
Efterfølgende har jeg på www.netdoktor.dk kunnet læse, at det er et dårligt råd at
dræbe flåten med fedtstof, inden man trækker den ud – der er risiko for, at den lige når
at tømme sit maveindhold. før den er ude, og det kan man få forgiftninger af!
Jeg har nu på apoteket købt en flåt-tang, som jeg kan benytte, hvis jeg atter skulle blive
invaderet af ubudne gæster.

[En svensk undersøgelse har i øvrigt vist, at skovarbejdere – som ellers blev meget angrebet af
flåt – gik næsten ram forbi, hvis de dagligt indtog en del hvidløg. Så det gør de nu i kapselform.
/Sebastian]
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»Jeg er pensionist, boende i
Hans Broges Parken og medlem af afdelingsbestyrelsen i
boligforeningens afdeling 1.
Jeg er mor til 2, en søn og en
datter og mormor til en pige
på 17 år. Min seneste artbejdsplads var et livligt sted,
nemlig i studieadministrationen på Det jyske Musikkonservatorium, hvor jeg var
i 31 år«.
Venlig hilsen - Inger Bloch

d

d

AFDELINGERNE

1 - Hans Broges Parken

ET HJERTESUK M.M.
BESTYRELSEN OG ALLE BEBOERE HAR ET ANSVAR
af Inger Bloch

Som medlem af en afdelingsbestyrelse
i boligforeningen tænker man en gang
imellem over meningen med arbejdet i
sådan en bestyrelse: Er det virkelig
umagen værd at mødes en gang om
måneden og tale om stort og småt,
om prioritering af vedligeholdelsesopgaver, opdatere regler om husorden,
tale om fællesskab og demokrati, komme med idéer – og prøve til at få kommunikationen til inspektør, vicevært,
administration og øvrige beboere til at
virke?
Hvis jeg skal svare på, om det er
umagen værd – så JA! – det synes jeg,
at det er!

I bestyrelsen har vi selvfølgelig ikke
økonomisk eller juridisk ansvar, men
det har altså en vis betydning, at nogle
repræsentanter for beboerne kan være
»bindeled« og holde lidt øje med, hvad
der foregår. – Jeg synes også, at det er
godt, at alle beboerne på det årlige
afdelingsmøde har lejlighed til at være
med til at træffe nogle beslutninger,
som vi synes, kan være vigtige for
vores afdeling.
Men lige nu har jeg et lille hjertesuk: I
efteråret fik vi malet opgangene, og de
blev rigtig pæne. Imidlertid blev jeg af
en beboer i en opgang gjort opmærksom på, at der allerede var kommet

sorte streger på væggen, og at der lå
cigaretskod og var lavet flere brændemærker efter cigaretgløder i linoleumsgulvet for enden af trappen! Det er
trist, at nogle kan finde på sådan
noget!
Husk, at ved passe godt på vores fælles
arealer kan vi alle på den måde bidrage
til, at vedligeholdelseskonti og dermed huslejen kan forblive på et acceptabelt niveau!

6 - Holmstrup

SOMMERFEST I HOLMSTRUP
BÅDE BØRN OG VOKSNE KAN GLÆDE SIG
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Traditionen tro afholdes Sommerfesten
i Holmstrup den anden lørdag i
august, dvs. 11. august 2007.
Dagen starter som sædvanligt med det
store, fælles morgenbord kl. 9.00. Kl.
11 er hoppeborgen klar, og der startes
forskellige børneaktiviteter, fodboldturnering mv. Om aftenen er der live
musik i teltet, og beboere kan grille
medbragt kød og købe salat mv.
Nærmere detaljer kan læses i det lokale beboerblad på Holmstrup Mark, Ny
Sofus. Du kan læse om sidste års sommerfest i Skræppebladet september
2006.

Både børn og voksne er glade for fællesspisning, hvor beboerne selv griller udendørs
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3 - Skovgårdsparken

SVINERI I SKOVGÅRDSPARKEN
KAN VI VÆRE DET BEKENDT!
tekst og foto af Ruth Jensen

Det flyder med skrald og skidt rundt
omkring affaldsøer på Karensvej og
Sigridsvej. De sorte fugle og mågerne
sloges om madrester, som ligger over
det hele. Rotterne er også forædt og de
gider ikke engang flytte sig, når man
går forbi dem!
Det må være i alle beboers interesse at
holde orden, husholdningsaffaldet skal

selvfølelig i affaldscontainerne og ikke
stilles ved siden af. Storskrald skal i
den store container for enden af
Karensvej, sådanne at affaldscontainerne ikke bliver fyldt så hurtigt. Det
skaber også store problemer med rotter. Bekæmpelse af rotter er en bekostelig affære, og de bærer en sundhedsmæssig risiko.

Vi kan ikke være bekendt at efterlade
sådan et svineri til driftspersonalet,
deres resurser kan bruges til noget
bedre end at rydde op efter beboerne.
Det må være i alles interesse at holde
orden, så Skovgårdsparken fremstår
pæn og nydelig.
Så kom affaldet i containeren!

SKOVGÅRDSPARKEN 1966 TIL 2007
KOMMER DET NOGEN VEGNE?
af Margit Fohlman

Ja, alle bygninger i området blev i 1966
sammenlagt, så de blev til Skovgårdsparken, som vi kender i dag, 2007
Nu har vi snart beboermøde igen, og
tiden den går. Imens tager Folketinget
og Statskassen vores opsparede, surt
tjente penge. De stjæler nu 3 milliarder
fra os oveni de 8 milliarder, som de har
taget.
Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj m.fl.
får renoveret nogle gange. Vi gør ikke.
Er det fordi, vi ikke er kriminelle nok
med ildebrande og vold? Skovgårds-

parken har stået og ventet i 15 år på at
få en renovering. Hen ad vejen kunne
der godt være blevet malet sokler og
passet på stedet, men det forfalder.
Men beboerne skal jo nok have mere
information, om vi fortsat skal vente,
at vi får renovering?
Regeringen mener, at det er vigtigere
at bygge, end at renovere. Der er mere
fokus på højhuset som er dårlig byggeri. Vores lejligheder i Skovgårdsparken
og højhuset forfalder. Grunden, vi får
38
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at vide, er, at det ikke kan betale sig. Vi
skal jo snart have renoveret, såh…
Og udenfor er der ikke lagt asfalt siden
1970 (Sigridsvej 47). AAB venter på os
igen. Jeg ønsker, at jeg kan opleve at få
min drømmealtan. Jeg har allerede
indrettet den, efter vi fik vores blad om
hele området i 2005.
Min veninde vil flytte. Hun tror ikke
det bliver til noget mere.

d
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4 - Gellerupparken

GRØNÆRTEN PÅ INSPEKTION I HAVERNE
DET SPIRER OG GROR I KØKKENHAVERNE MELLEM BLOKKENE
tekst og foto af Helle Hansen

En torsdag aften sidst i maj var
Grønærtens nye bestyrelse på rundtur
rundt i Gellerupparken for at kigge på,
hvordan medlemmerne passer på
haverne. Og det var et opmuntrende
syn, der mødte bestyrelsen. Rigtig
mange steder stod haverne allerede
frodigt fyldt med spinat, salat og andre
sunde grøntsager. Kun er par steder
blev der opdaget haver, som var tilplantet, uden at havedyrkeren har
ladet sig registrere. Lidt detektivarbejde i løbet af rundturen var dog med til
at få udpeget, hvem der har sået
haverne til, og de vil nu blive kontaktet
af Grønærten, så deres medlemskab
kan komme i orden.

Triste hegn kan skiftes ud
I et brev til haveejerne har den nye
bestyrelse indskærpet, at der skal holdes rent i og omkring haverne – væk
med gamle møbler, skabslåger og
andet, der skal gøre det ud for hegn.
Ellers bliver der truet med opsigelse af
medlemskabet, og med, at haven vil
blive ryddet. Bestyrelsen måtte konstatere, at hegnene i haverne ved de lave
blokke er i meget ringe stand, og den
vil nu tage initiativ til, at der indkøbes
nye hegn, som medlemmer i et brev vil
blive orienteret om, at de kan få udleveret som erstatning for de hjemmelavede hegn, der ofte ser meget grimme
ud.

På Bentesvej er der en del haver, som
ikke er udlejet, og bestyrelsen overvejer nu at få pløjet haverne op og så
markblomster, der kan være med til at
forskønne området.
Mange emner til Gellerups
flottes haver
Konkurrencen om at have Gellerupparkens mest velholdte køkkenhave –
en have i hvert af de fem haveafsnit
mellem blokkene – er også fortsat i
gang. Og haveinspektionen i slutningen af maj afslørede, at der er mange
mulige vindere. Vinderne af konkurrencen afsløres midt i august, og
præmierne er gavekort til et havecenter.

Følg med i hvad der sker i Gellerup - klik ind på

www.gellerupparken.dk
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12 - Odinsgård

DET SPRUDLER MED GODE IDÉER
FOREDRAG MED RÅDGIVERE HAR KICKSTARTET BEBOERAKTIVITET
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Gode indfald
»Vi har brug for noget, der binder folk
sammen,« sagde Gitter og foreslog: »Vi
kunne måske også leje en bus og tage
ud i det blå?«
Beboerne kom hurtigt i gang med de
gode forslag:
- Kunne der være mulighed for noget
maling, tegning, mv. i et kreativt værksted?
- Og hvad med et computerværksted?
- Når Huset i Vestergade lukker – kunne nogle af værkstederne så ikke flytte
hertil?
- Hvad med at lave et forum, hvor
amatørmusikere kan mødes og spille
sammen?
- Er der plads til en kvindegruppe?
- Og kan vi ikke få gang i banko igen?
Der blev tænkt kreativt og diskuteret, da beboerne først fik åbnet for posen med idéer.

Onsdag den 6. juni var der i Odinsgården foredrag med afdelingens tilknyttede beboerrådgivere. 14 engagerede beboere mødte op og lyttede
opmærksomt, indtil rådgiver Jens
Høgh nævnte at:
»Hvis der er beboere, som vil starte en
aktivitet, f.eks. et sy-værksted eller lignende, så kan beboerrådgivningen
hjælpe med at komme i gang.«
Herefter startede en lystig diskussion
om mulige aktiviteter.
Idéer skal i system
Gitte Sørensen fra afdelingsbestyrelsen
fortalte: »Jeg har for nylig talt med en
beboer, som er fitness-instruktør, og
som gerne vil være med til at starte et
hold. Og jeg har talt med en beboer,
som er god til at reparere computere,
men som ikke kan finde ud af at bage
boller – måske er der nogen, der vil
bytte?
Jeg foreslår, at vi laver en tema-aften
og får skabt en database over forslag til
aktiviteter og kontaktpersoner.«

Penge til det sjove
Sonja Jensen, der tidligere har været i
afdelingsbestyrelsen, supplerede:
»I afdelingen har vi faktisk penge til
det sjove – vi må bare ikke bruge dem
på mursten.«
Gitte supplerer med henvisning til
Boligselskabernes Landsforening:
»BL har frigivet 400 mio. kr., som regeringen ellers havde fastfrosset. Der har
vi mulighed for at søge penge til f.eks.
en stor fælles grill, borde og bænke
eller lignende.«
»Ja, hvad med at bygge en bold-mur,«
sagde Sonja og fortsatte:
»Der er rigtig mange børn her i afdelingen, som spiller bold, og det kan
være ret generende for de beboere,
som har en ydermur.«
En ældre beboer bemærkede muntert:
»Vi er glade for børnene. Vi har tidligere boet i en afdeling, hvor der kun var
fem børn. Det er dejligt med lidt liv
omkring os.«
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Pressemøde og høstfest
Beboerrådgiver Abelone Asingh bemærkede på mødet, at afdelingen kan
blive et forbillede, hvis blot en del af de
mange aktiviteter sættes i gang, og
hun er klar til at hjælpe, når det bliver
mere håndgribeligt.
Ved Skræppebladets deadline oplyser
Gitte Sørensen, at der allerede er konkrete planer om kreativt værksted med
bl.a. tegning, syning og tøjbytte. Nærmere information meddeles på et pressemøde i august. I denne måned vil
afdelingen også afholde en høstfest,
hvor de andre afdelinger på Holmstrup
Mark er inviteret. Beboere med gode
idéer kan henvende sig til Gitte på tlf.
25 11 02 24.
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AKTIVITETER

NYE PRISER FOR LEJE AF LADEN
NU MED RENGØRING I PRISEN
af Lonnie Hedegaard / Husmand

Fra d. 1/8-2007 sker der en forhøjelse
af prisen for at leje Laden.
Dette skyldes, at prisen bliver incl.
rengøring.

Fremover vil prisen være:

FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG:
Sal og køkken
Ca. 2200,Dep. 1450,Kaffestue og køkken
Ca. 1400,Dep. 800,Mødelokale
Ca. 1000,Dep. 500

MANDAG – TORSDAG:
Sal og køkken
Ca.1400,Dep. 725,Kaffestue og køkken
Ca. 1100,Dep. 500,Mødelokale
Ca. 750,Dep. 500,-

LIVSVÆRKSTEDERNE
CAFÉ VITA I JULI OG AUGUST
Fredag d. 13. juli, kl. 12.00:
Stegt flæsk m. persillesovs & kartofler

Fredag d. 24. august, kl. 12.00:
Kødsovs m. kartoffelmos (Halal)

Fredag d. 20. juli, kl. 12.00:
Ferie lukket

Fredag d. 31. august, kl. 12.00:
Ribbenssteg m. kartofler

Fredag d. 27. juli, kl. 12.00:
Ferie lukket

Madklub i Café Vita
Hver torsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00,
har vi madklub i caféen, hvor vi laver
spændende mad efter deltagernes
ønsker.
Sidder du alene og har lyst til at lave
mad i fællesskab med andre, og samles
og hyggesnakke over middagen, er du
meget velkommen til at kontakte
Køkkenleder Michael Andersen på tlf.:
86 25 95 99.
Caféen er lukket mens vi har madklub.
Vi forventer at du som deltager, er med
til at lave maden.
Pris pr. gang er 28,- kr.

August måned
Mandag den 6. august, kl. 17.00:
Kylling m. salat & brød (Halal)
Juli måned
Mandag den 2. juli, kl. 17.00:
Frikadeller m. kold kartoffelsalat
Mandag den 9. juli, kl. 17.00:
Millionbøf med kartoffelmos ( Halal )
Mandag den 16. juli, kl. 17.00:
Ferie lukket
Mandag den 23. juli, kl. 17.00
Ferie lukket
Mandag den 30. juli, kl. 17.00
Karrygryde m. løse ris
Fredage i juli
Fredag d. 6. juli, kl. 12.00:
Bøf m. bløde løg & kartofler ( Halal )

Mandag den 13. august, kl. 17.00:
Pastasalat m. oksekød & hvidløgsbrød
(Halal)
Mandag den 20. august, kl. 17.00:
Glaseret skinke m. kartoffelsalat
Mandag den 27. august, kl. 17.00
Fyldte pandekager m. salat (Halal)
Fredage i august
Fredag d. 3. august, kl. 12.00:
Spareribs m. stegte kartofler & salat
Fredag d. 10. august, kl. 12.00:
Gullash m. kartoffelmos (Halal)
Fredag d. 17. august, kl. 12.00:
Paneret flæsk m. persillesovs & kartofler
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Banko i Café Vita
Banko holder sommerferie, og der spilles først banko
igen torsdag den 20. september
Hjemmeside
Livsværkstedernes hjemmeside er
kommet til live igen.
Log ind og se den, adressen er:
http://www.livsvaerkstederneigellerup.dk/
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AKTIVITETER

BRABRAND BOLIGFORENINGS FRITIDSFORENINGS

SOMMERUDFLUGT
TIL DJURS SOMMERLAND, LEGOLAND OG SKANDINAVISK DYREPARK
AFHOLDES I ÅR LØRDAG DEN 18. AUGUST 2007
Turene bliver arrangeret som en familieudflugt, det vil sige, at billetter kun
kan købes af voksne, ligesom børn og
unge under 18 år kun kan deltage
sammen med forældre.
Pris:
Djurs Sommerland
enhedspris kr. 80,00
børn under 3 år gratis
Legoland
enhedspris kr. 100,00
børn under 3 år gratis
Skandinavisk Dyrepark
enhedspris kr. 60,00
børn under 3 år gratis
Billetsalg: for alle Boligforeningens afdelinger foregår på Gellerup bibliotek
onsdag, den 1. august
kl. 10.00 – 16.00

Afgang:
afd
1
2, 3, 4, & 5
6, 11, 12, & 19
7, 15, 21, 23 & 24
8
10
14
16
17
18
22

Lego
8.20
8.30
8.20
8.00
8.10
8 00
8.00
8.05
8.10
8.15
8.10

torsdag, den 2. august
kl. 10.00 – 16.00
fredag, den 3. august
kl. 10.00 – 16.00

Djurs & Skandinavisk
8.50
Udsigten v/ garagerne
9.00
City Vest - P plads VEST
8.50
Dagli` Brugsen, Holmstrup
8.30
Fælleshuset, Hasselhøj 203
8.40
v/ selskabslokalet
8.30
Fælleshuset, Rødlundvej 8
8.30
Borumtoften 6
8.35
Mølleparken 27
8.40
Højriisparken, Truevej 46
8.45
Lyngbygaardsvej 37 B
8.40
Fælleshuset, Sonnesgade

Der køres hjem fra Lego og Skandinavisk præcis kl. 17.00 og fra Djurs
præcis kl. 17.30

TILMELDING TIL DJURS SOMMERLAND
navn:________________________________børn fra 3 år og voksne________børn under 3 år____
adresse:_____________________________________kørestole antal________vedlagt kr._______
_______________________________________________________________________________

TILMELDING TIL LEGOLAND
navn:_______________________________børn fra 3 år og voksne_________børn under 3 år____
adresse:_____________________________________kørestole antal:_______vedlagt kr.________
_______________________________________________________________________________

TILMELDING TIL SKANDINAVISK DYREPARK
navn:_______________________________børn fra 3 – 11 år:_____________børn under 3 år:___
adresse:_____________________________fra 11 år & voksne:____________pensionister:______
Kørestole antal:_______________vedlagt kr._______
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AKTIVITETER

NYT CAFÉTILBUD I LADEN
KAFFE, KAGE OG LIDT HYGGE TORSDAG FRA 23/8
af Lonnie Hedegaard / Husmand

Fra august måned vil der hver torsdag
være café i Laden. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og måske en
lille kage til små penge.

Du kan komme og snakke, hygge og
læse avis. Måske er der mulighed for et
spil kort eller et parti skak.
Første gang bliver

Kom og vær med til nogle hyggelige
formiddage.
Forhåbentlig på gensyn

torsdag d. 23. august fra kl. 10-13

VOKSEN & PENSIONISTUDFLUGT
BBF`S

BESTYRELSE HAR BESLUTTET, AT VORES UDFLUGT SKAL FINDE STED

SØNDAG DEN 5. AUGUST 2007
Vi skal besøge Gammel Estrup,- Herregaards og Landbrugsmuseum
Vi kører hjemmefra kl. ca. 9.00 – der er
kaffe i bussen/på en rasteplads på
vejen ud.
Når vi ankommer til Gl. Estrup er der
betalt entré til både Herregaards- og
Landbrugsmuseerne, hvor du/I frit kan
gå rundt og opleve, hvordan der var på
landet i 1950’erne.
På landbrugsmuseet er der specielt
historisk dyrskue og høstdag.
Husk lige, at der er middag i »Den
gamle stald« kl. 12.30, og der er eftermiddagskaffe kl. 16.00.
Der køres hjem kl. 17.00.

Hele turen koster for dig kr. 200,000.
OBS OBS sætternissen iler med en rettelse, der sælges selvfølgelig billetter i
juli måned – undskyld
Var det noget for dig/jer, kan der købes
billetter på Gellerup bibliotek torsdag,
den 12. juli mellem kl. 10.00 og 14.00.
Når du har købt billet, og inden 1.
august, vil du få direkte besked om,
hvor og hvornår du skal med bussen.
Med venlig hilsen
Fritidsforeningen
bestyrelsen

TILMELDING TIL VOKSEN / PENSIONIST UDFLUGT TIL GAMMEL ESTRUP:
navn:______________________________

adresse:_____________________________________

antal:__________

vedlagt kr.___________

antal kørestole:_______
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LOKALCENTER GELLERUP
Loppemarked i foyeren foran Gellerup Bibliotek
lørdag 11 august kl 10.00 - 14.00
Kom - kig - og gør et kup.
Venlig hilsen
Lokalcentrets kunstforening og brugeråd.

Frivilligt Socialt Arbejde
Vil du vide, hvad det er?

ÆLDRESAGEN
P
NS
OG DA K FLYGTNINGEHJÆL
ER GÅET I SAMARBEJDE
er et behov for
Vi undersøger i øjeblikket, om der
ge og indvanen besøgstjeneste for ældre flygtnin
drere.
besøgsvenner,
Vi vil gerne specialuddanne disse
eslag.
så de kan være til gavn for alle folk
I har kendVi beder om hjælp. Kontakt os, hvis
skab til nogle ensomme mennesker

HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG?
Ku´ du tænke dig at give en
HJÆLPENDE HÅND?

Kender du nogen som har brug for hjælp?
Kontakt FRIBØRSEN
Foreningskonsulent
Jabbar Yazdani
jy@friboersen.dk
50 51 86 19
Mobile kontor i Vestbyen
Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde
med Folkeinformation.
Hver anden onsdag i ulige uger. Træffetider skiftevis formiddag og eftermiddag – kontakt Jabbar
for nærmere information.

Brabrand Boligforenings Fritidsforening
har nedlagt materialeforvaltningen pr. 1.04.2007.
Borde og stole kan lejes ved henvendelse til
Arthur Sletting
tlf. 24845175
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Birthe Vixø
Louisevej 36
8220 Brabrand
Tlf. 28 29 58 09

Ladens folkekøkken
Madplan for august 2007

Maden bliver severet fra
kl. 17.00 til kl. 18.00

Onsdag
Torsdag
Fredag

1
2
3

Forloren hare
Kalkungryde med ananas
Koteletter

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6
7
8
9
10

Stegt flæsk og persillesovs
Ugens fiskeret
Kartoffelmoussaka
Svensk Pølseret
Lasagne

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13
14
15
16
17

Boller i karry m/ris
Kalkunsnitzel
Italienske hakkebøffer
Stegt kylling
Biksemad

Mandag
Tirsdag

20
21

Onsdag
Torsdag
Fredag

22
23
24

Laksefrikadeller
Flødestuvede champignoner
med skinke
Karbonader m. grønsager
Sorte gryde
Hjerter i flødesovs

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

27
28
29
30

Frikadeller m. kartoffelsalat
Dansk bøf m. løg
Kalkunsteg
Fiskefrikadeller

Ladens folkekøkken holder lukket i juli måned
Ret til ændringer forbeholdes

45
SKRÆPPEBLADET JULI 2007

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken
med dine færdigheder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere. Du må lave engelsk, arabisk,
somalisk, chilensk mad m.v. Vi
kan godt lide forandringer. Er du
den, der har lyst til det, er det
alletiders mulighed for at berige
dig selv og Ladens Folkekøkken
med lækker »ikke-dansk« mad.
Arbejdet er frivilligt, så hygge og
samvær er lønnen.
Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes
du tilmelde dig på de dertil
ophængte bestillingssedler, meget
gerne dagen før. Du kan tilmelde
dig på tlf. 86 25 91 58. Bemærk, at
mad, der er bestilt, skal afhentes
inden kl. 18.00, ellers bliver den
solgt til anden side.
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

g

g

AKTIVITETER

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag
Onsdag tillige
Onsdag - Kvindesvømning
Torsdag
Festlig familie fredag
Lørdag og søndag
Lørdag - Kvindesvømning

kl. 06.00 – 12.00
kl. 14.00 – 16.00
kl. 16.00 – 18.30
kl. 14.00 – 19.00
kl. 15.00 – 17.00
kl. 10.00 – 15.00
kl. 15.00 – 18.00

Priser:

Voksne
Rabatkort voksne 12 bade
Børn og pensionister
Rabatkort børn og pens. 12 bade
Festlig familie fredag børn/voksne
Nøglepolet

kr. 31,00
kr. 310,00
kr. 17,00
kr. 170,00
kr. 5,00/10,00
kr. 20,00

Sauna er gratis.
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.
Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fredag
formiddag.
AGF:
Tilbyder svømmeundervisning.
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige,
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Badet
Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.
Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk
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børneside

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni var
»ÅLBORG«
Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:
KATRINE DOTHKJÆR
Gudrunsvej 6, st. th..
8220 Brabrand
NANA MAJ PETERSEN
Rødlundvej 248
8462 Harlev Mikkel Søndergård
MIKKEL SØNDERGÅRD
Rødlundvej 66A
8462 Harlev J

Bemærk at gavekortene
gælder til G.E.C. GADs boghandel

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:
Indsendt af:

NAVN:
ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 16. august kl. 19
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Aktiviteter i august
Fredag 3.
:
Danmarks Grimmeste Festival
Søndag 5.
09.00: Fritidsforeningens Voksen og pensionist udflugt
Lørdag 11.
09.00: Sommerfest i Holmstrup
Lørdag 18.
:
Fritidsforeningens Sommerudflugter

side 9
side 43
side 37
side 42

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER EFTERÅR 2007

side 22

AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen / Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27
jokskilove@stofanet.dk

Afdeling 2, Søvangen:
Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt)

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet, tlf. 86 12 24 55

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

Afdeling 4, Gellerupparken:
Khaled Mansour, tlf. 86 25 22 08 /
alnour70@hotmail.com

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50
bb.uldjyden@it.dk

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidania træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17

Afdeling 5, Toveshøj:
Hasse Vind, tlf. 61 70 89 54 / hvind@stofanet.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Claus Bech, tlf. 22 34 98 19 /clausbech@yahoo.dk

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

FORENINGSBESTYRELSEN

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.

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 26 25 90 72 / eran@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Karsten Sørensen, tlf. 22 47 58 01
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Karina Linnar
Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / afdelingtolv@stofanet.dk
Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11
Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36
Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk
Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76 / woller@stofanet.dk
Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
mfich@vip.cybercity.dk
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk
Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 70 20 07 07
hans@dragsteddevelopment.dk
Keld Albrechtsen
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk
INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

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

Afdeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Henrik Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
Naboskaberne / Fælleshuset Yggdrasil
Tlf. 86 25 10 16 / naboskaberne@stofanet.dk
Lægevagten Tlf. 86 20 10 22
Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

