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I
M
S

dette nummer af Skræppebladet, kan man læse om, at nogle
af byens store boligforeningers fælles hjemmeside har fået
nyt design. Det er siden www.aarhusbolig.dk, som er blevet
ny og flot – jeg har ikke været inde på siden tidligere; men har nu
besøgt den, og fin ser den ud - udtrykket fejler ingenting.
en ak, det er kun et udpluk af os, der kan få mere end
blot noget for øjet ved den nye side. Jeg skulle gøre mig
store anstrengelser for at få indholdet at se, som jeg også
har skrevet i forbindelse med artiklen længere omme i bladet.
iden er designet, så den ikke overholder standarder for
hjemmesider (det er dem, der gør, at alle browsere ellers
kan vise siderne nærmest ens), og det giver det uheldige
resultat, at man skal besidde en speciel kombination af styresystem
og browser for at kunne se indholdet på hjemmesiden. Som det
fremgår af min »boks« ved artiklen, er det kun Microsoft Windowsudgaven af Internet Explorer, der duer, og jeg har ellers prøvet med
en stor mængde andre udbredte browsere.

D

et er simpelthen for pinligt, at de, der har lavet siden for
boligforeningerne, ikke sikrede sig, at resultatet er tilgængeligt for alle. »Nå ja,« plejer udviklerne at forsvare sig »men
der er jo flest, der bruger Windows og Explorer, og det kræver så
meget ekstra tid og penge, at få det til at virke med andre browsere.« Nej det gør ej – bare overhold standarderne – det er det, de er
der til. Måske vil de så forsvare sig med, at de smarte og fine detaljer ikke kan bruges, når man overholder standarderne. Tja, så må
man gøre op med sig selv, om man har lyst til at miste kunder på,
at de ikke kan se ens side.

E

r det sket med boligforeningernes accept, så finder jeg det
tåbeligt. Jeg håber, at de ikke har været klar over det, og
hurtigt får noget gjort ved det. Jeg går nemlig ud fra, at en
del af boligforeningenernes formål med hjemmesiden er at få lejet
nogle lejligheder ud – og med de problemer, der har været med at
få udlejet almene boliger, virker det mærkeligt, at man ikke fra
boligforeningernes side sikrer sig, at man kan nå ud til alle sine
potentielle kunder med den nye hjememside.

É

t er, at brugere af Windows-operativsystemer relativt simpelt
kan vælge Microsofts Internet Explorer i stedet for andre
langt sikrere browsere til at se aarhusbolig.dk; men brugere
af andre operativsystemer lades i stikken af boligforeningerne – og
det kunne så måske endda gå – »I kan jo bare låne adgang på
biblioteket eller hos en ven!«; men det hjælper ikke blinde, hvis talesyntesebrowsere baserer sig på, at siderne kan læses i en text-only
browser. Jeg prøvede for »sjovs skyld« med en sådan – det enste,
der var på siden var teksten aarhusbolig – ikke synderligt interessant - designeren har ikke engang gjort sig den ulejlighed at tænke
på, at man kunne finde på at ville bruge siden, hvis man ikke kan
se.

J

eg vil håbe, at tilgængelighede snart bringes i orden, så vi
der bor i boligforeningerne ikke kommer til at betale for
tomme lejemål, fordi folk ikke har kunnet melde sig ind.
Med ønsket om et smukt efterår til alle,
Sebastian
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ADRESSEN FOR UDØDELIGHED
Brabrand-Årslev lokalhistoriske Arkiv

AF SØREN LØKKEGAARD
FOTO: HANS GRUNDSØE

P

å Gellerup Bibliotek i rummet
bag skranken holder Brabrand
Årslev lokalhistoriske Arkiv til. I
over 250 arkivæsker gemmes efter historikeres sirlige orden alskens papirer fra
borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i vores område. Der er private
breve og erindringer, skudsmålsbøger og
rationeringskort, beretninger om hændelser, foreningsblade og alt muligt andet
på papir som er skabt i det seneste halvandethundrede år men selvfølgelig mest
fra de sidste to-tre meget papirforbrugende årtier.

beretningen og med skinnestykket i
hånden, beretningen er jo helt filmisk.
DANSKEBILLEDER.DK

Arkivet har også en stor billedsamling,
enten det er originale billeder eller, hvad
hyppigst er tilfældet, affotograferede billeder af originaler som folk har lånt os.
Nogle hundreder af samlingens ældste
billeder er lagt ud på nettet på adressen
http://danskebilleder.dk. Mange af fotografierne som har været trykt i Skræppebladet, opbevares i arkivet, men jeg bliver i tvivl om vi også får de digitale billeder som nu anvendes.

SABOTAGE

Og så ligger der i en af æskerne også en
stump jernbaneskinne og en beretning
fra en sabotageaktion under Besættelsen.
Skinnestumpen blev fundet i en have et
godt stykke væk fra banen så det har
været en kraftig sprængladning modstandsmændene havde anvendt. Beretningen trykkes i uddrag her på siderne –
man kan virkelig holde en fjerdeklasse i
ånde ved en dramatiseret oplæsning af

mindst i sociale forhold, gennem en
plads i sin tid i afdelingsbestyrelsen og i
menighedsrådet.

PALLE

Blandt fotografierne af mange begivenheder og aktiviteter på Toveshøj ses adskillige med en lidt kraftig ældre herre
med et vågent blik. Det er Palle Dan Pedersen som nu ikke er mere. Han skal
mindes for sin indsats i Gellerup – ofte
egensindig og ikke sjældent fortrædelig,
men først og sidst engageret gennem
mange år i vores lille samfund, ikke
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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HVORNÅR VAR DET NU …

Mens jeg sad arkivvagt og ventede på
Skræppebladets fotograf, kom en beboer
fra Louisevej og lånte os nogle billeder
taget fra Søvangen og med udkik op over
hovedvejen til Nordgården og videre
over markerne op til træerne ved Tousgården – altså fra før Gellerupplanen eksisterede, dengang her endnu lød lærkesang og det sidste af bondelandet og den
lille stationsbys gamle, overskuelige liv
endnu fandtes. Sjovt at se. Og hans eksempel opfordrer jeg alle til at følge: Hvis
I har nogle billeder og nogle dokumenter
(alt på papir) fra arkivets dækningsområde, så kom endelig og lad os på arkivet
se dem og eventuelt låne dem til affotografering. Især vil jeg gerne opfordre til
at gamle såvel som unge fatter pennen
og gør alvor af det som så mange lover
sig selv og deres familie: at de nok skal
skrive lidt om billederne: hvem de fore-

stiller og hvad det er der vises, og at de
nok skal skrive nogle erindringer – men
aldrig får det gjort.
BB-IMPERIET

Også boligforeningens historie er interessant og vigtig og vil sikkert vedblivende være genstand for opmærksomhed
selv på landsplan. Det er ikke utænkeligt
at Gellerup og derfor Brabrand Boligforening af forskere i fremtiden vil blive sat
under lup for at forstå og skildre hvordan
et »socialt eksperiment« som vores fungerede, hvem der deltog og gjorde hvad
og hvorfor – for at udtrykke mig kort, og
så er et veldækkende arkivmateriale helt
nødvendigt. I grunden skulle garvede
Brabrand-Boligforeningsrotter fra administrationen og beboerdemokratiet sætte
sig sammen med andre beboere og folk
fra området og undersøge hvilket historisk materiale der findes samlet og hvor
der er huller i materialet og så se at få
disse områder dækket ind; og huller vil
der især være i de personlige udsagn om
konkrete boligpolitiske spørgsmål og livet i boligforeningens område i almindelighed; sådanne udsagn eksisterer overvejende mundtligt indtil de pågældende
bærere af erindringerne dør bort og tager
deres viden og synspunkter med i graven. Noget mere burde bevares for eftertiden.
ABM

Arkivet finansieres for meget små penge
af kommunen og er en del af treenigheden ABM (nej, vi har ingen AntiBallistiske Missiler, forkortelsen står for ArkivBibliotek-Museum). De lokalhistoriske
arkiver er godt en snes i antal i kommunen – omtrent et for hvert af de gamle
kommunalbestyrelsesområder fra før
kommunesammenlægningen; dertil skal
lægges Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket som tager sig af trykt litteratur
om Århus og som med sine vidende og
engagerede ansatte hidtil har været en
nøgleinstitution for arkiverne som vi van-

skeligt kan undvære; og endelig skal til
arkivbenet medregnes kommunens aftale
om at deponere sit arkivmateriale på Erhvervsarkivet i mangel på et egentligt byarkiv. Andre byer har for længst et byarkiv hvorfor »arkivbenet« hos dem står
stærkere end hos os over for de materialeinteresser (blandt andet arkivalier) og
økonomiske krav som de to andre »ben«
– museerne og biblioteksvæsenet – fremkommer med.
BYENS VISE MÆND OG KVINDER

Vi på arkivet synes at rådmanden og byrådet har mest blik for de to sidstnævnte
kulturindsatsområder i ABM’en og ikke
viser tilstrækkelig forståelse for de kvaliteter som arkiverne besidder; i arkiverne
står materialet så godt som frit til de besøgendes rådighed, de besøgende yder
selv en stor indsats i efterforskningen af
de felter som de er optagede af (arkiverne er oaser for interesserede mennesker,
ikke mindst for den voksende befolkningsandel af ældre mennesker som endelig kan bruge deres dagtimer på andet
end lønarbejde), og de besøgende kan få
hjælp (af frivillige) på arkivet. Museer
derimod bruger deres museumsgenstande til udstillingsformål, og de besøgende
får (ofte mod betaling) alene lov til at gå
rundt og betragte hvad akademikere har
fundet på at udstille og skrive. Biblioteksvæsenet, som arkiverne er underlagt,
satser på digitalt isenkram og synes at
spare på kyndigt personale – hovedbibliotekets hovedhal ligner efterhånden en
digital udgave af et tyndbenet omrejsende tivoli. For Lokalhistorisk Samling og
arkivernes vedkommende skulle rådmanden have udvidet satsningen på lønninger til lokalhistorisk kyndige ansatte
der kan hjælpe og rådgive besøgende og
igangsætte byhistorisk og lokalhistorisk
spændende efterforskninger på de områder hvor arkiverne står stærkt, nemlig på
det personalhistoriske område, et område
som der virkelig er efterspørgsel på.

VI

»Vi på arkivet«, skriver jeg. Ja, vi er en lille arbejdsgruppe som modtager og registrerer det materiale som lokalområdets
beboere kommer med, vi hjælper de besøgende og dem der ringer og skriver til
os (somme tider fra f.eks. Norge og Amerika) med at opspore informationer om
slægtninge, om ejendomme, om hændelser og andet, vi laver små udstillinger, er
medudgivere af en vægkalender, arrangerer byvandringer, og nogle i gruppen
har sammen med andre i byen og på
landsplan igennem flere år været særdeles aktive i afskrivningen af kirkebøger
og folketællinger så slægtsforskere får lettere vilkår.
»EN FIRMAUDFLUGT«

I august mistede vi en af arkivgruppens
medlemmer, Lizzie Thøgersen, en rar
kvinde som var garant for at humøret var
godt til vores møder. Lizzie arbejdede før
sin pensionering på Gellerup Bibliotek
og var meget aktiv i Brabrand Idrætsforening – blandt andet var hun til det sidste
en afholdt svømmelærer på Tovshøjskolen når der var familiesvømning om lørdagen. Efter ceremonien for hende i
Brabrand kirke gik vi rigtigt mange begravelsesgæster ned til roernes klubhus
ved søen og stillede klapstole og borde
op og lagde tæpper på græsset – og så
vankede der ellers kaffe og te og øl og
vand og alskens hjemmebagte småkager
og skærekager som folk havde taget
med. Vi sang nogle sange fra idrætsforeningernes sangbog, og jeg skulle tro at
folkene der gik og cyklede forbi på Brabrandstien, tog os for at være et personale på en hyggelig firmaudflugt i det dejlige solskinsvejr – det var en begravelse
helt i Lizzies ånd, og helt uforglemmelig.

H. F. V. LILLIENSKJOLDS
BERETNING OM EN
SABOTAGEAKTION I
1945
(uddrag fra et foredrag holdt i
1971)
Den 7. februar ved 20-tiden kom John
med hasteordre at banen skulle afbrydes
omgående da en meget vigtig transport
fra nord var på vej. Vi fremstillede straks
fire bomber og tog en MP plus tre fulde
magasiner med. Der var det særlige ved
denne MP at jeg havde fjernet kolben og
i stedet for monteret den med et selvfremstillet revolverskæfte – så var den
meget lettere at skjule under frakken,
men den var selvfølgelig bedst egnet til
hofteskydning.
Banen var stærkt bevogtet, der stod eller gik en tysker med 50 til 100 meters afstand, og det var elitetropper. Vi blev enige om at forsøge umiddelbart nord for
Brabrand station ved signalmasten hvor-
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jeg en kort byge mod den tyske mundingsild. Nu begyndte et maskingevær
pludselig at skratte, og en projektør blev
tændt. Jeg kastede mig ned bag en busk
men skulle forcere et smalt åbent bælte
på 30-40 meter og kravlede hurtigt frem.
Der var et snelag på 20-30 centimeter,
men sneen var føget lidt og havde dækket en smal ret dyb grøft. Den faldt jeg
ned i. De fangede mig i projektøren, og
de kunne skyde på langs gennem grøften. Sneen rejste sig som vantotter omkring mig hvor projektilerne slog ned.
Jeg tænkte »nu er det sket, men du skal
sælge dig så dyrt som muligt«. Jeg fyrede
resten af magasinet af i en byge, satte et
nyt i og tømte også det i en byge. Til alt
held ramte jeg projektøren der splintredes, og der blev et ophold i skydningen.
Det øjeblik benyttede jeg til at komme
op og videre hen i dækning af et bølgebliksskur, og der stod John og ventede
på mig.
»Er du såret«, spurgte han. Han havde
set at jeg lå i sneen, men det var jeg jo
heldigvis ikke. Tyskerne fortsatte skydningen, men i dækning fortsatte vi ned til
søen og bevægede os langs den hen
imod Brabrand. Vi hørte hundeglam. Tyskerne brugte også hunde til opsporing,
og vi kunne høre dem råbe kommandoer. Nu kom der i al fald tre detonationer,
det var med ret korte mellemrum, opgaven var løst. Tyskerne fortsatte med at
skyde. Vi fortsatte hen til mine forældre
der lukkede os ind uden at tænde lys, og
forblev der resten af natten. Det havde
været tæt på, vi havde fået vores ilddåb.
Min læge fortalte dagen efter at tyskerne
var kommet hen til ham med en såret
der skulle behandles, og fortalte at de
var blevet angrebet af en større styrke
sabotører der havde ødelagt banen.

til vi kunne komme banen nær ret usete.
John, som ikke var så stor men hurtig,
skulle placere bomberne, og jeg dækkede ham op og sikrede tilbagevejen. Det
lykkedes ham at placere de to af bomberne forsynet med halvtimes blyanter,
men vi måtte opgive at lægge de to sidste der – tyskerne var for årvågne. Vi trak
os så hastigt tilbage; på vejen mødte vi et
par byvagter, de var lidt nysgerrige, men
da de så en antydning af MP-eren, fortsatte de skyndsomt videre.
Derpå besluttede vi at forsøge syd for
Brabrand station hvor der også var ret
god dækning helt op til sporene. Tiden
var knap, der var en halv time at løbe på,
men vi nåede hurtigt frem til stedet. Sporene lå et par meter over niveau, nær-

meste tysker var ca. 75 meter fra os, han
stod og talte med en anden tysker. John
sprang ret lydløst op og lagde bomberne
forsynet med timinutters blyanter. Men
mens han var ved at placere den sidste,
vendte den ene tysker om og begyndte
at gå hen imod os. Pludselig skreg han
op og tog ladegreb, og så var der ikke
anden udvej for mig der havde ham på
kornet, end at skyde; det var ret stjerneklart, og et snelag lyste også op. Der blev
omgående en masse skyderi. John, der
heldigvis ikke blev ramt, sprang vandret
over hegnet fra sporene ned til mig. »Ned
til søen«, råbte jeg, den lå cirka 500 meter
derfra.
Som nævnt var jeg ikke så hurtig som
ham, og med korte mellemrum fyrede
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78
8220 Brabrand
www.lokalhistorieiaarhus.dk/brabrand
Arkivets åbningstid er lørdage mellem
11.00 og 13.00 eller efter aftale.
Kontaktperson:
Børge Nielsen
Udsigten 15
8220 Brabrand
tlf.: 86 26 09 49

FØRST SPADESTIK TAGET
TIL DEN NYE MULTIHAL
Lokale ildsjæle stak spaden i jorden, og børnene kom med gaver til det nye Multiaktivitetscenter

AF HELLE HANSEN

I

nden der er gået et år vil, en ny
stor multihal skyde op af jorden
på det grønne areal mellem Gudrunsvej og Ringvejen.
Onsdag den 7. oktober blev der taget
første spadestik til det nye byggeri. Det
var to repræsentanter for det lokale foreningsliv, som var blevet bedt om at grave
det første hul. Afif Abdallah, formand for
fodboldklubben ACFC og modtager af
årets Kriminalpræventive pris, og Skræppebladets Helle Hansen, der også er formand for kvindeidrætsforeningen InterFemina, havde begge et fast greb om
spaden, da de stak den i jorden.
Efter spadestikket kom en håndfuld
børn, der repræsenterede flere lokale institutioner og sfo’er, frem med små gaver,
som blev låst ned i en lille kiste, der først
vil blive åbnet igen til Multiaktivitetscentrets fem-årsfødselsdag.
RÅDMANDS ORD MED PÅ VEJEN

Efter spadestik og gaveoverrækkelserne
var det tid til taler i det rød- og hvidstribede telt, der i dagens anledning var
rejst på den ryddede byggeplads.
Rådmand Torben Brandi, der var mødt
op i gummistøvler, glædede sig til, at der
snart skyder et livlig hus op af jorden,
som kommer til at summe af liv og glæde, og han udråbte et trefoldigt hurra for
projektet.

Rådmand Flemming Knudsen gav også
det nye hus et par flotte ord med på vejen og fortalte om den nye idrætsbørnehave, der skal flytte ind lige ved siden af
multihallen. Det er Børnehaven Stæren,
der i dag har til huse i lejligheder på
Gudrunsvej, som rykkes over på den
anden siden af vejen, når bygningen står
klar. Og så skal alle børnene i børnehaven ellers i gang med at få motion og
røre sig.
ÅRETS ÅRHUSHISTORIE

Blandt alle de fremmødte gæster ved arrangementet var der også smil på læben
og let rysten på hovedet over det faktum, at det i første omgang ikke bliver
muligt at køre ind til hallen fra Ringvejen,
på trods af at der i dag findes er et fuld
og færdigt lysreguleret kryds med fodgængerovergang og det hele. Det er
Århus Amt, der fastholder, at det ikke vil
blive tilladt at svinge ind til hallen fra
Ringvejen af. Derfor er Århus Kommune
tvunget til at anlægge en hel ny indkørsel
fra Gudrunsvejssiden. Det ikke bare lyder
som; men er en rigtig Århus-historie.
EN MONUMENT FOR URBAN

Det er totalentreprenørfirmaet NNC, der
bygger det nye Multiaktivitetscenter, som
komme til at blive et meget robust minde
om Urbanprogrammet »Bydel i Bevægelse« i Gellerupområdet i mange år fremSKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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over. Byggeriet kommer i alt til at koste
29 millioner kroner. Penge, der er skrabet
sammen fra Århus Kommune, Urbanprogrammet, Lokal- og Anlægsfonden samt
fra Brabrand Boligforening, der også
lægger jord til projektet. Bygherrer er
Århus Kommune og Brabrand Boligforening.
Fotos:
Hans Grundsøe
& Marianne Steenberg

HELT SÆREGNE LIVSBETINGELSER
Derfor er naturen omkring Holmstrup enestående

AF JENS SKRIVER
FOTO: LARS EG

N

iels Jensen fra Holmstrup, der
har en betydelig indsigt i biologi, kan fortælle, hvorfor naturen omkring Holmstrup adskiller sig væsentligt fra de fleste andre områder. Derfor fik jeg en aftale med ham om en nærmere forklaring. Meget ofte har jeg gået
ture i området, og samme formiddag så
jeg en frø på den kommunale sti nede
ved Voldbæk. Det er imidlertid ikke så
meget de enkelte arter, der interesser
Niels Jensen. Han siger, han ikke ved
specielt meget om sjældne planter. Derimod interesserer han sig for, hvordan
tingene fungerer indvendigt. »Det vigtigste er at forstå livet«, siger han. »Derfor
har vi fået bioteknologi. Jeg prøver at finde ud af, hvordan et træ lever. Hvordan
får det mad? Hvad gør, at en fugl kan eksistere? Det korte af det lange er, at tingene kan eksistere, fordi der sker en udveksling af stoffer såsom mineraler og
næringsstoffer,« fortsatte han. Det er i virkeligheden baggrunden for at forstå områdets betydning.

dels. Grimhøj har fået lov til at gro til,
men det sker næppe med de nye høje.
Starter man med at så græs, vil andre
planter komme til. Herved er skabt utrolig gode betingelser for planter og dyr.
Var arealerne i stedet for blevet afgræsset, ville det have holdt træer i ave. Der
findes ikke mange steder i Århus, hvor
der er så mange forskellige habitater. Da
det har fået lov til at vokse, har det udviklet sig lidt specielt. Jo mere homogent
et område er, desto fattigere er livet. Ude
på landet har man for eksempel fjernet
en mængde planter og dyr ved sprøjtning, og der er et meget sparsomt liv«.

UNIKT OMRÅDE

»Jeg vil påstå, vi har et unikt område«,
understreger Niels Jensen. Det skyldes to
ting. For det første er der mange forskellige habitater eller levestedsområder, og
det kommer sig igen af, at arealet har
fået lov til at passe sig selv og gro til på
naturens egne betingelser. Det er ikke
blevet plejet, og der er sket en naturlig
emigration af planter. »Man kan se, hvad
der sker, når et område får lov til at gro
til«, siger han. »Urmiljøet genopstår til

KONSEKVENSERNE AF EN
GOLFBANE

Videre beskriver Niels Jensen konsekvenserne af en golfbane. Han fortæller:
»Golfbanerne ville have fjernet et stort
område, hvor naturen har fået lov til at
udvikle sig selv. Der er blevet et meget
utilgængeligt engareal bag ved Grimhøjgård, fordi naturen har fået lov til at
udvikle sig selv. Blev græsset på en
golfbane slået, ville det have fjernet mange arter«.
DEN DAGLIGE BRUG AF OMRÅDET

Jeg indvender, at området nede omkring
åen jævnligt bliver slået. Niels Jensen forklarer, at åen ellers vil gro til. Til sidst
understreger han områdets betydning i
et bredere perspektiv. »De meget forskellige betingelser for liv er forudsætningen
for et meget stort og varieret fugleliv.« Vi
kender begge til rovfugle, fiskehejrer, harer og rådyr. Der siges også at være meget specielle frøarter. Niels forklarer, at
naturområdet har betydning for mange
andre end beboerne i Holmstrup, og stadig flere vil få øjne for de mange smukke
steder. Han savner en »gedesti« omkring
Grimhøj, så man kan se horisonten hele
tiden. Han bruger området meget til rekreation og fastslår, at det er meget værdifuldt for Holmstrup. »Hvor får vi ellers
den natur lige uden for døren henne«, siger han. »Mange udefra bliver benovede.
Og lejlighederne i Holmstrup ville have
en høj pris som ejerboliger på grund af
den omkringliggende natur«, slutter han.

Husk fremover at du også kan kigge ind
på vores hjemmeside for løbende nyheder

www.skraeppebladet.dk
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INTERFEMINA PÅ LEJR I SKOVEN
Gymnastikkvinderne fra Gellerup på lejr i Hørhaven

TEKST OG FOTO:
HELLE HANSEN

ke efterårsfarvede skov med en lille
smuttur ned omkring vandet, hvor der
endnu engang blev smidt masser af sten
i vandet.
InterFeminas lejr blev støttet af Århus
Kulturpulje og Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.

Der blev kastet mange sten i vandet på InterFeminas lejr i Hørhaven

I

det tidligere efterår drog medlemmerne fra kvindeidrætsforeningen InterFemina den sidste
weekend i september på den årlige lejr,
som i år fandt sted i Peter Sabroes Minde
i Hørhaven.
Det blev til en hyggelig weekend med
leg og spil og hygge på programmet
sammen med skønne gåture langs vandet, som dog var blevet for køligt til, at
man kunne bade.
Lejren fik om lørdagen besøg af DGIÅrhusegnens Legepatrulje, som i et par timer holdt børnene aktiveret, mens mødrene og foreningens medlemmer holdt
møde om at planlægge foreningens kommende initiativer.
Ellers bestod programmet fredag af en
hyggeaften med personlig pleje på skemaet under kyndig vejledning af Lissi
Jensen, der også sørgede for, at flere
kvinder fik lyse striber i håret. Om lørdagen var der gåture med stavgang, og
de som havde lyst kunne også tage sig
en løbetur i terrænet lige uden for hytten.
Lørdag aften stod festmenuen på suppe, steg og is, som er traditionelt dansk.
Og det var helt sikkert en oplevelse for
mange af kvinderne, som har en anden
kulturel baggrund. Bagefter var interessen for at udveksle opskrifter stor.
Søndag blev der ryddet op og gjort
klar til afrejse. Inden afgang gik alle lejrdeltagerne en god lang tur i den smukSKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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Kvinderne gik lange gåture
i den smukke Marselisborg Skov

DIN HAVE I NOVEMBER
Krukker og altankasser tilplantes nu for at have noget smukt til vinter

AF SVEND AAGE HANSEN

S

æsonen er nu slut i kolonihaven
og vi er ved at lukke ned for vinteren, dog er der fortsat noget at
lave i haverne, hvilket jeg omtalte i sidste
nummer af Skræppebladet.
For de læsere, som kun har deres altaner og terrasser, er der nu, man skal i
gang med at tilplante krukker og kasser,
så man har noget smukt at se på her i
vinterhalvåret, og jeg vil anbefale, at man
gæster havecentrerne for inspiration, da
der hele tiden kommer nye spændende
planter i handelen.
Jeg vil i denne måned omtale to af vore stueplanter, som jeg holder meget af,
da de både er holdbare og samtidig pynter i lejligheden.
Det drejer sig om Cyclamen (Alpeviol)
og Stueazalea.

CYCLAMEN (ALPEVIOL)

Denne smukke og rigt blomstrende stedsegrønne plante kommer oprindeligt fra
de østlige egne af middelhavet og har
været det, vi kalder en juleblomst, i mange generationer, men den sælges nu hele året i kraft af den teknologiske udvikling, som har fundet sted inden for potteplantekulturer.
Det er en plante, som vi ved den rigtige pasning kan havde glæde af i mange

måneder. Man kan endda få den til at
blomstre igen, man skal blot husker på,
at den aldrig må få det for varmt.
Den trives bedst i et østvendt vindue i
et køligt rum eller på den lukkede altan.
Alpeviolen var oprindelig med lyserøde blomster; men ved forædling har man
i dag skabt planter i mange flotte farver.
Efter indkøb af planten bør den akklimatiseres, ved at man stiller den et køligt
og skyggefuldt sted indendørs, vanding
sker bedst ved undervanding, hvilket vil
sige, at man kommer vand i en skål og
lader planten suge det til sig.
Der er mange som kasserer alpeviolen
efter afblomstring, men hvis man behandler den omhyggeligt, kan man havde glæde af dens blomstrepragt i mange
år frem i tiden.
Når den er afblomstret, fjernes alle visne blomster og blade, hvorefter planten
stilles til hvile et kølig sted. Hen på foråret vil den så begynde at bryde med
nye knopper og blade, og snart kan vi
atter kan glæde os over alpeviolens
smukke blomster.
STUEAZALEA

Stueazalea er også en meget populær
plante, da den tåler at stå såvel ude som
inde. Man skal blot sørge for at jorden i
potten eller krukken aldrig tørrer ud.
Azalea fandtes oprindelig i farverne
hvid, laks, rød samt rosa. Men i de senere år har man hos de handlende også
kunne finde dem i flerfarvede udgaver.
Planten skal vokse i en kalkfri jord og
holdes konstant fugtig.
Ved knibning kan man forme planten
som, man har lyst til, enten man nu vil
havde den som busket eller opstammet.
Man skal huske at tilsætte gødning til
vandet, hver gang der vandes i perioden
fra april til august.
I sommerperioden kan man havde
planten i en krukke på en terrasse, blot
der er læ for blæsten. Når havesæsonen
er slut, pottes planten om og stilles køligt
ved maksimum 10 grader Celcius.
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Efter jul hæves temperaturen til almindelig stuetemperatur, og blomstringen vil da tage sin begyndelse på ny.
Ved rigtig pleje, kan man også glæde
af denne plante i mage år

Månedens tips!
Husk altid at vande planterne med tempereret vand.

MÆLKEVEJEN OG DE ANDRE GALAKSER
Solen er bare et fnug i et langt større hele

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

F

lere gange i efteråret har jeg været
på landet i Vendsyssel, mens det
var højtryksvejr. Her er der ikke
lysforurening som i Århus, så Mælkevejens lysende bælte ses tydeligt. Det går
over himmelen næsten lige fra nord til
syd. Mælkevejen er den galakse, vort solsystem befinder sig i. Indtil for omkring
hundrede år siden troede man, Solen var
universets centrum. I virkeligheden er
den et ubetydeligt fnug i et langt større
hele. Stjernerne grupperer sig i utallige
galakser, der hver især rummer milliarder
af stjerner. Solen befinder sig i udkanten
af Mælkevejen. Det tager lyset 26.000 år
at nå os fra Mælkevejens centrum. Ligesom planeterne med deres måner drejer
rundt om solen, så bevæger stjernerne i
galakserne sig omkring. Det var et meget
stort arbejde at finde frem til en beskrivelse af Mælkevejens form, da solen befinder sig i udkanten af den.

NÆRMESTE NABO

Ude i det uendelige univers findes galakserne ofte i klynger. Galakserne kan
antage forskellige former. Mælkevejen er
en såkaldt spiralgalakse. Spiralgalakserne
er lettest at observere;
men i virkeligheden
findes der langt flere ellipseformede galakser,
der ofte er mindre end
de spiralformede. Hertil kommer utallige galakser af irregulære former. Galakser er de
fjerneste objekter, man
kan være heldig at se
med det blotte øje. Netop nu er Mælkevejens
nærmeste nabogalakse
synlig. Det drejer sig
om Andromedagalaksen. Den befinder sig
mellem stjernebilleder-

ne Cassiopeja og Andromeda. Cassiopeja
har en meget karakteristik W-form. Om
aftenen netop nu befinder det sig sydøst
for Nordstjernen. Andromeda er Y-formen lige neden under.

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

FLOT PRIS TIL GAMMEL GELLERUP-DRENG
Det palæstinensiske multitalent Bilal Abdallah blev ved et arrangement i Ridehuset den 15. oktober hædret med Dansk Flygtningehjælps Kunstnerpris på
25.000 kroner. 28-årige Bilal kom som 11-årige til Danmark fra et krigshærget Beirut. De først år i Danmark levede han i Gellerupparken sammen med
sin familie, og det er blandt andet oplevelser derfra, som har givet ham inspiration til teaterstykket »Godnat Gellerup«, der indtil videre er hans største
succes. Et stykke som borgerne i Gellerup netop havde mulighed for at opleve i Beboerhuset Laden i forbindelse med Gellerup Kulturuge.
Bilal Abdallah sagde ved prisoverrækkelsen, at pengene skal gå til at indspille
en kortfilm om hans splittede opvækst i Libanon og i Gellerup. Og så måske
en fortsættelse på »locate Godnat Gellerup«.
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IVÆRKSÆTTERCENTRET NYVIRK
ÅBNET VED BAZAR VEST
Nyt rådgivningscenter skal hjælpe lokale iværksættere
i Urbanområdet med at starte egen virksomhed

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

B

orgmester Louise Gade foretog
den officielle indvielse af Iværksættercentret NYVIRK, da der i
begyndelsen af oktober blev holdt åbningsreception i rådgivningscentrets nye,
lyse lokaler, der ligger i det tidligere
Bøgekilde ved siden af Bazar Vest.
I de kommende tre år skal NYVIRK
hjælpe lokale iværksættere med at skabe
nye virksomheder og job i Urbanområdet. Målet er at nå op på 85 nye virksomheder og 175 nye job.
Steffen Thomsen, der sammen med
Shihad Mahmood er leder af NYVIRK,
bød velkommen og fortalte, at NYVIRK’s
fornemmeste mål er at hjælpe folk
med at komme af offentlig forsørgelse og over på egen forsørgelse, som
er verdens bedste livsstil.
Indsatsen har to højt prioriterede
områder, nemlig at været et målrettet
tilbud til iværksættere af små og mellemstore virksomheder. Og at hjælpe
nydanskere med at få succes med
deres etablering af virksomheder.

rundt med en lille iværksætter i maven,
og som skal yde støtte til allerede igangværende virksomheder, der har brug for
råd og vejledning.
En ung tyrkisk kvinde, Necla Kekec,
var allerede tyvstartet og havde deltaget i
en workshop hos NYVIRK. Hun fortalte,
at hun havde fået rigtig meget støtte til
hendes egen drøm om at blive selvstændig som koncertarrangør og udlejer af
selskabslokaler.
»Jeg har fået god hjælp både til at lave
markedsføringsplan, et budget samt kortlægge mine satsningsområder,« fastslog
Necla Kekec.

TYVSTART MED WORKSHOPS

Borgmester Louise Gade roste det
nye iværksættercenter, som skal være
til gavn for alle borgere, der går

MANGE ÅBNER OG LUKKER

Shihad Mahmood, der også er rådgiver
på NYVIRK, fortalte, at rådgivningen foregår lige fra at få idéen til åbningen af
virksomheden. Han oplyste, at statistikkerne viser, at tre gange så mange indvandrere som danskere starter for sig
selv, men også at dobbelt så mange hurtigt lukker igen.
»Kun fem procent af indvandrervirksomhederne har over fem ansatte, så det
gælder om at få indvandrerne ud af de
indkapslede områder som pizzeriaer,
grønthandlere og kiosker og i stedet finde nye områder, hvor de også kan starte
privat virksomhed«, sagde Shihad
Mahmood.
Det er gratis at modtage rådgivning fra Nyvirk, der har modtaget
økonomisk støtte fra Århus Kommunes erhvervspulje, Integrationsministeriet og Urbanprogrammet. I
alt har centret fået seks millioner
kroner til den treårige forsøgsperiode.
Du finder Nyvirk på Edwin Rahrs
Vej 32 - til venstre for hovedindgangen til Bazar Vest.
Borgmester Louise Gade stod for
indvielsen af NYVIRK
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KOMMENTAREN
GHETTOGYSSER GIK
GELLERUPS NÆSE FORBI
Ingen penge fra regeringens 100 millioner kroners ghettopulje
til de to Århus-projekter. Ministerbesøg gav måske bagslag

AF HELLE HANSEN

F

or et par måneder siden var integrationsminister Bertel Haarder på besøg i Gellerupparken, hvor han mødtes med en lang
række lokale repræsentanter og hørte
om de mange forskellige initiativer,
der er sat i gang i lokalområdet.
Efter mødet gav ministeren udtryk
for, at han havde fået et meget mere
positivt indtryk af Gellerup, end han
havde, før han kom.
»Gellerup er et området, der har
sagt farvel til opgivelse og offertænkningen. Den møder jeg ellers altid så
mange andre steder. Jeg fornemmer,
at der er et håb herude, for der er
folk, der går foran. Og det er er vigtigt, at ildsjælene og dem, der gør en
indsats, får prestige og status, så at
de kan blive gode rollemodeller,« sagde ministeren dengang, samtidig
med, at han på vej ind i ministerbilen
gjorde opmærksom på, at regeringen
i sin strategiplan mod ghettoisering
havde afsat 100 millioner kroner til
nytænkende projekter, der kan forebygge problemer i ghettoområder.
»Skynd jer at søge, der er ansøgningsfrist om 10 dage«, lød opfodringen fra Bertel Harder.

TO ANSØGNINGER FRA ÅRHUS

I sidste nummer af Skræppebladet
beskrev vi de to projektansøgninger,
som Århus Kommune havde sendt af
sted til regeringens »Pulje til en særlig
byfornyelsesindsats i problemramte
områder«. Der var tale om »Vestbyens
Samlingspunkt« – et nyt idræt- og kulturprojekt, som skal placeres ved Ellekærskolen samt en ansøgning om
»Kvalitetsudvikling på de otte århusianske skoler, hvor der er indført et
magnetskolekoncept«, hvori der
blandt andet prioriteres at lave en

indsats vedrørende de fysiske rammer
rundt om Nordgårdskolen.
Ingen af de to projekter opnåede
tilslutning i det udvalg i Socialministeriet, der skulle uddele de 100 millioner kroner. Pengene blev i stedet
fordelt på 15 projekter fra 11 andre
kommuner rundt i landet.
HER GÅR DET GODT…

Set i bagklogskabens kloge lys kan
det godt virke som om, Bertel Haarders besøg har givet bagslag. Fordi
han måske har fået det indtryk, at alt
går som smurt i Gellerup!
Det virker i hvert fald umiddelbart
mærkeligt, at der ikke er støtte til et
område som Gellerup, der i medierne
hele tiden bliver omtalt, som landets
største ghetto med sine 1776 almennyttige lejemål på to kvadratkilometer
og en beboerandel med anden etnisk
baggrund på over 82 procent.
Eller også er problemet, at regeringens udspil har været forkert skruet sammen.
Det har nemlig været et krav, at det
er kommunerne, der har skulle søge
pengene hjem i ghettopuljen. Og her
har Århus Kommune måske valgt af
spille på den forkerte hest, fordi ingen af kommunens to projekter decideret var målrettet Gellerup. Kun en
mindre del af Magnetskoleprojektet
vedrørende forskønnelse af Nordgårdskolen har haft direkte mål på
området. Mens Vestbyens Samlingspunkt mere henvender sig mod
Bispehaven, der dog også er kendt
som et af landets større ghettobebyggelser.
HVAD NU HR MINISTER?

Selv om Bertel Harder og hans ministerkollega Eva Kjær i Socialministe-
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ret, der har uddelt ghettogysserne,
måske nu læner sig tilbage og tænker: »Det går sgu’ da meget godt i
Gellerup«, så er det nu en sandhed
med modifikationer.
Det er rigtig, at Gellerup er så heldig, at der bor en masse fornuftige
mennesker, som gør en kæmpe indsats for at gøre området til et dejligt
sted at bo. Men udfordringen er meget stor for de mange frivillige, der er
med til at løfte opgaven, fordi der er
tale om et meget tidskrævende arbejde, som ofte støder ind i bureaukratiske og økonomiske problemer, som
det kan være svært at overskue for en
frivillig, der kun har fritiden til at gøre
arbejdet i.
Tålmodighed er i sandhed en stor
dyd i det frivillige arbejde. Her mangler helt bestemt nogle lønnede kræfter, der kan fungere som konsulenter
og rådgivere, og som kan være med
til at fastholde og udføre de beslutninger, som de frivillige er med til at
træffe.
Det handler både i forhold til at få
Gellerup givet en stor ansigtsløftning
på de grønne områder, i opgangene
og på legepladserne. Men også hele
indsatsen for ændre det image, Gellerupparken gennem årene altid har
haft i offentligheden som beton-, indvandrer- og kriminalitetsghetto, kræver et kæmpe stykke arbejde for at få
gennemført – og her kunne området
sagtens bruge nogle rare ghettogysser
til at hjælpe med at løse opgaven.
Men det kræver altså, at vi som lokalområde også kan få lov til at søge.

RÅDER FORÆLDRE OG UNGE
OM JOB OG UDDANNELSE
Korps på 25 rollemodeller skal vise unge fra Urbanområdet vej ind på arbejdsmarkedet

AF HELLE HANSEN

U

nge og deres forældre i Gellerup
og Urbanområdet har siden 1.
april kunnet få råd og vejledning
i forbindelse job og uddannelse hos »Unge- og forældrerådgivningen om uddannelse og arbejde«. Projektet, der er støttet
af Urbanprogrammet, har til huse i en
lejlighed på Dortesvej 23 st. th. i Gellerupparken.
Her er Ahmad El-Ahmad og Iman Yacoub ansat til at være med til at guide de
unge og deres forældre, når de vigtige
valg om den unges fremtidige karrier skal
træffes.
»Vores primære opgave er at rådgive
omkring uddannelse og fortælle, hvilke
muligheder der er for jobs inden for hvilke uddannelser. Målet er, at alle unge
under 25 år helst skal i gang med en uddannelse. Men hvis de er trætte af det
boglige, så kan de også få hjælp til at
komme i arbejde,« fortæller Ahmad ElAhmad.
»Men det er ikke godt at være uden
uddannelse eller at være ufaglært, derfor
henviser vi i stedet helst de unge til de
kortere uddannelser,« supplerer Iman Yacoub.
Begge vejledere har efter snart et halvt
års erfaring i vejledningscentret den klare oplevelse, at de unge gerne vil have
job og også meget gerne en uddannelse,
men at de tit er meget forvirrede om,
hvilken uddannelse, der er den rette for
dem. Og her har de ofte ikke den nødvendig støtte med hjemmefra.
»Meget af forvirringen er en konsekvens af den manglende viden i hjemmet. Derfor er et at vores koncepter, at vi
skal dække det behov for støtte, som
mangler i mange flygtninge- og indvandrerfamilier. En støtte, som er ganske naturlig i mange danske hjem«, fortæller
Iman Yacoub.
»Sideløbende skal vi så også være med
til at give forældrene så meget viden om
uddannelsessystemet og dets muligheder,
så de selv kan være med til at støtte deres børn«, fortsætter hun.
POSITIV PUKKEL AF UDDANNEDE

Problemet med manglende forståelse i
hjemmet for det danske uddannelsessystem, når den unge skal vælge uddannelse, forventer både Iman og Ahmad,
vil bliver mindre med årene.

»Vi oplever lige nu en positiv pukkel af
yngre nydanskere, der er på vej ud på
det danske arbejdsmarked. Det er flygtninge og indvandere, der netop i disse år
har fået uddannelse som pædagoger, social- og sundhedshjælpere, folkeskolelærere og måske socialrådgivere,« fortæller Iman Yacoub.
Hverken hun eller Ahmad tror dog på,
at tilbudet i vejledningscentret vil blive
overflødigt i de næste mange år.

Unge- og forældrerådgivningen
om uddannelse og arbejde
Dortesvej 23, st. th.
Dagligt åbent klokken 8 - 15.30.
Hvis du gerne vil mødes uden for
åbningstiden, så ring og aftal tid.
Telefon:
• Kontoret 86 256185
• Ahmad El-Ahmad 2834 2548
• Iman Yacoub 2869 8120

Ahmad El-Ahmad
42 år, er uddannet bygningsingeniør.
Han har tidligere arbejdet hos Århus
Amt som IT- og Integrationsmedarbejder og som jobkonsulent hos Århus
Kommunes Arbejdsmarkedsnetværk.
Der ud over har han sideløbende været
aktiv i frivilligt arbejde i Gellerupområdet, blandt andet i Brabrand Boligforening og Arabisk Kulturforening.

Iman Yacoub
41 år, er uddannet i arabisk litteratur
fra Universitet i Libanon. I Danmark
har hun arbejdet som tosprogede
lærer i Grenå Kommune og som tolk
hos Århus Tolkeservice. Og så hun er
uddannet som komonom. Iman har
gennem de sidste seks år været meget
aktiv omkring det frivillige arbejde
med kvinder og børn i Gellerup.
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»Alle unge, også danske, har brug for
vejledning i forbindelse med et studievalg. I dag ser vi et stort frafald på mange uddannelser, også blandt danske unge. Derfor vil der altid være brug for vejledning. Og vi er et godt supplement til
skolevejledningen og ungdomsvejledningen,« fortæller Ahmad El-Ahmad.
Projektet med unge- og forældrerådgivningen fortsætter i første omgang
til udgangen af 2006.
Målet er der hvert år skal gennemføres
70 vejledninger af unge, samt være i kontakt med 250 unge og 125 forældre, alle
vejledningscentrets besøgende registreres derfor i en database. I løbet af vejledningscentret første halve års åbningstid har det foreløbig været besøgt af 110
unge og 60 forældre.
Unge- og forældrerådgivningen har
desuden hjulpet med at rekruttere seks
unge til en ny TDC aspirantuddannelse
som telefagsteknikker.
»Og så har vi været med til at arrangere et forældrebesøg på Social- og Sundhedsskolen. Her deltog 16 mødre til
børn, der i dag går i 8. og 9. klasse. De
skulle høre om uddannelsen, så de kan
støtte deres børn i valget af uddannelse«,
fortæller Iman Yacoub.
Besøget på skolen var så positivt, at
det som en sidegevinst har betydet, at to
af kvinderne selv er blevet inspireret til at
gå i gang med en uddannelse som socialog sundhedsassistent med det mål at
ende med at blive sygeplejerske.
KORPS AF ROLLEMODELLER

Et andet spændende projekt, som ungeog forældrerådgivningen har sat i gang,
er dannelsen af et korps af rollemodeller,
som kan være med til at gå foran og vise
vejen for andre unge.
Foreløbig er der 25 rollemodeller i
korpset. Det er unge fra 9. klasses elever
til unge sidste i tyverne. Unge mænd og
kvinder med forskellige uddannelser og
forskellige jobs. Nogle er på vej til at starte uddannelse, andre er i gang og atter
andre har afsluttet deres uddannelser og
er nu i gang ude på arbejdsmarkedet.
Derudover er andre 16 unge i gang med
at blive opkvlificeret til at løse opgaver
som rollemodeller.
»De 41 i rollemodeller vil komme til at
få forskellige opgaver. Nogle vil skulle

holde foredrag, nogle skal give ung-tilung-rådgivning og nogle vil tilbyde lektiehjælp. Andre vil blive brugt til at støtte
og fastholde unge, der allerede er i gang
i uddannelsessystemet. Det kan handle
om at give ung-til-ung-rådgivning, eller
måske at tage ud at holde foredrag og
dele ud af sine egne erfaringer. De unge
er selv medarbejdere i projektet og deltager både i møder og kurser og ideudveksling om vejledningscentret,« fortæller Ahmad El-Ahmad.
På sigt er det planen, at rollemodeller
skal ud på besøg på samtlige Urban-sko-

ler. Og konkret er der er planer om starte lektiehjælp på Tovshøjskolen.
Udover korpset af unge rollemodeller
er unge- og forældrerådgivningen også i
fuld gang med at uddanne et korps af frivillige forældre, der blandt andet skal
være med til at opfordre og guide andre
forældre til at benytte rådgivningscentret.
For dem vil der blandt andet blive lavet
kurser, der er arrangeret af ungdomsvejledere fra Ungdomsuddannelserne Vejledning vd Århus Kommune.

ROLLEMODELLER I GELLERUPPARKEN
Kampagne fra Integrationsministeret for at få alle i beskæftigelse

I

ntegrationsministeriets kampagne
»Brug for alle unge« afholder for
første gang rollemodel-besøg for
forældre med anden etnisk baggrund
end dansk. Rollemodellerne, der enten
er i gang med eller har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse,
indgår i Integrationsministeriets kampagne »Brug for alle unge«, som skal informere og rådgive de unge og deres forældre om de forskellige muligheder, der
findes i det danske uddannelsessystem
og på arbejdsmarkedet.
De første arrangementer finder sted
mandag den 29. november fra kl. 18 - 20
i beboerhuset Yggdrasil og tirsdag den

30. november fra kl. 16 - 18 på Gellerup
Bibliotek.
Integrationsministeriet har igangsat
kampagnen »Brug for alle unge«, der
løber fra 2003 til 2006. Formålet er at
medvirke til, at flere unge indvandrere
og efterkommere af indvandrere påbegynder og gennemfører en uddannelse,
der kan sikre dem beskæftigelse fremover.
Konsulent ved kampagnen »Brug for
alle unge« Jamilla Jaffer siger: »Mange unge med anden etnisk baggrund end
dansk og deres forældre mangler viden
om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet. Ved arrangementet bliver
der mulighed for at få en individuel snak
med »Brug for alle unge«’s rollemodeller,
der kan fortælle de unge og deres forældre om uddannelsernes reelle indhold,
krav og jobfunktioner. Vi glæder os til at
deltage i Gellerupparken og møde de
unge med anden etnisk baggrund end
dansk og deres forældre. Vi vil fortælle
nogle succeshistorier om, at det godt kan
lade sig gøre at få en uddannelse og ef-

terfølgende job. I dag er der for mange
unge med anden etnisk baggrund end
dansk, der ikke går i gang med en uddannelse, og for mange, der falder fra
under uddannelsen.«
Kampagnen har følgende indsats- og
arbejdsområder: Information og rådgivning af etniske forældre, samarbejde med
skole- og ungdomsvejledere, rollemodelbesøg rundt om i landet på skoler, gymnasier, foreninger med mere, etablering
af frivillige lektiehjælpsordninger, uddannelsesbazarer, rekrutteringskampagner til
social- og sundhedsuddannelserne, politiet, forsvaret, sikrings- og redningstjenesterne og samarbejde med virksomheder
og arbejdsgivere, for at få dem til at
ansætte flere unge med anden etnisk
baggrund end dansk – herunder at forbedre praktikpladssituationen.
Yderligere oplysninger kan fås hos
konsulent Jamilla Jaffer, telefon: 2627
7607 eller på kampagnens hjemmeside:
www.brugforalleunge.dk

Husk også at kigge ind på

www.bbbo.dk
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PROJEKT MOSAIK HOLDER GENBRUGSMARKED I TOUSGÅRDSLADEN
De grønne guirder tilbyder undervisning om udnyttelsen af affald

AF ERIK S. RASMUSSEN

redag den 19/11 kl. 10-17 afholder
projekt Mosaik et stort genbrugsmarked i Tousgårdsladen. Markedet er åbent for alle interesserede som
enten vil sælge eller købe. Udover muligheden for at gøre en god handel, kan
man også se resultaterne af konkurrencen for vestbyens skoler i affaldskunst
samt opleve gøgl og teater.
Der er fri entre og det er gratis at få en
bod på markedet. Ønsker man en salgsbod tilmelder man sig på tlf. 4018 6442.

F

Som en væsentlig del af projektet har
unge fra Kontaktstedet i Gellerup sammen med den lokale kunstner Christian
Sonne skabt en udendørs vægmosaik
med tilhørende bænke af potteskår, kasserede tallerkner og andet keramikaffald
indsamlet i Århus Vest. Den flotte mosaikkunst kan ses på Gudrunsvej lige over
Gellerup-scenen. Kontaktstedet er et 1 år
gammelt værested for unge og ligesom
projekt Mosaik en del af urbanprogrammet.

MILJØPROJEKT

TILBYDER UNDERVISNING

Projekt Mosaik er et miljøprojekt i det
vestlige Århus. Projektets udgangspunkt
er, at alt for meget affald er for godt til
bare at være skidt.
Med afsæt i kunst, undervisning og lokalt engagement skal projektet vise, at
løsning af affaldsproblemer også kan
være en kreativ, lærerig og lokal opgave.

De grønne guider Sussie Pagh og Erik
Stryhn Rasmussen tilbyder i forbindelse
med projektet de 8 skoler og SFO’er i
det vestlige Århus et undervisningsforløb
med fokus på affald og genbrug. Her er
der blandt andet mulighed for at deltage
i en række konkurrencer om bedre udnyttelse af affald.

Man kan læse mere om mosaikprojektet på www.aarhusvest.dk.
De grønne guider kan kontaktes på tlf.
4018 6442 eller e-post:
guide@post10.tele.dk.
Mosaikprojektet startede 1. april og afsluttes med udgangen af 2004.

SOMALISKE UNGE FESTEDE I LADEN
Alternative fester skal skabe ro i Silkeborg. Århus-diskoteker holder unge fra Gellerup ude

AF HELLE HANSEN

L

ørdag den 2. oktober blev der
holdt en anderledes fest i Laden.
Her var alle unge somaliere Gellerup og Århus Vest blevet inviteret til diskoteksfest med indlagt dialogmøde.
Silkeborg Politi fødte oprindelig idéen
til festen, fordi rigtig mange unge somaliere fra Gellerup og Århus i weekenderne
drager til Silkeborg for at feste og gå på
diskotek. Og det har især i foråret givet en
del ballade i Silkeborg by.
Formålet var at snakke med de somaliske unge om, hvorfor de tager til Silkeborg
og fester der i stedet for at blive hjemme i
Århus.
Det var projektet Unge for Unge, Somalisk Community, Klubberne i Gellerup,
Kontaktstedet og SSP-samarbejdet i Århus
Kommune, der stod bag diskoteket. Og
også et par betjente fra Nærpolitiet kiggede forbi i løbet af aftenen.

SVÆRT AT IDENTIFICERE SIG

En time, inden musikken startede, var der
dialogmøde, hvor spørgsmålet omkring de
unges gå-i-byen-vaner blev diskuteret. Her
mødte 20 unge op for at komme frem med
deres synspunkter.
De unge fortalte, at de blev diskrimineret af diskotekerne i Århus. Og de gav eksempler på, at de ofte blev bedt om at
identificere sig med studiekort. Og når de
så gjorde det med et studiekort fra teknisk
skole, så var det ikke godt nok. Så skulle
det pludselig være et studiekort fra en
gymnasial uddannelse. Eller hvis de skal
dokumentere deres alder og vil vise deres
opholdstilladelse, så er det heller ikke
godt nok, så skal der vises pas eller kørekort. Og det er der mange unge somalier,
der ikke har.
Dialogmødet nåede ikke frem til nogen
konklusion; men der var enighed om, at
diskriminering af somaliske, og også araSKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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biske og tyrkiske unge, i Århus natteliv er
et stort problem, som der skal arbejdes videre på at løse.
Derefter blev der skruet op for musikken i højtalerne. Og kort tid efter begyndte det at strømme ind med endnu flere
unge somaliere, fordi det var rygtedes, at
der var arrangeret fest i Laden. En dj, der
var hentet ind fra Ålborg, sørgede for, at
beboerhuset hurtigt kom til at emme af
rigtig diskotek. Og inden natten var ovre
havde mere end 80 unge somaliere,
drenge og piger, været en tur på dansegulvet.
Arrangementet for de unge somaliere vil
blive gentaget senere på året. Arrangør af
diskoteket vil være projektet Unge for Unge, som har konstateret, at et diskotek er
en god måde at få fat i de unge somaliere.
Det er nemlig et faktum, at mange unge
somaliere i dag lever et liv, hvor de ikke
har ret meget i kontakt med samfundet.

FORENINGEN

KAN EN BESTYRELSE SMIDE
BEBOERE UD AF EN LEJLIGHED?
Opfordring til lokal debat om et lokalt presserende tema

AF HERMAN NIELSEN

E

fter min smag er der alt for megen medierumlen og alt for lidt
lokal debat om årets hotte tema:
Bestyrelsens påstand om, at familier, der
har rummet en ung kriminel med en lang
række grove overfald på andre beboere i
nærområdet, skal finde sig et andet sted
at bo. Det vil gi´ den nødvendige ro for
andre beboere i området, og det vil gi´
de berørte familier en tiltrængt mulighed
for i samarbejde med kommunens venlige folk, der også skaffer en anden bolig,
at komme bedre til rette i det danske
samfund, end det så åbenlyst hidtil er
sket.
DET DANSKE RETSSYSTEM

Bestyrelsen kan selvfølgelig ikke smide
nogen beboer ud, og sådan skal det også være. Bestyrelsen kan hævde en
påstand (som ovenstående, for eksempel) og levere argumentation for dens ri-

melighed. En sådan påstand har vi så et
retssystem til at ta´ sig af, hvis vores
påstand og medfølgende krav ikke bliver
fulgt (fraflytning i dette tilfælde). Ingen er
som bekendt dømt før retten har talt, og
i retsprocessen får den anklagede alle
muligheder for at belyse sin sag og gøre
sin oplevede ret gældende. Retten vejer
så ret mod ret og finder i den konkrete
sag, hvor snittet og dermed afgørelsen
skal ligge. Et herligt men ofte langsommeligt system.
AT LEVE SAMMEN

Det er jo da ikke kun, fordi jeg er blevet
gammel, at jeg finder det stødende, at
unge, stærke mænd overfalder fredelige,
svage, gamle mennesker! Jeg forstår derfor ikke dem, der bagatelliserer sådanne
voldsforhold. De er for mig den lille lokale krig, som vi skal (prøve at) stoppe,

også selv om vi (endnu) ikke kan stoppe
de store og fjerne.
I kulturmødet har det vist sig, at danskernes insisteren på overholdelse af
danske love i Danmark (hvad ellers!) er
en stor hjælp til ligeværdigt samvær for
både de, der ønsker interkulturel dialog,
og for de, der bare vil leve i fred. Danskere som udlændinge. Det danskere ikke må og skal straffes for, hvis de alligevel gør det, skal flygtninge og indvandrere lære også at være underlagt. Det er
overkommeligt i et relativt frit og godt
samfund som det danske. Forbedringer,
hvis det alligevel ikke er godt nok, kan vi
så sammen arbejde for i det omfattende
demokrati. Det vil gøre demokratiet reelt.
Men det hele må starte med nogle mennesker, der ønsker at ytre sig og snakke
sammen…

WWW.KLAGEKOMITE.DK
Ny og let adgang til hjælp ved oplevet diskrimination på grund af etnicitet eller race

AF HERMAN NIELSEN

E

Det er som bekendt forbudt gennem internationale konventioner,
som også vi danskere er forpligtet på, at diskriminere på grundlag af en
lang række forhold, men i vores boligforening hører vi alligevel tit fra…ja hvad
ord skal jeg nu bruge, når det ene ord
gør mig velanset hos nogle og misliebig
hos andre, og et andet ord placerer mig
omvendt?…men altså fra udlændinge, at
vi diskriminerer og begunstiger »vores egne«. Jeg mener ikke, det er rigtigt, men
det er jo da blot en personlig mening.
Derfor finder jeg det herligt, at der er
kommet denne klagekomite, hvor berør-

te hurtigt kan få råd og vejledning i forhold til deres oplevelser.
Komitéen, der som det kan ses kan
kontaktes på internettet (gratis på ethvert
bibliotek og i boligforeningens administration) præsenterer fint sig selv og sine
opgaver og beføjelser. Den har selvfølgelig sit materiale på en lang række sprog –
og derfor drejer det sig om fremover at
bruge komitéen ved at ta´ tyren ved hornene ved anklage om diskrimination på
grund af etnisk tilhørsforhold eller race:
Lad det komme an på en prøve ved sammen med anklageren at rette henvendelSKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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se til komitéen, for vi går jo da også ind
for ikke at diskriminere på de nævnte
områder!
Komitéen har beføjelser til at udtale
sig, og det er faktisk meget. Med en positiv tilkendegivelse fra komitéen er en
diskrimineret allerede kommet langt. Bliver der ikke umiddelbart rettet op på
misforholdet, vil vejen så godt som være
åben for en retssag uden de omkostninger, som ellers ofte forhindrer en afklarende retssag. Så jeg glæder mig med de
berørte medborgere…

FORENINGEN

RETTEN TIL AT SIGE NOGET
Portræt af foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Hvad er værdien af det I laver?
Sådan lød spørgsmålet til foreningsbestyrelsen, hvis otte medlemmer først slog en
latter op og derefter rystede på hovedet.
- Ja det var et godt spørgsmål og derefter lidt tænkepause.
Artikelserien om det arbejdende beboerdemokrati er nået til foreningsbestyrelsens rolle, og i den anledning var bestyrelsen samlet til et interview, hvor der
var plads til lige så mange holdninger og
udsagn som antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Herman Nielsen fra Holmstrup var den
første, der brød tænkepausen:
- Hvordan værdifastsætter man det, at
man har retten til at sige noget? Og dermed returnerede han spørgsmålet og satte fokus på det beboerdemokratiet handler om: Retten til at sige noget.

Men tilbage til værdien af det, som foreningsbestyrelsen laver.
- Vi er et led i et omfattende demokratisk samfund.
- Vi er med til at bevare en boligform,
som er nonprofit.
- Vi er den øverste bestyrelse for en
boligforening, der er med til at sætte
dagsordenen.
Der bliver malet med den brede
pensel, og det kan for beboere måske
virke noget ukonkret, men man kunne
måske have stillet spørgsmålet på en
anden måde:
Hvordan ville Brabrand Boligforening
se ud, hvis der ikke var en foreningsbestyrelse. For måske handler det om, at
demokratiet i den almene boligbevægelse i dag er så naturgiven, at man slet ikke længere lægger mærke til, at det er
der.
Eller så har Henning Woller fra Hans
Brogesparken fat i det centrale, når det er
svært at sætte værdi på det, man laver:
- Vi har nået målene
Og Søren Løkkegaard fra Toveshøj
supplerer i samme retning:
- Vi er en del af en kultur (beboerdemokratiet), som har eksisteret gennem
mere end 25 år. Vi sørger for, at det, der
blev skabt med beboerdemokratiets indtog – nemlig retten til at sige noget – også kan fortsætte.

Herman Nielsen

Beboerdemokratiet tog sit indtog i
70´erne, hvor der blev valgt beboerrepræsentanter, som på vegne af beboerne
var med til at bestemme. I dag er beboerdemokratiet hjørnestenen i den almene
boligbevægelse, hvor det ikke som på
det private boligmarked er et ejendomsselskab, der bestemmer og beboere, der
bare bor. I den almene boligbevægelse
er det derimod beboerne, der er med til
at sætte dagsordenen og har retten til at
sige noget.
Henning Woller
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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IKKE MERE AT SLÅS FOR

For pionererne blandt de folkevalgte er
der stor forskel på beboerdemokratiet i
dag, og det der samlede beboerne for
godt 25 år siden. I Gellerupparken fik
man gang i et beboerblad, der voksede
op til Skræppebladet. Der var gang i debatterne i afdelingsbestyrelserne, og
kampviljen var så stor, at en afdeling blev
navnkundig, fordi den indførte en huslejeboykot.
Enten er der ikke mere at slås for, eller
så har engagementet og fællesskabsfølelsen ændret sig hos nutidens beboere, der
måske først og fremmest gerne vil have
lov til at bo – og bo godt. Man forholder
sig til huslejen, og hvordan lejligheden
ser ud og i mindre grad til, hvordan boligformen og bevægelsen skal udvikle
sig. I hvert fald viser det sig, at hvor der
år tilbage var stor tilstrømning til beboermøderne, så bliver deltagelsen her mindre og mindre.
Måske er det fordi, det går godt nok.
Som Henning Woller siger: Målene er
nået.
Eller er de.
BESTYRELSEN GØR EN FORSKEL

For når bestyrelsen får stillet spørgsmålet:
Gør I en forskel?, så er der flere bud:
Som formanden Jesper Pedersen siger:
- Vi vil gerne være på forkant. Det viser sig blandt andet ved vores deltagelse
i Vestsamarbejdet og aarhusbolig, hvor vi
har været banebrydende og skabt en
bedre service for både beboere og boligsøgende. Vores køb af jord, hvor vi i
samarbejde med andre boligforeninger er
med til at udvikle byområder med blandede boligformer er også et område,
hvor vi i Brabrand Boligforening gør en
markant forskel.
Morten Fich fra Holmstrup peger på
det netop overståede besøg af integrationsminister Bertel Haarder.
- Vi fik givet udtryk for vores holdninger, og Bertel Haarder tog veltilfreds fra
besøget. Det har vi da som folkevalgte en
del af æren for.
For folketingsmedlem og medlem af
bestyrelsen René Skau Björnsson lyder
det:

FORENINGEN
det. I den forbindelse er vi kun et sandkorn.
Men et vigtigt sandkorn på lige fod
med de andre boligforeninger, der gennem moderorganisationen BL skabte en
politiske modstand mod Regeringens forslag om salg af almene boliger, så det
der kunne have fået vidtrækkende konsekvenser for den almene bolig og beboerne i dag er mundet ud i et forsøgsprojekt med større grad af frivillighed.

- At samarbejde med afdelingsbestyrelserne, siger Hartvig Vendelboe fra Søvangen.
- At vi hele tiden forstår at forny og videreudvikle den almene bolig, siger René
Skau Björnsson.
Og så konkluderer Herman Nielsen:
- At de er tilfredse med os.

OTTE INDIVIDUALISTER I EN
ENHED

Jesper Pedersen

- Der er mange gode eksempler på, at
Brabrand Boligforening er blevet foregangsboligforening, blandt andet fordi
bestyrelsen har turdet tage nogle beslutninger og bakker hinanden op.
- Vi har nået målene om gode boliger,
så nu bør vi fastholde og markedsføre
vores koncept om den servicerede bolig.
Et koncept, der har mange udviklingsmuligheder, der kan gøre den almene
bolig interessant for andre boligtagere.
Vi er jo for første gang i en reel konkurrencesituation med det private boligmarked, siger Henning Woller.
Der er fortsat ting at slås for: At løse
problemerne i Gellerup-området. At bygge gode boliger i en tid, hvor den almene boligbevægelse ikke ligefrem har politisk medvind og konkurrerer med gode
rentefordele for det private boligmarked.
Kort sagt: At skabe så gode betingelser
for den almene boligbevægelse i det politiske og økonomiske billede, der tegner sig netop nu. Og dermed at skabe så
gode vilkår for beboerne som muligt.
Som Søren Løkkegaard siger:
- Vi er en del af en stor organisme –
BL, som samler alle boligforeninger i lan-

Så det starter med debatten hen over bordet.
Igen tilbage til retten til at sige noget.
Den ret som sammen med andre boligforeninger i landet giver styrke til at tale
selv Regeringen imod.
Også selv om Herman Nielsen giver
udtryk for, at »der er for lidt drøn på
snakken«.
- Vi snakker alt for lidt om de væsentlige ting.
Foreningsbestyrelsen er både en enhed
og otte individualister.
- Vi prøver udadtil at fremstå som en
samlet enhed, men der er også plads til
særstandpunkter, siger Jesper Pedersen.
- Vi har forskellige udgangspunkter og
forskellige erfaringsgrundlag. Det betyder til gengæld også, at vi repræsenterer
området rimeligt godt, siger René Skau
Björnsson.
Så selv om Herman Nielsen mener, at
der mangler liv i debatten, så må der
trods alt blive snakket frem og tilbage,
fordi det er sjældent, at bestyrelsen træffer en afgørelse ved afstemning.
- Selv om man måske ikke kommer
igennem med et synspunkt, skal det ikke
ses, som om man ikke har fået sin indflydelse igennem. Den personlige indflydelse på den fælles politik skal ses over
et længere forløb, siger Edvin Juhl fra
Holmstrup.
DE VIGTIGSTE OPGAVER

Hvad er så de vigtigste opgaver for foreningsbestyrelsen?
- At være med til at bestemme indenfor
de rammer, der er. Og så fortælle beboerne om det, siger Herman Nielsen.
- At repræsentere den sunde fornuft
overfor bureaukratiet. Det vil sige stille
spørgsmålstegn ved det, der sker og forbedre det, siger Henning Woller.
- At være beboernes tillidsfolk. Vi er
valgt til at varetage beboernes interesser,
siger Edvin Juhl.
- At være med til at styre skibet, så boligforeningen altid er med på forkant, siger Jesper Pedersen.
Søren Løkkegaard
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Hartvig Vendelboe

SAMARBEJDET MED
AFDELINGERNE

Men er de så det – afdelingsbestyrelserne
og beboerne.
Foreningsbestyrelsens ansvar og opgaver er i det mere formelle sprog beskrevet som:
»Foreningsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens
afdelinger. Foreningsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med
de herfor gældende regler«.
Det betyder, at foreningsbestyrelsens
otte medlemmer har det juridiske og
økonomiske ansvar for foreningen og afdelingerne. Hvert af medlemmerne af bestyrelsen er personligt ansvarlige og kan
dermed risikere at betale en høj pris, hvis
der træffes en beslutning, der ikke er i
overensstemmelse med lovgivningen.
Det vil sige, at bestyrelsen har ansvaret
for, at en afdelingsbestyrelse ikke træffer
en beslutning, der ikke er lovlig.
Så måske er afdelingsbestyrelserne og
beboerne ikke altid tilfredse, for i det felt,
hvor man på den ene side har ansvaret
og på den anden side skal efterkomme
afdelingsbestyrelsernes ønsker, kan der
vel let opstå konflikter.
- Vi kan blive inddraget i konflikter
med afdelingsbestyrelserne, hvor vi går
ind og træffer en beslutning, der strider
mod afdelingens ønsker. Men vi er nødt
til at træffe den beslutning, fordi det
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drer dermed afdelingsbestyrelserne til i
større omfang at henvende sig til bestyrelsen.
Det bakkes op af Jesper Pedersen:
- Vi skal understøtte afdelingsbestyrelserne. Derfor er det også vigtigt, at vi har
en fornuftig dialog.
STOR FORSKEL MELLEM
AFDELINGER

pågældende ønske strider mod lovgivningen. Så på den ene side er vi valgt
som beboernes og afdelingsbestyrelsernes tillidsrepræsentanter. På den anden
side kan vi let blive betragtet som storebror eller systemets forlængede arm.
Nogle vil måske sige, at vi er mere på administrationens side end på beboernes,
siger Edvin Juhl.
Det overordnede ansvar, som bestyrelsen har, kan betyde, at der bliver truffet
beslutninger, som ikke er populære, men
generelt er det bestyrelsens oplevelse, at
de fleste afdelingsbestyrelser også har
forståelse for bestyrelsens rolle nemlig,
at bestyrelsens medlemmer er personligt
ansvarlige, hvorimod den enkelte afdelingsbestyrelse er ansvarsfri.

Men spændvidden mellem de mange forskellige afdelinger og beboere er stor i
Brabrand Boligforening. Der er Gellerupparken med en høj procentdel af to-sprogede beboere, som har helt andre behov
og ønsker end for eksempel beboerne i
medejerboligerne i Sonnesgade.
- Det er rigtigt, at der er stor forskel afdelingerne i mellem, men det gør jo også opgaven mere spændende, siger
Jesper Pedersen.
Dog er tillidsforholdet mellem afdelingsbestyrelserne og bestyrelsen det elementært mest vigtige. Det handler i den
forbindelse også lidt om erfaring, kendskab og så den udefinerbare størrelse kemi.
- De fleste afdelingsbestyrelser kender
vi godt. Vi har gennem mange års samarbejde, møder og repræsentantskabskurser lært hinanden at kende, så vi også ved, hvor de forskellige står. Når der
så sker udskiftning i en afdelingsbestyrelse med nye mennesker, så er det vigtigt, at der bliver tid til at opbygge et tillidsforhold – og det gælder begge veje,
siger Jesper Pedersen.

MERE DIALOG MED
AFDELINGERNE

MERE INTERESSERET I EGNE
FORHOLD

Til gengæld oplever Morten Fich, at der
på visse felter mangler dialog mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.
- Afdelingerne kan have ønsker, som
de måske ville komme længere med,
hvis de kontaktede os. Vi kunne i højere
grad være vejledere og hjælpe i de konkrete sager, siger Morten Fich og opfor-

Men er afdelingsbestyrelserne så interesseret i de overordnede politiske emner,
som bestyrelsen beskæftiger sig med.
- Der er i hvert fald meget lidt interesse for bestyrelsens beretning. For 10 år
siden var der mere debat om beretningen
på repræsentantskabsmøderne. I dag er
der mindre debat på færre personer, siger
Edvin Juhl.
- It er det emne, der interesserer flest
afdelinger, siger Søren Løkkegaard.
- De er interesseret i deres egne afdelinger. De har nok i deres egne udfordringer, siger Jesper Pedersen.
Men hvor er fællesskabet så blevet af.
Det fællesskab, der engang var selve
grundstenen i beboerdemokratiet.
- Afdelingerne betragter sig som aldeles forskellige. Det er svært at skabe fællesskab og samhørighed mellem to så
forskellige afdelinger som for eksempel
Rødlundparken og Gellerupparken, siger
Henning Woller.
Men selv om det lyder, som om selve
fællesskabet i foreningen kunne være
større, så er det der fortsat, når der er

Edvin Juhl

Morten Fich
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behov for det. Et fællesskab, der gør, at
beboerne stort set er enige om og bakker
op om den kurs, som bestyrelsen lægger.
Det er senest set ved den meget omdiskuterede ophævelsessag fra Gellerupområdet, hvor et flertal af afdelingernes
repræsentanter på et repræsentantskabsmøde bakkede op om den konsekvensstrategi, der var lagt af bestyrelsen.
Det betyder dog ikke fuld enighed. For
på repræsentantskabsmødet var der også
afdelingsbestyrelsesmedlemmer som talte
imod beslutningen.
Og så vender vi igen tilbage til det, det
handler om.
Retten til at sige noget.

René Skau Björnsson

FORENINGSBESTYRELSEN

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
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Søren Løkkegaard
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soerenloekkegaard@ofir.dk
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
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Herman Nielsen
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TAST OG SE DIN PLACERING
aarhusbolig-portal får nyt design og nye funktioner

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

N

u behøver du ikke længere
være medlem af aarhusbolig
for at se, hvornår du kan forvente at få en bolig. aarhusbolig.dk har
med en ny portal fået en funktion på forsiden med titlen lynsøgning, der giver alle mulighed for at se ventetiden.
Det har længe været et ønske fra både
boligsøgende og beboere at få et redskab til at se, hvor længe man evtentuelt
skal vente på at få en bolig. Virkeligheden er, at der for nye medlemmer er meget lang ventetid på de fleste boliger,
men med den nye funktion er det blevet
lettere at finde frem til de boligtilbud, der
er relevante. På samme måde kan nuværende beboere få et bedre overblik
over ventetiden, hvis man ønsker at skifte bolig.
I lynsøgning kan du både taste ind
som medlem/bolighavende samt som ikke-medlem. Ikke-medlemmer »leger« bare, at de vælger at melde sig ind og skriver dags dato som indmeldelsesdato.
Herefter vælger man den type bolig, man
er interesseret i samt område. I løbet af få
sekunder hentes der fra databasen de boliger ud, som man har ønsket med information om placering på venteliste, flytte-

procent og antal boliger. Ved at sammenligne disse tre informationer vil man få
en ca-tid for, hvor længe der går, inden
man vil kunne få boligen. Er man eksempelvis nr. 45 på ventelisten til en bolig i en afdeling, hvor der er 10 boliger
og med en flytteprocent på 2, kan man
regne ud, at der her vil være en nogle års
ventetid.
For beboere tager lynsøgningen højde
for, hvor længe man har været medlem,
om man har hjemmeboende børn, og om
man afgiver en bolig ved accept af nyt tilbud. På denne måde baseres ens placering på ventelisten ud fra eventuelle fortrin.
For samtidig at få mere fokus på de
boliger, hvor man som nyt medlem og
boligsøgende, ikke skal vente så længe,
er der på aarhusbolig.dk oprettet en
funktion, der hedder kort ventetid. Her
er boliger i aarhusbolig listet op i kategorierne: grøn (ledige eller op til 1⁄2 års
ventetid), gul (1⁄2 til 5 års ventetid) samt
rød (over 5 års ventetid). Endelig er der
på forsiden en boks med ledige boliger.
Af andre nye funktioner på aarhusbolig.dk kan nævnes:
• svar på tilbud via nettet

• nyt kort med bedre overskuelighed
aarhusbolig er et samarbejde mellem de
seks boligorganisationer: Boligselskabet
Præstehaven, Boligforeningen Solgaarden, Aabyhøj Boligforening, Boligforeningen Ringgården, Arbejdernes Andels
Boligforening og Brabrand Boligforening.
Klik ind på www.aarhusbolig.dk og se
det nye design og nye funktioner.
Redaktionen har forgæves forsøgt at få et
indtryk af den omtalte portal.
Det er med beklagelse, at vi kan konstatere,
at det stort set kun er den nye sides udtryk
(design); men desvære ikke indhold (informationer), det er muligt at tilgå.
Vi har forsøgt med flere browsere og operativsystemer; men de giver hovedsageligt kun
en fin topbjælke og manøvre-links i venstre
side; men intet indhold.
For at tilgå siden har vi forsøgt med. På
MacOS 9.2.2: Netscape 7.0, Internet Explorer 5.1.6 og Mozilla 1.2.1 – På Mac OSX
(10.2.8 og 10.3.5): Safari 1.0.3, Internet
Explorer 5.2.2, FireFox 1.0, iCab 2.9 og
Netscape 7. På Windows XP Pro: Netscape 7
og Internet Explorer 6. Sidstnævnte var den
eneste, der viste sidens indhold.

ENERGIPRISER
VARME
Hans Brogesparken
Søvangen
Skovgårdsparken
Gellerupparken
Toveshøj
Holmstrup
Næshøjvej - Rødlundparken
Bronzealdervænget
Sonnesgade

Fast afgift pr. m2 pr. år

Enhedspris

Pris pr. haneandel pr. år

15,03 kr.
14,93 kr.
15,05 kr.
23,75 kr.
23,75 kr.
23,75 kr.
15,75 kr.
15,00 kr.
15,00 kr.

1,45 kr.
1,60 kr.
2,90 kr.
1,85 kr.
2,15 kr.
0,75 kr.
0,70 kr.
1,45 kr.
0,65 kr.

190 kr.
200 kr.
136 kr.

Fast afgift pr. m2 pr. år
El
Gellerupparken
Toveshøj
Holmstrup

Pris pr. m3
VARMT VAND
Gellerupparken
Toveshøj
Holmstrup
Bronzealdervænget
Sonnesgade

58,00 kr.
61,00 kr.
95,00 kr.
64,00 kr.
85,00 kr.

6,45 kr..
7,10 kr.
0,26 kr.

Pris pr. m3
KOLDT VAND
Gellerupparken
Toveshøj
Holmstrup
Næshøjvej – Rødlundparken
Bronzealdervænget
Sonnesgade
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33,51 kr.
33,51 kr.
33,51 kr.
30,00 kr.
33,51 kr.
33,51 kr.

Pris pr. kWh
1,4128 kr.
1,4128 kr.
1,4473 kr.
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ORIENTERINGSBREV
Brabrand Boligforening oktober 2004
OPHÆVELSER AF LEJEMÅL

LEJERBO-SAGEN

Ophævelser af lejemål har været meget
omtalt i pressen efter, at Brabrand Boligforening i september ophævede tre lejemål og senere igen yderligere tre. Alle
sager er nu videregivet til fogedretten,
idet ingen af de opsagte har valgt at flytte. I fogedretten afgøres det, om ophævelserne kan effektueres, eller sagerne
skal prøves i Boligretten.
De involverede forsvarsadvokater her i
pressen gisnet om sagernes udfald med
meldinger om, at der vil gå mange år,
inden der vil falde en afgørelse på baggrund af sagens principielle karakter. Det
er dog efter boligforeningens opfattelse
ikke sagens art, der afgør dette, men derimod domstolenes ressourcer herunder
behandlingstid på de sager, der kommer
for retten. I Brabrand Boligforening ønsker man ikke at gisne om sagens udfald
men henviser til, at det er dommerne,
der suverænt afgør sagen.

Tv-programmet Kontant satte for nylig
fokus på kvaliteten i fraflytningssyn ved
den københavnske boligforening Lejerbo. I programmet kom det frem, at en lejer ved en fraflytning havde betalt for en
gulvrenovering, som tilsyneladende ikke
var gennemført.
I Brabrand Boligforening er der en fast
procedure samt kvalitetsmål for, hvordan
syn ved fraflytning skal gennemføres, og
hvis der er leverandører, der ikke lever
op til disse krav, slettes de omgående fra
listen over anvendte leverandører. Procedure og kvalitetsmål er løbende under
kontrol i teknisk afdeling med det mål at
sikre, at beboerne altid kan have tillid til
Brabrand Boligforening.

FØRSTE SPADESTIK PÅ
MULTICENTER

Den 6. oktober tog afdelingsbestyrelsesmedlem fra Gellerupparken Helle Hansen det første spadestik til multiaktivitetscentret på motorvejsarealet ved Åby
Ringvej. Dermed går byggeriet i gang til
det store aktivitetscenter og idrætsbørnehave, der får til huse i en 3000 kvadratmeter stor bygning. Bygherre på projektet er Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Totalentreprenør er NCC. Arkitekter er Schmidt, Hammer og Lassen.
Multiaktivitetscentret forventes at være
klar i august 2005.

jeledighed prøves af, da en enkelt ledig
lejelighed i en afdeling hurtigt bliver til
flere.
KONKURRENCE OM HASSELAGER

Brabrand Boligforening har sammen med
Århus Omegn og Hoffmann netop gennemført en arkitektkonkurrence om en
bebyggelsesplan for Hasselager-arealet.
Fire arkitektfirmaer har bidraget med deres bud på, hvordan området kan formes. Det er Kjær & Richter, C. F. Møller,
Arkitema og AA Arkitekter. Projekterne
er opstillet i udlejningen. Der er endnu
ikke valgt et projekt som vinder af konkurrencen.

BEBOERUNDERSØGELSE

Her i efteråret lyder startskuddet til gennemførelse af en beboerundersøgelse i
Brabrand Boligforening. Undersøgelsen
vil i første omgang tage pulsen på beboernes behov og forventninger i en enkelt
afdeling nemlig Rødlundparken i Harlev.
Beboerundersøgelsen er en udløber af
en værdidebat, der i maj blev gennemført
på Scandic Hotel med deltagelse af afdelingsbestyrelserne i Brabrand Boligforening. Her kom der ønsker frem om beboerundersøgelse som et redskab til at
sikre, at boligforeningen også leverer det,
beboerne prioriterer som vigtigt. Siden
da har foreningsbestyrelsen besluttet at
bevilge penge til en professionelt gennemført undersøgelse. Det er virksonheden DIEU, der står for projektet, som
kommer til at omfatte fokusgruppe med
deltagelse af både ansatte og folkevalgte,
spørgeskemaundersøgelse, analyse, rapport og formidling af undersøgelsens resultater.
FREMTIDENS EFTERSPØRGSEL

Århus og København er de byer i landet,
der har størst andel i kvoter til nybyggeri. Det er samtidig de eneste byer, der ikke har en markant lejeledighed. Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spår en
nedgang i efterspørgslen, hvis den økonomiske udvikling med lav rente fortsætter. Med lav rente vil efterspørgslen på
ejerboliger stige med lejeledighed som
konsekvens for de almene boligforeninger. Lejeledighed har store konsekvenser
for en afdeling, idet huslejetabet pålignes afdelingens drift. Det er derfor uhyre
vigtigt, at alle initiativer til at imødegå leSKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
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AFDELINGSMØDER

Efterårets afdelingsmøder, hvor budgetter var til godkendelse, er nu afsluttet.
Alle budgetter blev godkendt bortset fra
Toveshøj, hvor beboerne forkastede budgettet, der indebar en huslejestigning på
godt 7%. I Borumtoften blev der valgt en
bestyrelse med tre medlemmer. I Lyngby
besluttede beboerne at spare 1000 kroner
på budgettet ved, at beboerne fremover
selv klipper hæk. I Skovgårdsparken
mødte 80 op til afdelingsmødet, hvor et
forslag om kattehold blev forkastet med
én stemme. Til gengæld blev et forslag
om differentieret husleje godkendt. Det
betyder, at boligerne på Ingasvej, der har
været vanskelige at leje ud, får huslejen
nedsat med 1000 kroner. I Hasselhøj/Hasselengen blev det besluttet kun at
holde ét afdelingsmøde om året, og at
det ikke længere er afdelingsmødet, der
vælger formand. I Voldbækhave blev en
udvidelse af B-ordningen til også at omfatte indkøb af køkkenskabe godkendt. I
Gellerupparken blev forslag om at gå fra
A til B-ordning forkastet. I den nye afdeling 24 Skovhøj i Hasselager var der stiftende møde i august, hvor der blev valgt
en afdelingsbestyrelse, som holder sit
første møde efter efterårsferien.

 AFDELINGERNE
2 - SØVANGEN

LÆSERBREV VARMEREGNSKAB
Fifleri i Søvangens varmeregnskab for 2003-2004

J

eg bor i på Louisevej i en 21⁄2
værelses lejlighed på 84 m2, hvoraf cirka 25 m2 er uopvarmet (pulterkammer). En radiator dækker køkken,
entré og badeværelse. Det resterende
areal består af 2 stuer med karnap. For
begge stuers vedkommende er der skimmel og mug over vinduespartierne (sorte
pletter) som følge af fejl i murkonstruktionen. Fejl, der er forsøgt udbedret adskillige gange; men uden held. På boligforeningens anbefaling skal stuerne have
en vis varme for at holde angrebet i ave
Jeg modtog den 21. september d.å.
varmeopgørelsen for ovennævnte periode. Mit samlede årlige forbrug androg kr.
13.353,60. Med fradrag for det indbetalte
à conto-beløb på kr. 9.360,00 (12*780)
skal jeg efterbetale kr. 3.993,00. For perioden 2002-2003 fik jeg tilbegabetalt kr.
661,28. Med en enhedspris som forrige år
(kr. 1,12) skulle jeg i år have haft tilbegabetalt kr. 221,00.
Enhedsprisen for det netop afsluttede
regnskab andrager kr. 1,78, altså en stigning på 53% sammenlignet med forrige
år.
Jeg har skriftligt forelagt mit problem
for Torben Overgaard, der har overgivet

besvarelsen til en mangeårig medarbejder. Svaret lyder:
Pkt. 1. Foreningen har opgivet forkerte
tal til varmeleverandøren!!! for perioden
2002-2003.
Pkt. 2. Foreningen har i år haft en ekstraudgift i forbindelse med »køling«.
Ad. pkt. 1. Det kan ikke passe, at det
er foreningen, der skal oplyse, hvilken
varmemængde, den har modtaget. Leverandøren skal successive fakturere den
leverede vare (varme), som så løbende
skal kontrolleres af foreningen. Helt naturligt må det være varmemesterense
daglige opgave at kontrollere og eventuelt korregere de forskellige faktorer, så
man har den optimale udnyttelsesgrad af
varmen.
Ad pkt. 2. Allerede for 10-15 år siden
havde vi problemer med indgangs- og
afgangstemperaturen. Dengang blev der
fra teknisk side lovet, at problemet omgående skulle blive løst; men vi »kører«
altså stadig med »kølingen«.

kunne have sparet endnu mere på varmen. i dag tør man næsten ikke åbne for
radiatorerne af frygt for »uforudsete« økonomiske overraskelser.
Er årsagen til ovennævnte problemer
den, at foreningen er blevet for stor til, at
medarbejdernes »sjæl og sind« har kunnet
følge med, eller har ledelsen forsømt at
sende medarbejderne på ajourføringskurser?
I sin tid, da nogle bestemte, at foreningen skulle overgå til elektronisk aflæsning, var vi mange, der frarådede. Alligevel blev »fænomenet« indført med
masser af problemer og ekstraomkostninger. Lad os gå tilbage til det gamle
kvadratmetersystem. Lejlighedernes areal
er heldigvis stationær og til at stole på.
Mit forslag stilles gratis til rådighed for
dem, som har noget at skulle have sagt.
Jeg betaler selvfølgelig min efterregning dog uden smil.

Det havde været en god ting, hvis ledelsen eller afdelingsbestyrelsen, da den
»fatale« fejl blev opdaget, og da ekstraomkostningerne til køling blev kendt,
havde orienteret lejerne, så disse måske

Knud Rasmussen, siden 1961,
Louisevej

SVAR PÅ LÆSERBREV
... fra Knud Rasmussen om Fifleri i Søvangens varmeregnskab

Å

rhus Kommunale Værker aflæser ikke målerne hverken løbende eller ved årsafslutningen. Hvis de ikke modtager en aflæsning,
skønner de et forbrug i stedet for.
Boligforeningen kan først regne en enhedspris ud, når vi modtager årsopgørelsen fra Århus Kommunale Værker. Som
det fremgår af regnskabet, er det sket
den 27. juli 2004, og derfor har det ikke
været muligt at informere beboerne i selve varmeregnskabsåret.
Indførelsen af individuel måling af varme er et lovkrav, der er besluttet i Folketinget. Brabrand Boligforening er således
uden indflydelse på dette.
Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening
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AFDELINGERNE 
2 - SØVANGEN

LÆSERBREV
Uenighed om tallene i regnskab

T

ak til Joop de Vries for besvarelse
af mit indlæg i oktober-nummeret vedrørende Søvangens regnskab. Vi er ikke helt enige om alle tal, for
eksempel mener jeg, at der ikke er budgetteret cirka 3,7 millioner til panlagt og
periodisk vedligeholdelse. Der henlægges ganske vist cirka 3,7 millioner;
men der planlægges kun brugt cirka 2
millioner, en forringelse i forhold til 2003
på over 400.000 kr. og til trods for et forventet forbrug i 2006 på cirke 15 millioner, forventer man dog stadigvæk en ret
pæn beholdning på henlæggelseskontoen, som i 10-års perioden ikke antages at
falde til under 10 millioner for i 2013 igen
at nå op på over 17 millioner. Jeg mener
stadig, jeg har ret i min påstand om, at
man henlægger årets overskud til planlagt og periodisk vedligeholdelse. De
budgetterede henlæggelser er stort set
uændrede, men budgetterede udgifter
til planlagt og periodisk vedligeholdelse
falder med over 400.000 kroner fra 2003
til 2004. Jeg mener, at man ved en budgetopfølgning sidst på året må tage stilling til, om et eventuelt overskud bør re-

sultere i et mereforbrug til udskudte vedligeholderlser. Et merforbrug, som man
sikkert ikke vil få utak for. Man kan spare sig ihjel.
Konto 133 hedder ikke afskrivninger
på anlæg; men afskrivninger på arbejder.
Med anlæg mente jeg køleskabe med videre; men de er formentlig forlængst udlignet.
Med hensyn til vedligeholdelse af
haveanlæget ser jeg, at man er begyndt at
fjerne nogle af vore Rosa Rogusa og andet og hurra for det; men da jeg skrev
mit indlæg den 26. august, var der ikke
tegn på nogle aktiviteter, og oplysningen
i Skræppebladets septembernummer
kom først til mit kendskab den 28. september på hvilken dato jeg modtog bladet!!
Apropos meddelelser i Skræppebladet
ser jeg i referatet i oktobernummeret fra
beboermødet i Søvangen, at »der vist
ventes pæne tilbagebetalinger generelt«
på varmeregnskabet. I følge de månedlige aflæsninger skulle vi have cirka kr.
800 tilbage. Stor var vores forbavselse,
da vi modtog en ukommenteret efterreg-

ning på over kr. 1000. En forklaring fra
administrationen på denne store forskel
ville have været velanbragt.
Ved telefonisk henvendelse til boligforeningens kontor fik jeg oplyst, at man
havde modtaget en efterregning fra De
Kommunale Værker, fordi tilbageløbstemperaturen havde været for høj. Med
andre ord vi havde sparet os ihjel ved ikke at bruge varme nok. Et paradoks i sig
selv. Det rejser det spørgsmål hos mig,
om det ikke er muligt i vores varmecentral at regulere fremløbstemperaturen.
Hvis ikke så bør man da vist overveje,
om ikke det var en mulighed at gøre dette muligt. Det er i hvert fald ikke nødvendigt, at vores varme vand om sommeren er så varmt at man kan skolde sig
på det. Og en sænkning af nattemperaturen kunne vel også overvejes.
Mvh
:-) Niels Schjeldahl
Birgittevej 6, DK-8220 Brabrand

SVAR PÅ LÆSERBREV
... Fra Niels Schjeldahl

D

et ser ud til, at Niels har sat sig
grundig ind i budgettering af
vedligeholdelse. Der skal et professionel svar til, og jeg har derfor bedt
Grethe Dam, Brabrand Boligforenings
økonomi-chef at kommentere det første
punkt i Niels Schjeldahls læserbrev. Hun
skriver:
»Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse
Brabrand Boligforening er underlagt lov
om drift af almene boliger. I loven står
der, at der årligt skal foretages passende
henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse. Henlæggelsen kan enten ske på en samlet
henlæggelseskonto eller på opdelte konti til for eksempel komfurer, køleskabe
og varmeanlæg med videre. I Brabrand
Boligforening har man valgt at henlægge
på en samlet konto.

Én gang om året, inden budgettet udarbejdes, foretages en gennemgang og den
samlede vedligeholdelsesplan for afdelingens revideres. Vedligeholdelsesplanen skal dække over mindst 10 år; men
vi har valgt en periode på 20 år, da det
giver en mere jævn huslejeudvikling. Der
skal således hvert år henlægges 1/20 af
det samlede forventede forbrug i 20-årsperioden.
Ved den årlige gennemgang bliver det
således besluttet, hvilke arbejder der skal
udføres i det kommende år, og der er således ikke sammenhæng mellem det enkelte års forbrug og den årlige henlæggelse på 1/20 af hele perioden.
OVERSKUD

Det er korrekt, at der i 2001, 2002 og
2003 har været et overskud på henholdsvis kr. 1.204.106, kr. 610.368 og kr.
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588.257. Disse overskud er ganske rigtigt
henlagt til planlagt vedligeholdelse, hvilket de skal i følge lovgivningen; men
samtidig er de kommende 10 års henlæggelser reduceret med 1/10 af disse
overskud. Tidligere år har overskuddene
blandt andet været anvendt til afskrivning på energimålere og renovationsbygning.«
Det sidste punkt i Nielses brev (om
varmeefterregninger) er noget, der har
vakt en del forbavselse og forargelse i
Søvangen. Alle beboere fik en redegørelse i uge 42 – den skal ikke gentages her.
Hvlket dog ikke betyder, at det sidste ord
er blevet sagt om den sag…
Joop de Vries

 AFDELINGERNE
4 - GELLERUPPARKEN

NYTÅR HELE ÅRET?
»Det også kun sjovt med fyrværkeri, hvis det er reserveret til nytår«

N

ogen drømmer om, at det kunne være jul hele året. I Gellerupparken er man godt i gang
med at realisere drømmen om nytår hele
året. Allerede fra midt i oktober til et godt
stykke hen i februar genlyder blokkene
af hyl og brag fra lovligt og ulovligt fyrværkeri. Det er ganske imponerende så
store mængder fyrværkeri, beboerne herude har råd til at brænde af. Det er også
ganske skræmmende, at forældre lader
deres børn omgås legetøj, der er så hamrende farligt. Jeg har set børn ned til 5-6
års alderen stå og kaste med ulovligt
knaldfyrværkeri og holde tændte romerlys i hånden, mens en flok forældre stod
ved siden af og snakkede. Salg af fyrværkeri til personer under 18 år er forresten ulovligt, så der må være nogle forældre og store søskende herude, der er
ivrige leverandører. Så kære forældre. Vil
I ikke godt være opmærksomme på, at
når I lader jeres børn lege med fyrværkeri, er I medansvarlige for:
• At børnene kan få ødelagt fingre,
øjne og ører og dermed være invaliderede resten af livet!
• At uskyldige forbipasserende risikerer det samme, fordi børnene kaster
rundt med det tændte fyrværkeri. Ofte
har jeg set dem med vilje kaste det efter
folk! Hvis jeres børn skader andre, kommer I, som forældre, til at hænge på erstatningsansvaret!
• At jeres børn begår hærværk med
fyrværkeriet, når de binder det fast til
lamper og andet, som sprænges i stykker.
• At jeres børn laver et støjhelvede
herude fra midt på formiddagen til langt
ud på aftenen med alt det brag og hyl. Vi

er mange studerende herude, der gerne
bare vil have et minimum af ro til at – ja
– studere!
• At alt affaldet fra fyrværkeriet er den
suverænt største kilde til svineri herude
efterår og vinter.
Og kære afdelingsbestyrelse: Vil I ikke
godt gøre noget ved problemet. Jeg ved
godt det lokale politi laver oplysning på
skolen og så videre. Men det hjælper
åbenbart ikke en bjælde. Kan vi ikke reservere en sportsplads eller lignende i
parken, hvor fyrværkeri er tilladt og for-

byde det i resten af området? Er der ikke
nogle fædre (f.eks. fra den hedengangne
fædregruppe), der lige kan gå en runde
en gang imellem og forklare børnene, at
træning til guerillakrig altså må foregå et
andet sted. Fest er godt. Nytår er festligt.
Men ligesom det kun er sjovt at drikke
sig skidefuld ved festlige lejligheder, er
det også kun sjovt med fyrværkeri, hvis
det er reserveret til nytår og andre store
fester.
Jakob Nørhøj

SVAR PÅ LÆSERBREV
… fra Jakob Nørhøj

S

om formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling IV har jeg læst
dit brev, inden Skræppebladet
udkommer.
Jeg er sikker på, ingen i bestyrelsen
kan være uenig i det, du skriver.
Vi håber, det får forældrene til at advare deres børn mod at deltage i den slags
»leg«.

I bestyrelsen vil jeg anbefale, at vi advarer børnene gennem de foreninger,
mange af os har tilknytning til.
Ellers er det svært at gøre noget direkte, da vi jo ikke er et vagtkorps, der går
rundt i området.
Vi håber og appelerer til, at alle forældre læser dit indlæg og gør noget ved det,
både af hensyn til de gener, det giver os
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beboere, og også inden der sker en alvorlig ulykke.
Venlig hilsen
Ingrid Jensen
Afdelingsformand
for Gellerupparken.

AFDELINGERNE 
3 - SKOVGÅRDSPARKEN

ER DER NOGEN HJEMME?
Hvem er afd III? Er der nogen hjemme?

D

et spørgsmål stiller jeg vores bestyrelse, og det er fordi, der ingen referat er i om vores møde,
som var d. 9. september, og hvad skal vi

med Skræppebladet. Redaktøren har da
ret i, at vi beboere skal informeres. Vi
bliver holdt uden for, både hvad angår
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og total-

renovering i 2005. Der vil så blive sagt, at
vi mangler en ansvarlig til at skrive i
Skræppen. Hvem skriver navne og referat til møderne, vi holder? Kan de ikke
sendes til Skræppen, eller skal det puttes
i skuffen. Vi har kun et møde om året.
Det blev besluttet på et møde ved afstemning. Så er det da for dårligt, at der
ikke kommer en side i Skræppen med
den nye bestyrelses navne, og hvornår
renoveringen af blokkene starter i 2005.
Jeg vil mene, at vi er i den teknologiske tidsalder; men stikket skal sættes i.
Hvis I vil have, at beboerne skal have
respekt for jeres arbejde, skal I også gøre
jer fortjent til det. Så få det stik sat i
væggen, så Skræppen kan modtage nyt
fra os. Vi er her endnu, selvom I kun
hører fra os til jul og fastelavn i Skræppebladet.
Alf Faber Jensen

5 - TOVESHØJ

TYSKLANDSTUR
Heldagstur til Flensburg d. 13/11-2004
Afgang fra Edwin Rarhsvej 8, kl. 8.00.
Hjemkomst cirka kl. 18.
Morgencomplet i Hedensted sognegård kl. cirka 8.45.
Derefter videre til Flensburg, hvor vi holder 2 1/2 times
pause.
Derefter til Otto Duborg, hvor vi spiser.
Menu: Koteletter med kartofler og gemüse inklusive 1
øl/vand.
Derefter tid til julehandel.
Tilmelding i Laden onsdage kl. 16-18.
Henvendelse til Inga Bech, tlf. 8625 0578
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 10/11-2004.
Pris for det hele er kr. 90.
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 AFDELINGERNE
7/15 - HASSELHØJ/HASSELENGEN

EN GOD START
PÅ SKOLERNES EFTERÅRSFERIE
Gratis børnebanko
Bankospillet sluttede klokken cirka 17,
og inden børnene gik hjem, fik de hver
udleveret 2 ispinde.
Som skribent for afdelingerne herude
vil jeg gerne rette en tak til alle, der har
været med til at stable dette arrangement
på benene. For uden de mange frivillige
hjælpere havde det ikke været muligt at
afvikle det.
Men jeg synes også, at der skal lyde en
stor tak til de deltagende børn for deres
opførsel. Men det beviser jo kun, at hvis
man tager hånd om vores børn, kan man
få mange hyggelige timer sammen til
glæde for hverandre.
Svend Aage Hansen

L

ørdag den 9. oktober afholdt bankoklubben »Fælleshusets venner«
som optakt til skolernes efterårsferie et stort børnebanko, hvor alt var gratis. Det vil sige både spillet om de mange
præmier og forplejningen.
Der var 55 børn i alle aldre og lige så
mange forældre og bedsteforældre. Så
selskabslokalet var fyldt op; men da der
havde været tilmelding ugen før var der
plads til dem alle.
Efter at bankoklubbens formand havde
budt velkommen, gik man i gang med
spillet. Annelie Elvborn var opråber, og
dette gjorde hun ganske godt og det på
en måde således, at selv de mindste børn
kunne følge med.
Der blev spillet 14 spil over to halvlege. Derudover blev der uddelt en lodseddel til hver af de fremmødte børn, så
selv om der ikke blev vundet i bankospillet, gik man alligevel hjem med en
gevinst.
Man havde bestræbt sig på at indkøbe
pæne præmier, og det var lykkedes over
al måde.
Hvert spil startede med spil om en
rækkegevinst, der bestod af et gavekort,
og siden fuld plade.
Da man havde afviklet første halvleg,
fik alle de deltagende spillere en hjem-

melavet burger, til børnene var der desuden en sodavand.
Til de voksne var der gratis kaffe under
hele spillet.
Efter at burgerne og sodavandene var
sat til livs, gik man i gang med anden
halvleg.
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AFDELINGERNE 
23 - SONNESGÅRDEN

NYT FRA AFDELINGEN
Huslejen nedsættes ikke – men pengene bruges til noget godt

B

På det ordinærer afdelingsmøde
den 14. september blev vi orienteret om, at der ingen huslejestigning kommer i 2005; men vi kunne
på grund af vores gode økonomi godt
have sat den ned; men vi vil hellere i afdelingen bruge pengene på nogle andre
ting som vi gerne vil have lavet hernede.

KONSTITUERING

På et afdelingsbestyrelsesmøde onsdag
den 6 oktober konstituerede bestyrelse
sig og den nuværende formand Flemming andersen forsætter som formand.
Bent Jensen

REVYFORESTILLINGER EN SUCCES
De gode ben, både som menu og underholdning

S

onnesgårdens beboere har haft
besøg af revygruppen »De gode
ben«. Det var virkelig en morsom
og grinagtig oplevelse, og samtidig med
blev der serveret gode ben som menu
den aften, og de 50 personer, der havde
betalt for dette arrangement, har aldrig
moret sig så godt.
Der har også været arrangeret en tur til
Kolding Teater den 29. september, hvor

vi var nede at høre Flemming Krøll og
Birthe Kjær. Det var også en dejlig oplevelse, hvor vi også var 50 personer afsted. Set var alt, hvad der kunne være i
en bus; og der blev hurtigt udsolgt, så I
kan se, at vores aktivitetsudvalg virkelig
gør noget for vores beboere herinde,
men det er kun godt, det er vi meget glade for, og der sker mange flere ting her-

inde i løbet af året; men det vender jeg
tilbage til senere.
Bent Jensen

24 - SKOVHØJ

EN NY AFDELING BYDES VELKOMMEN
Lindi præsenterer sig selv og sin afdeling

M

it navn er Lindi Westergaard,
jeg er gift og har en søn på 51⁄2,
som hedder Rasmus. Jeg blev i
2002 uddannet til pædagogmedhjælper.
Jeg bor i Skovhøj 184, afdeling 24 i Hasselager. Afdelingen, som ligger syd for
Århus i grænseområdet mellem Kolt og
Hasselager, består af 80 lejligheder, hvoraf stuelejlighederne har en lille have foran. De sidste lejligheder var klar til indflytning den 1. april 2004. Vi har sammen med Århus Omegns afdeling 17 et
beboerhus og et par gæsteværelser. Vores
varmemester og gårdmænd deler vi med
afdeling 23, 21, 15 og 7.
Lindi Westergaard
Skovhøj 184
8361 Hasselager
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2004
28

Aktiviteter
BILLIG GYMNASTIK INDTIL JUL
Idrætsforeningen InterFemina i Nordgårdhallen
Idrætsforeningen InterFemina tilbyder
nedsat deltagerpris resten af sæsonen
indtil jul.
Tirsdag kl. 17 - 18
Søndag kl. 14 - 15 *
Søndag kl. 15 - 16
Træning 1 gang om ugen koster 60
kroner indtil juleferien
Træning 2 gange om ugen koster 85
kroner indtil juleferien
Træning 3 gange om ugen koster 110
kroner indtil juleferien
*Søndag fra klokken 14-15 har du
mulighed for at tage dine børn med i
hallen; men du har selv ansvaret for,
at børnene ikke forstyrrer gymnastikundervisningen.

Kom og Dans i Danseraketten
· Er du pige mellem 8 og 13 år?
· Synes du dans er helt vildt cool?
· Har du lyst til at bevæge dig?
Så er der plads til dig på InterFeminas
dansehold.
Tid: Søndag kl. 15.00 - 16.00.
Pris indtil jul 60 kroner
Sted: Nordgårdhallen
Danseraketten er et samarbejde DGIÅrhusegnen og Urbanprogrammet
Yderligere oplysninger Helle Hansen
4071 8675

NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
»De sjove« præsenteres i samarbejde med lokalcentret
Onsdag den 10. november kl. 14.00
Bankospil – husk brød til kaffen
Onsdag den 24. november kl. 14.00
Underholdning
Der kommer to meget morsomme
damer og underholder os i et par
timer. De kalder sig »De Sjove«, og

hvem kan ikke lide den lille vits? Og
da vi er gået i samarbejde med Lokalcentret om dette arrangement, er alle,
som er tilknyttet lokalcentret og pensionistklubben selvfølgelig velkomne.
Der er gratis adgang. Kaffe og brød
koster kr. 10, øl og vand kan købes til
sædvanlige billige priser.

DER ER STADIG MULIGHED
FOR EDB-UNDERVISNING I LADEN
IT-Kompetenceløft tilbyder undevisning for alle
Der er flere forskellige kurser i dagtimerne, og enkelte om aftenen. Der er
tale om begynderkurser i Word og hjemmesidefremstilling, og en enkelt
aften er der vedligeholdelse af portalen www.aarhusvest.dk på programmet
Er man interesseret, kan man bare møde på i Laden i IT-centeret på 1. sal.
/SAD
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På hele bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

Aktiviteter

Gellerups internationale
børne- og ungdomscirkus er vendt hjem
Efter at have afsluttet det store internationale Ithaka-projekt med masser af
forestillinger og sommerprojekter er Cirkus Tværs tilbage igen.
Der er blevet øvet til afslutningen af sæsonen 2004, hvor dørene slås op til 6
forestillinger med forestillinger lørdagene den 20. og 27. november og 11. og
18. december. Alle dage spilles klokken 15. Billetprisen er kr. 20, og nærmere
oplysninger fås på tlf. 8625 8780.
/SAD

GUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE
Gellerup kirke inviterer indenfor torsdag den 25. november
Velkommen til Småbørnsgudstjeneste
i Gellerup kirke torsdag den 25. november kl. 16.30.
Gudstjenesten henvender sig først og
fremmest til de 0-6-årige og deres
familier; men alle, der har lyst at være
med, er velkomne.
Efter gudstjenesten serveres der pasta
og kødsovs i kirkens underetage til
20,- for voksne, børn gratis.

FÆLLESSPISNING
Kom og spis sammen med andre i Gellerup Kirke
Kunne du tænke dig at spise sammen
med os?
Torsdag den 18. kl. 17 inviterer vi
igen til Fællesspisning og hygge i
underetagen i Gellerup Kirke. Vi
håber, at rigtigt mange har lyst til at
være med til Værestedsaften, hvor vi

samles til mad, snak, kaffe, sang og
fortælling. Maden er gratis, og det er
ikke nødvendigt med tilmelding.
Sognepræst Karen Togsverd Hansen
Tlf. 8675 5585
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Aktiviteter
CROSSOVER
Ungdomsmedieprojekt i Århus Vest
I samarbejde med Beboerhuset Tousgårdsladen/Gellerup, Trivselshuset/Bispehaven og Vestbyens Informationsog Kulturformidling (VIKF)/Herredsvang, etablerer Indvandrer TV tre
medieværksteder i Århus V.
CROSSOVER er et undervisningsforløb i TV- produktion for unge fra
Århus V fordelt på følgende måde:
Undervisningsforløb 1:
01.11.04 - 31.03.05
Undervisningsforløb 2:
01.04.05 - 30.09.05
Undervisningsforløb 3:
01.10.05 - 31.03.06

Til februar 2005 forventes den første
Monsoon Magasine færdigproduceret
af medieværkstedsdeltagerne og udsendt af Indvandrer TV(ITV) på TV
Danmark Østjylland.
FORUDSÆTNINGEN FOR
DELTAGELSE
- Interesse for og ønske om at udvikle
færdigheder/kompetencer inden for
TV-mediet.
- evne til at gennemføre undervisningsforløbet fra begyndelse til slutningen.
- obligatorisk tilmelding til undervisningsforløb

Trivselshuset, Bispehaven: Pia Mortensen, telefon: 8615 9197 eller e-post
trivselshuset@hotmail.com
VIKF, Herredsvang: Henrik Juel
Knudsen, telefon: 2812 4562 eller eposthenrik@vikf.dk
Indvandrer TV:
Rui Monteiro, telefon: 8732 1182,
mobil: 2166 5243, eller e-post
itv@mediehuset-aarhus.dk
Informationer om CROSSOVER findes på

Formålet er
- at give et indblik i håndværket bag
TV-mediet.
- at give mulighed for at afprøve og
udvikle færdigheder inden for TVmediet.
- at styrke integrationen af unge i de
lokale medier og samfundet.
- at producere ungdomsprogrammer
for ITV.
På længere sigt er målet at skabe en
ungdomsredaktion for ITV.
INDHOLD
Hvert medieværksted har sin videovejleder og 2 arbejdsområder: journalistisk arbejde og tv- og webteknik.
Deltagerne får en grundlæggende
introduktion i hvert område i den
første måned. Efter denne periode
starter en specialisering (2 måneder),
hvor de, som vil arbejder med teknik
eller journalistik, hver især får et
grundigere forløb
Der etableres flere optagelsesteams,
som hver består af 2 unge (en kameramand/tekniker og en journalist).
Der anvendes rotationsprincip, så alle
kameramænd/teknikere mindst en
gang har være ude med alle journalister.

STED OG TIDSPUNKT
Undervisningen tilrettelægges som
workshops uden for normal skoletid
og afvikles i lokalområdet, på de tre
medieværksteder.
KONTAKT OG INFORMATION
Tousgårdsladen, Gellerup: Esben Trige, telefon 8625 9158 eller e-post
esben@aarhusvest.dk
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www.indvandrertv.dk/ungdomstv eller
på www.aarhusvest.dk
CROSSOVER – Ungdomsmedieprojektet i Århus Vest er støttet af:
Bydel i bevægelse under Urban programmet, Århus Kommune Tuborgfondet
/SAD

SKRÆPPENS TAVLE
BASENS AKTIVITETSCENTER

... et tilbud til dig som...
- har mistet kontakten til arbejdsm
arkedet
- vil møde nye mennesker
- har lyst til at prøve noget nyt
- vil være god til noget

TUSINDFRYD
Lektiehjælp i Gellerup
Lektiehjælp for alle
På Gellerup Bibliotek

På aktivitetscentret har vi:
Fælles morgensamling • Café • Ped
elteam •
EDB-værksted • Lokalradio •
Sangkor •
Skriveværksted • Billedværksted
• Bevægelse • Udflugter

tirsdag 15.30 – 17.00
onsdag 15.30 – 17.00
torsdag 16.00 – 17.30
kom
Ingen tilmelding – bare
tis
gra
– det er ganske

Kom og få en kop kaffe eller ring på
tlf. 86-262100
Basen er et tilbud under Århus Amt
til voksne som har eller har haft misbrugs
- og/eller
sociale problemer.
Basen, Edwin Rahrsvej 52, 8220 Brab
rand.
Bus 15 og 116.

CAFÉ VITA

Tlf. 86 25 95 99

NOVEMBER MENU 2004

Mandag den 1. november: Ribben
ssteg med brune kartofler & rødkål
Mandag den 8. november: Farsere
de porrer med kartofler og sovs
Mandag den 15. november: Sammen
kogt ret med ris og kartofler
Mandag den 22. november: Medist
er med stuvet grønkål og kartofler
Mandag d. 29. november: Risret
med grøntsager og oksekød
Ret til ændringer forbeholdes.
Maden er klar kl. 17.00, hvis du kom
mer senere, så ring og få sat til side
.
Pris kr. 25,- (5 billetter kr. 100,-).

Ladens Folkekøkken
Til brugerne

Madplan November 2004
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

1
2
3
4
5

KALKUNSCHNITZEL
UGENS FISKERET
STEGT LEVER
BRÆNDENDE KÆRLIGHED
SVENSK PØLSERET

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

8
9
10
11
12

STEGT MEDISTER
KALKUNGRYDE
DANSK BØF MED BLØDE LØG
MORTENS AND
BOLLER I KARRY

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

15
16
17
18
19

BRUNKÅL
FARFARS GRYDERET
KARBONADER MED GRØNSAGER
VARM KARTOFFELSALAT MED PØLSER
LASAGNE

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG

22
23
24
25
26

GULE ÆRTER MED FLÆSK & PØLSE
SKIPPERLABSKOVS
SYDHAVSKYLLING MED RIS
HUSMANDSKOTELETTER
UNGARSK GULLASH MED
KARTOFFELMOS

MANDAG
TIRSDAG

29
30

SAMMENKOGT RET M/RIS
OVENSTEGTE STEGEBEN

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Rabatordning: 10 middage for kun 200 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.

Aktiviteter

Gellerup Badet
din lokale svømmehal
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

7.00 - 11.30 og

12.00 - 19.00
15.00 - 19.00
7.00 - 12.00 og
15.00 - 19.00 *
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
10.00 - 16.00
12.00 - 16.00 er springbassinet også
åbent
Søndag
10.00 - 16.00 og 16.00 - 18.00 *
*) = Kvindesvømning - mænd har ingen adgang til anlægget.
Badet er lukket den 24. og 31. december og samtlige helligdage samt
påskelørdag. d. 1. maj og Grundlovsdag lukkes kl. 12.
Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.
Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.
Svømning for alle foregår i Gellerup Badet og er en vifte af tilbud til
alle - stor som lille.
Priser:
Svømmebad
Voksne
Rabatkort voksne (12 bade)
Børn og pensionister
Rabatkort børn og pensionister (12 bade)
Månedskort
Voksne3-månederskort

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Solarium
Rabatkort solarium (12 gange)
Nøglekort

kr. 20,00
kr. 200,00
kr. 20,00

21,00
210,00
11,00
110,00
190,00
450,00

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KLOKKEN 19.00!

Indlæg modtages skriftligt, på disketter
eller på vores e-post:
skraeppen@mail1.stofanet.dk

Buslinierne 5, 15, 16 og 18 lige til døren.
Tlf. nr. 86 25 69 01
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BØRNESKRÆP
HVILKE TRE KATTE ER HELT ENS?

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i oktober var
»MÅTTE«
Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:
WALID OMARI
Gudrunsvej 4, 2. th
8220 Brabrand
SABRINA FANCELLO RASMUSSEN
Karensvej 25, 1.
8220 Brabrand
MARLENE KEMPEL LEHRMAN
Kirsebærvej 49
8471 Sabro

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 11. november kl. 19
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AKTIVITETSKALENDER
On

10.

14.00: Banko Gellerup Pensionistklub side 29

Lø

13.

08.00: Tysklandstur Toveshøj

To

18.

17.00: Fællesspisning i Kirken

side 30

Fr

19.

10.00: Genbrugsmarked Laden

side 16

On

24.

14.00: Underholdning
Gellerup Pensionistklub

side 29

16.30: Gudstjeneste for de mindste
Gellerup Kirke

side 30

25.

FORENINGSBESTYRELSEN

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Berit Bramm, tlf. 86 26 16 58

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

Afdeling 2, Søvangen:
Georg Nielsen, tlf. 86 25 39 19

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76
woller@stofanet.dk

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

NOVEMBER

To

AFDELINGSFORMÆND

side 26

Afdeling 4, Gellerupparken:
Ingrid Jensen, tlf. 86 25 36 01
e-mail: ingridj@stofanet.dk
Afdeling 5, Toveshøj:
Søren Løkkegaard, tlf. 86 25 67 34
e-mail: afd.5@stofanet.dk
Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
afdeling6@stofanet.dk

BRABRAND
BOLIGFORENING
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71
ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag & onsdag kl. 9.30-14.00
Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:
Erik L. Andersen, tlf. 86 28 90 72
Eran@stofanet.dk
Afdeling 8, Drejergården:
Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen, tlf. 86 94 11 80
e-mail: roedlund@stofanet.dk
Afdeling 11, Odinsgård:
Ole Pedersen, tlf. 87 45 10 30
skipperole@stofanet.dk
Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67
et@pq.dk
Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11
Afdeling 16, Voldbæk Have:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51
grete.dynnes@mail.dk
Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen
hojriis@stofanet.dk
Afdeling 18, Lyngby:
Torsten Petersen, tlf. 86 26 48 36
torstenp@trapezesoftware.com
Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jeppe Lund, tlf. 26 17 70 13
jokskilove@stofanet.dk
Afdeling 21, Hasselager:
Afdeling 22, Sonnesgården:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27

Fra skrald & skrot til noget rigtig flot
(projekt mosaik)

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Ole Sprogøe, tlf. 86 28 03 17
olesprogoe@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
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
soerenloekkegaard@ofir.dk
Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45
velbo@stofanet.dk
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
herman.nielsen@stofanet.dk

Inspektører
Afdeling 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:
Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Afdeling 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 & 23:
Bjarne Gaur
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71
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
Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
aarhus-brabrand@politi.dk
Naboskaberne
Tlf. 86 25 10 16 & 86 25 91 89
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
Fælleshuset Yggdrasil
Dortesvej 35A – tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66
Mandag-torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Lars Holm Jensen, tlf. 86 25 49 53

