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LEDEREN
Hvor langt er der til administrationen?
af Ulrik Ricco Hansen

Som beboer i Brabrand Boligforening burde det egentlig
være svært at blive sur på udlejeren. For vi er selv udlejere
af vores lejligheder, som vi ejer i fællesskab.
Det er et anstrengende job at være udlejer, og derfor har
vi valgt nogle personer til at træffe beslutninger i det
nære – afdelingsbestyrelsen. Den har via et hierarki valgt
foreningsbestyrelse og ansatte i boligforeningen, f.eks.
boligforeningens administration.
Forholdet mellem beboer og administration kan du læse om
i en række artikler i dette Skræppeblad, der dækker bl.a.
nedenstående emner.
BEBOERUNDERSØGELSER kan være en måde til at
klarlægge beboerholdning til f.eks. administrationen.
Senest har Sonnesgården bl.a. svaret, at der er stor afstand
til administrationen. Konkrete handlinger, der udløses
af undersøgelserne, begrænses næsten til mulighed for at
sende en e-mail til varmemesteren.
JURA bør administrationen hjælpe afdelingsbestyrelserne
med, når det f.eks. gælder udformning af ordensreglementer.
Men en gennemgang viser, at der er god plads til forbedring
i reglementernes tekster, i hvert fald i visse afdelinger, når
det handler om opsætning af paraboler.
FJERNVARME er en sag, kommunen stadig bokser med. Her
er det rart, at vi har en administration, der med direktøren i
spidsen kæmper hårdt for at få pengene udbetalt kontant og
retfærdigt – også til lejere, der har skiftet bolig.
RENOVERING er et mere og mere påtrængende problem i
ældre afdelinger. Vores fælles opsparing, Landsbyggefonden,
bliver manipuleret af folketingspolitikere. Tilbage er
boliger, der forfalder i skimmelsvamp som Hans Broges
Parken eller Skovgårdsparken, der netop, inden bladet
gik i trykken, mistede taget på en hel blok pga. storm.
Byggesjusk, fejlkonstruktion eller forkert vejledning fra
administrationen? Dette kan tage måneder at afklare.
I DET FØRSTE nummer af Skræppebladet, der udkom i 1970,
var det tydeligt at læse, hvor ydmyg en afdelingsbestyrelse
skulle være, når den henvendte sig til foreningsbestyrelsen.
Er det samme gældende i dag? Hvilke trin fra beboer til
administration er med til at skabe den største afstand? Og
hvordan mindsker vi afstanden i en boligforening, der i
disse år bliver større og større?
Skræppebladet går med krum hals ind i sit 40-årsjubilæum
i 2010 og fortsætter kursen med fokus på at forbedre og
udvikle bladet i beboernes tjeneste. Vi håber du vil være
med. Også i 2010.
Glædelig jul og godt nytår.
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Nu får du endelig en varmecheck
Kun lejere i Brabrand Boligforening kan se frem til
en kontant udbetaling fra Århus Kommune
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Du er heldig at bo til leje det rigtige
sted. Mens de private boligejere kan
se frem til en check på omkring 2.000
kr. for for meget betalt varme, vælger
stort set alle udlejere, at beboerne ingen check skal have, men derimod får
to år mere med nedsat betaling for
varme. Udlejerne mener, at der er for
meget administration ved at gennemgå varmeregnskaberne.
Kun Brabrand Boligforening er varm
på idéen med at udbetale pengene til
både nuværende og tidligere lejere.
“Vores bestyrelse har lagt sig fast på
den politik, at vi kan og skal finde de
mennesker, der har pengene til gode.
Og så gør vi det,” siger direktøren
for Brabrand Boligforening, Torben
Overgaard.
“Han er sikker på, at foreningen kan
gøre det for den betaling – 157 kr. pr.
lejemål pr varmeår – som er den takst,
byrådet har fastsat.”
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Den politiske varme sag med de mange millioner fra 2006 er flere gange
forsøgt afsluttet. Men denne gang ser
det forhåbentlig ud til at blive endeligt.
“Det havde jo været en fordel, hvis
byrådet havde valgt den her model
fra starten. Nu er halvdelen af varmeoverskuddet jo betalt tilbage. Det
betyder, at de administrative udgifter
bliver store set i lyset af, hvor mange
penge der er tilbage.
Jeg er bange for, at sidste punktum
ikke er sat i varmesagen endnu. Det
er meget spændende, hvad der videre
kommer til at ske. jeg tror, at der den
kommende tid vil rejse sig en hel stribe af spørgsmål, som skal afklares,”
siger Torben Overgaard til Århus
Stiftstidende..

Direktør Torben Overgaard kæmper for
kontant varmeafregning til lejerne
Læs mere
Skræppebladets blog følger sagen – se
mere på hjemmesiden.
Kommunen har oprettet en særlig hjemmeside for sagen om varmepenge:
http://www.minevarmepenge.dk

40 år i samme lejlighed i Gellerupparken
Begejstringen for at bo i Gelleruparken er stor
hos ægteparret Sørensen, som flyttede ind på Jettesvej i 1969.
”Lad vær at snakke negativt om vores område,” siger de to 40-årsjubilarer
af Elsebeth Frederiksen og Helle Hansen
foto af Helle Hansen

Den 15. september 1969 flyttede
Svend Erik Sørensen og fru Inga med
deres fire små børn fra en 25 kvadratmeters lejlighed med fælles toilet på
gangen i Norsgade i Århus ud til en
stor 114 kvadratmeters firværelses lejlighed med to badeværelser på Jettesvej i Gellerupparken.
Der har de boet lige siden, mens endnu en søn er kommet til. Og der er de
glade for at bo.
”Dengang flyttede der en hel opgang
ind ad gangen, så der var godt gang i
flyttebilerne nede på gaden,” fortæller
Svend Erik Sørensen, der husker, at
børnene i starten havde meget svært
at kende blokkene fra hinanden, men
at det dog hjalp lidt, at opgangene
havde forskellige farver.
Tre år på en byggeplads
Da det unge ægtepar flyttede ind,
lignede området en stor byggeplads.
Gellerup Kirke, Nordgårdsskolen og
City Vest var slet ikke bygget endnu.
Og kvarterets børn gik i skole på Gjellerupskolen syd for Silkeborgvej. Den
har i dag skiftet navn til Sødalskolen.
”Der var en Brugs og en bager, der hed
Bugge, men ellers var der slet ikke de
samme indkøbsmuligheder, som findes i dag,” fortæller 40-årsjubilarerne,
der er dem, der har boet næstlængst
i Gellerupparken. Kun en familie på
Dortesvej har boet her længere, siden
juni 1969.
Området var nærmest en byggeplads,
indtil Gellerupparkens 23 blokke stod
færdig i foråret 1972.
Indvandring lige så stille
Da familien Sørensen flyttede til Gellerupparken, var der så godt som ingen indvandrere i området. Og parret
har ikke lagt synderligt mærke til den
store tilgang af indvandrere. De synes, de bare er kommet efterhånden.
”Sådan er tidens udvikling,” siger
Inga Sørensen, der kun tænker over
det, når hun oplever, at børnene, som
leger neden foran blokken, ikke taler

dansk sammen. Nogle af naboerne
har de det dog lidt svært ved at kommunikere med dem, men alle hilser
på hinanden
Aktivt arbejdsliv
Inga har altid været hjemmegående
husmor. Og der har været nok at lave
med fem børn, hvoraf den ene søn er

handicappet og stadig bor hjemme.
Tre af de andre børn bor fortsat i Brabrand, den ene på Gudrunsvej. Den
sidste er flyttet til Ry. Lige nu glæder
Inga og Svend Erik sig mest til, at det
ottende barnebarn snart kommer til
verden.
Inga har ikke været så engageret i
lokalområdet, men har dog været
aktiv med hensyn til børnenes skole
og aktiviteter. Inga, der netop er blevet pensionist, nyder i dag sit otium
i kolonihaven på Edwin Rahrs Vej og
viser nogle af afgrøderne fra haven,
som ligger på poser ude på altanen..
73-årige Svend Erik har derimod været meget aktiv i Gellerupparken, siden han som 52-årig blev førtidspensioneret med en dårlig ryg. Først var
han med i Fritidsforeningen, og siden
1990 har han været med i Gellerup
Pensionistklub. De sidste ni år har

han været formand, men nu har han
valgt at gå af på generalforsamlingen
til januar næste år.
Ingen negative ting at sige
På spørgsmålet om, hvad der er af negative ting ved Gellerupparken, blev
parret helt tavst. De kan slet ikke finde på noget at sige. De føler sig ikke

utrygge og har aldrig oplevet noget af
den kriminalitet, man ellers altid hører så meget om. Inga fortæller, at hun
aldrig har været bange for at gå alene
hjem fra busstoppestedet om aftenen.
På spørgsmålet om, hvad der er sige
af positive ting, går det meget bedre.
De nævner i kor lejligheden og dens
størrelse, den store altan og den billige husleje. Og så synes de, at der er
alt, hvad man har brug for i området
af busforbindelser og indkøbsmuligheder. Og Svend Erik og Inga slår
fast, at de ikke har nogen planer om
at flytte fra Gellerupparken.
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Kan du se de nye tv-kanaler?
Faldgruber for beboere, der vil se digitale udsendelser
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Ingen sort skærm i Brabrand Boligforening. De fleste beboere kan se
det, de plejer at se på den måde, de
plejer at se det. Men mange vil gerne
se de nye kanaler og har anskaffet
sig en digital modtagerboks eller en
ny fladskærm med indbygget digital
modtager. Desværre har flere beboere
samtidig anskaffet sig problemer med
at se det, de gerne vil se med det nye
udstyr. Her er en guide til at se de nye
kanaler.

tioner kan sende det meste af døgnet
(Kanal Østjylland). Der er også kommet en ny kanal med udsendelser fra
Folketinget.
Med det nye digitale signal er det blevet muligt at sende billeder i ny og
bedre kvalitet, såkaldt HD, og dette
udnytter Danmarks Radio på en kanal (DR HD), som kun sender i den
gode billedkvalitet.
Ovenstående kanaler kan beboerne
ikke modtage uden en digital DVB-C-

Med et minimalistisk Ø byder Kanal Østjylland velkommen
– men kun til beboere, der kan se digitale kanaler.
Nye kanaler på gammelt udstyr
Har du et gammelt fjernsyn med billedrør og den mindste tv-pakke (basispakke), har du fortsat alle kanaler,
for Antenneforeningen laver de nye
digitale signaler om til analoge, så du
kan modtage som du plejer.
Der er sket en kanalflytning for Canal
9 og DK4, men den slags har du prøvet før.
Der er også kommet to nye kanaler
til: DR Ramasjang og DR Kultur. Dem
skal du lave en kanalsøgning for at
finde.
Nye kanaler - nyt udstyr
Selv om meget fortsætter som før, er
der også en masse nyt. Der er f.eks.
kommet en ny lokal/regional kanal,
hvor TV2 Østjylland og lokale tv-sta-
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måske set de mange antenner og paraboler hos Stofa på Søren Frichsvej.
Indenfor står en masse elektronik, der
skal sørge for at sende signalerne videre til beboerne. Signalerne sendes
gennem både lyslederkabel og almindelige antenneledninger.
Ved hver boligafdeling er en eller flere
bokse, som fordeler signalet og samtidig tager højde for om den enkelte
husstand har lille eller stor tv-pakke.

Det bedste med den nye teknik kan opleves på f.eks. DR HD.

modtager (f.eks. en Zaptor boks).
Med den digitale modtager kan du
samtidig modtage alle kanaler i din
tv-pakke digitalt.
Nyt udstyr: niveau 1
Overgangen til det nye tv-signal betyder, at et nyt selskab står for at sende
signalerne fra tv-stationer og ud i
luften. Selskabet hedder Digi-Tv og
ejes af DR og TV2. Det er Digi-Tv, der
f.eks. har bygget om ved den store
sendemast på Søsterhøj, som sender
signaler til bl.a. Århus. Denne ombygning gav undervejs sort skærm
for folk med en antenne på taget.
Nyt udstyr: niveau 2
Det er Stofa, der står for det tekniske
i Antenneforeningen Århus. Du har

Nyt udstyr: niveau 3
På væggen har du et antennestik, som
du måske via en fordelerboks eller et
forgrenerled (såkaldt T-stik) sender
videre til flere rum i lejligheden. Måske har du tre fjernsyn:
1) En gammel billedrørsmodel – den
kører som den plejer.
2) En digital modtagerboks tilsluttet
et nyere fjernsyn
3) Et nyt fjernsyn med indbygget digital modtager
De to sidstnævnte har måske problemer med visse kanaler – hvor ligger
fejlen?
Problemer? Spørg naboen
Hvis du oplever en fejl, som naboen
ikke har, skyldes det sandsynligvis dit
eget udstyr.

Husk at spørge naboen om udstyrstype og tv-pakke; det hjælper ikke
så meget at sammenligne f.eks. lille
pakke på billedrørsfjernsyn med problemer i en Zaptor-tillægspakke.
Udstyr - tuner?
For at modtage de nye kanaler skal du
have en boks eller indbygget DVB-Ctuner (DVB-T kan næsten kun modtage via en antenne). Hvis du slet ikke
kan modtage digitale kanaler er det
måske her fejlen ligger.
Udstyr - tunerindstilling?
Den digitale tuner skal indstilles til
Stofas signaler. Se i faktaboksen, hvad
den skal indstilles til. En del udstyr
har en standard-indstilling, som ikke
virker.
Kan du ikke få lov til at indstille, er
der sikkert en anden indstilling, der
blokerer, f.eks. skal visse fjernsyn
have angivet at land er ”- -” (og ikke
”Danmark”).
En forkert tunerindstilling kan også
bevirke, at du kan se en del (mere eller mindre tilfældige); men langt fra
alle digitale kanaler.
Udstyr - MPEG?
Nogle af de nye kanaler sender
Stofa kun i det nye digitale format
(MPEG4):
”Folketingskanalen og DR HD kan
kun ses med et tv-apparat med DVBC-modtager med MPEG4,” oplyser
Aase Asmus Christensen fra Antenneforeningen Århus.
Hvis det netop er disse kanaler, du
ikke kan modtage, har du måske kun
en MPEG2-modtager. Den annoncerede tidsfriste med udløb i år 2012 for
MPEG2 gælder ikke alle kanaler.
Flere kunder er blevet snydt af forhandlere, som gerne ville af med
gamle MPEG2-modtagere, og for tiden hober den slags sager sig op hos
Forbrugerstyrelsen.
Udstyr - kabel?
Kan du modtage nogle digitale kanaler; men ikke andre, kan det skyldes
dine antenneledninger. Er de blevet
beskadiget?
Ole Jørgensen fra Stofas tekniske afdeling i Århus forklarer til Skræppebladet, at en dårlig antenneledning
kan ”spise” nogle af de digitale signaler. Prøv at tilslutte udstyret direkte til

stikket på væggen (gerne med en helt
ny ledning). Er der bedre signal her,
skyldes det dine ledninger. Måske er
du nødt til at købe en linjeforstærker,
der også skal tilsluttes en stikkontakt.
(Lyt ikke til råd om at fjerne linjeforstærkere – det gælder kun visse tilfælde med tagantenner)

Ifølge loven om det nye signal er der
ikke længere en forpligtelse (”mustcarry”) til at sende analogt (forpligtelsen er nu kun på det digitale net).
Derfor bør du planlægge at udskifte
eller udbygge dit tv, så du i løbet af
en kort årrække kan modtage digitalt
i MPEG4-format.

Udstyr - lokalitet?
Hvis der kun er en ganske bestemt
kanal, der ikke kan modtages digitalt,
kan det skyldes, at der er en anden kanal i byen, der sender på samme frekvens (typisk ulovligt sendeudstyr).
Ole Jørgensen fra Stofa kender få eksempler på dette i Århus, men her er
du nødt til at kontakte Stofa.

Tv som mobil
Det digitale signal udsendes lidt på
samme måde som signaler for mobiltelefoner. Mange deler den samme
kanal (frekvens), men skiftes til at få
en lille smule tid. Dette kaldes multiplexing og ”kanalerne” kaldes MUX1,
MUX2 osv.

Signal-fejl?
Hvis du har kontrolleret, at det ikke
er dit eget udstyr, der fejler noget, så
skal du ringe til Stofa. Fejlen kan ligge
i f.eks. Stofas fordelerboks uden for
boligafdelingen. Der kan også være
fejl i den måde, du er registreret på
(f.eks. hvis du lige har skiftet tv-pakke) – eller en anden indstilling, som
Stofa står for at registrere i deres edbsystem.
Nogle gange kan Stofa rette det via
en computer i hovedkvarteret, andre
gange sendes der en tekniker ud til
fordelerboksen. Mere sjældent er der
brug for, at teknikeren kommer ind i
lejligheden for at kigge på antennestikket på væggen.
Til tider er det en kombination af fejl.
Så det både er Stofa og dig, der skal
ændre/indstille udstyr.
Telefon-kø
Ringer du til Stofas support, skal du
væbne dig med tålmodighed, for der
er ofte lang telefon-kø, og du skal forberede dig på omstilling og måske
blive bedt om at ringe op igen.
Hvis du f.eks. har problemer med digitale signaler i basispakken, skal du i
telefon-systemet vælge ”fejlmeld analog-tv” og derefter ”teknisk support”.
Har du stor pakke, skal du fra starten
vælge ”Zaptor”.
Fremtidssikring
Ind til videre sender Stofa signaler
både analogt og digitalt, og der er
ikke planlagt en dato for, hvornår de
analoge signaler stopper.

Kanal Østjylland kun digitalt
”Som ejer af et fællesantenneanlæg er
vi alene forpligtet til at fordele det digitale tv-signal, som sendes i MUX1.
Vi har dog valgt at sende kanalerne i
såvel MUX1 som i MUX2 ukodet, så
vi lever op til mere end lovgivningen
foreskriver,” fortæller Aase Asmus
Christensen fra antenneforeningen.
Hun fortsætter:
”Vigtigt er det at være opmærksom
på, at vi ikke længere ifølge lovgivningen har nogen must-carry forpligtelser på den analoge del af vores kabelnet, og det er desværre et faktum,
at der ikke er plads til alle kanaler i en
analog version, og vi har derfor valgt
at lade Kanal Østjylland ligge på den
digitale platform.”

For at modtage digitale kanaler fra
Stofa skal du indstille din digitale tuner således:
Frekvens: 346 MHz
Netværsks-ID: 0
Modifikation: 64 QAM
Symbol rate: 6900 KS
Læs mere hos Stofa.dk:
Fri digital-tv http://www.stofa.dk/
showpage.php?mid=368
Stofa-support:
Tlf. 88 30 30 30
Tlf. 88 30 30 20 (Zaptor og bredbånd)
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Foreningernes Hus klar til start - snart
Per Thomsen hedder manden, som de kommende fem år skal være med til at opbygge
Foreningernes Hus sammen med Gellerup og Toveshøjs ildsjæle
tekst og foto af Helle Hansen

”På en måde er det næsten som at
komme hjem,” fortæller Per Thomsen, som den 5. november begyndte
jobbet som projektleder af Foreningernes Hus, som skal ligge på Nordgårdskolen.
Tilbage i 1980’erne boede sønderjyden
Per nemlig fem år i Gellerupparken i
forskellige kollektiver på Gudrunsvej,
mens han tog hul på uddannelsen til
etnograf på Moesgaard Museum. Og i
starten af 1990’erne flyttede han sammen med sin kone ind på Toveshøj,
hvor han boede endnu fem år, mens
han afsluttede uddannelsen.
”Det er utroligt spændende at komme tilbage. Det er næsten lidt som at
vende hjem, for det er det sted, jeg
har boet længst næst efter Tønder,
hvor jeg voksede op,” smiler Per, som
blev tændt på jobbet, da han læste jobannoncen, der blev indledt med følgende citat: ”Mand søges til farefuld
færd. Lav løn, bitter kulde, lange måneder med fuldstændig mørke, konstant fare. Sikker tilbagevenden tvivl-
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som. Ære og anerkendelse i tilfælde af
succes.” Shackleton, 1914. (red. britisk
polarforsker).
Fokus på hjemløse
”Jeg tænkte, det kan da kun være
mig,” griner Per, som i dag bor i Aalborg, hvor han de seneste otte år har
arbejdet i Brobygningsselskabet, der
er en udviklingsafdeling for projekter for hjemløse i Aalborg Kommune.
Her har Per Thomsen de sidste mange
år været chef.
Inden Aalborg boede Per og hans
kone fem år i Esbjerg, hvor Per forskede i hjemløse i tre år og derefter
var konsulent i socialt arbejde.
”Vi rejste til Aalborg, fordi min kone,
der er biolog, fik job i Dronninglund.
Nu er hun i gang med at uddanne sig
til pædagog. Hun mangler fortsat et
år af studiet, så foreløbig kommer jeg
til at køre frem og tilbage mellem Aalborg og Brabrand,” siger Per.

Venter på nøgler
Nu skifter Per så karrieren med de
hjemløse mennesker ud med hjemløse foreninger, som han skal skaffe tag
over hovedet i Foreningernes Hus.
”Det bliver spændende. Jeg kan rigtig
godt lidt at omgås mennesker og har
allerede hilst på mange gode ildsjæle
her i området, som er lige så spændte
på Foreningernes Hus, som jeg er,”
fortæller Per. Han forventer snart at
få overrakt nøglerne til Nordgårdskolen. Endnu er der ikke sat dato på et
informationsmøde, men Per er i fuld
gang med at skabe netværk og hilse
på foreningerne.
”Når vi når lidt længere hen, så vil
alle foreningerne i området blive inviteret til møde, og så skal vi rigtig i
gang,” lover Per Thomsen. Han opfordrer alle interesserede foreninger
til at kontakte ham allerede nu, så
de er sikrer på at blive inviteret med.
Mobil 61221746 email: peth@bbbo.dk

Beboerundersøgelse i Sonnesgården
Stor tilfredshed – men ikke med administrationen
af Hans Esmann Eriksen
foto: Brabrand Boligforening

Beboerundersøgelser er en metode til
at finde ud af, hvad der er godt, og
hvad der kan gøres bedre i den enkelte afdeling. Gennem de sidste fem år
har Brabrand Boligforening gennemført tre analyser i Rødlundparken,
Hasselager og sidst i Sonnesgården.
Herudover har det Boligsociale Fællessekretariat lavet analyser i Gellerupparken og Toveshøj. I denne artikel fortælles om enkelte af konklusionerne fra analysen i Sonnesgården
samtidig med, at der sammenlignes
med resultaterne fra Rødlundparken
og Hasselager.

Det grønne look er en kvalitet
Forløbet af analysen - det tager
tid
I foråret 2009 besluttede Sonnesgårdens bestyrelse at starte en analyse.
En fokusgruppe blev nedsat for sammen med Marianne Stenberg at udforme spørgsmålene, så de blev tilpasset afdelingens ønsker.
I april og maj blev spørgeskemaerne
udsendt og besvaret. Efter sommerferien blev analysen bearbejdet, og i
oktober blev resultatet gennemgået
ved et velbesøgt møde i afdelingen.
Interesserede kan læse den samlede
rapport på http://www.brabrandbolig.dk/Målinger.aspx?ID=951
Høj svarprocent giver troværdige resultater
61% af beboerne havde valgt at svare
på spørgeskemaet, der i alt indeholdt
86 spørgsmål. I Rødlundparken og
Hasselager var svarprocenterne omkring 33%. Den gode svarprocent gi-

ver en stor troværdighed af analysens
resultater. Om resultaterne er korrekte, er et mere akademisk spørgsmål. Det vigtigste er, om resultaterne
understøtter de vurderinger, afdelingerne og foreningen har af, hvordan
virkeligheden ser ud. Der er intet, der
tyder på, at der er uenighed om de tre
analysers resultater.
Mange spørgsmål – svære at
overskue
De tre analyser stiller mange spørgsmål, hvor svarene belyser, hvad beboerne mener om at bo i afdelingerne, og hvilke typer beboere der bor i
afdelingerne. Spørgsmålene er ikke
helt ens i de tre afdelinger. Det er et
udtryk for, at afdelingerne er forskellige, og frem for alt at dem, der bor
der, ikke er ens. Det gør det svært at
finde generelle træk. Det er dog forsøgt i det følgende.
Stor tilfredshed - men rum for
forbedringer.
Beboerne er i de tre analyser blevet
spurgt om, hvor tilfredse de er som
beboere målt på en skala fra 1-5, hvor
5 er det bedste. Det samlede resultat
var 4,5 i Sonnesgården, 4,33 i Rødlundparken og 3,95 i Hasselager.
Overordnet set er beboerne glade,
men der er mulighed for forbedringer, når man ser nærmere på tallene.
I Sonnesgården blev der givet udtryk
for stor tilfredshed med varmemesteren, men administrationen kunne efter beboernes mening godt være mere
serviceorienteret. På samme måde viste analysen, at afdelingsbestyrelsen
kunne være bedre til at modtage nye
beboere.
Mange ambassadører for afdelingen – giver bedre stemning
En ambassadør i en afdeling er en beboer, der har lyst til at blive boende og
samtidig er sikker på at ville anbefale
afdelingen til andre. I Sonnesgården
er 96% ambassadører. I Hasselagerområdet er 81% ambassadører, og i

Rødlundparken er tallet noget lavere.
Det betyder primært, at de to andre
afdelinger er forskellige. Der er unge i
ungdomsboliger og unge familier, der
forventer at flytte til en anden bolig.
Det kan også være familier, der med
tiden gerne vil bo i et andet område
i byen.
Den store andel af ambassadører i
Sonnesgården betyder, at beboerdemokratiet og det indre liv i afdelingen
får bedre vilkår end i andre afdelinger. Når man med sikkerhed ved, at
her bor man længe, så er det naturligt,
at man engagerer sig mere i det lokale
liv. Det forbedrer stemningen i en afdeling.
Hvad vil der blive gjort? – Er
der kommet en effekt?
Steen Holgaard, afdelingsformand i
Sonnesgården, fortæller, at afdelingsbestyrelsen vil behandle rapporten på
decembermødet. Sten fortsætter, at
han regner med, at bestyrelsen blandt
andet vil arbejde med, hvordan de
nye beboere modtages. Sten udtrykker samtidig håb om, at boligforeningen vil arbejde med at kvalitetssikre
serviceydelserne, således at beboerne
kommer til at opleve en mere serviceorienteret administration.
En forespørgsel i Hasselager og Rødlundparken viser, at der i de to afdelinger er sket en forbedring i driften
af de grønne områder. Fællesarealernes vedligeholdelse samt beboernes
behandling af fællesarealer blev i de
to undersøgelser udpeget som vigtige
indsatsområder.
Administrationen oplyser, at analyserne viser en generel tilfredshed med
at bo i afdelingerne. Derfor har man
kun gennemført enkelte forbedringer
som en direkte følge af analyserne.
Analyserne viste, at beboerne udtrykte behov for lettere at kunne komme i
kontakt med varmemestrene, og derfor er der indført en e-mail-service.
Administrationen oplyser, at denne
funktion bliver flittigt brugt.
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Ulovlige ordensreglementer i flere afdelinger
Alle beboere må opsætte antenner og paraboler på bygningen
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har ordensreglementer, der forbyder beboerne at opsætte antenner
og paraboler. Dette er som udgangspunkt ulovligt.
Skræppebladet har kigget nærmere
på ordensreglementernes tekst om paraboler og antenner, og det ser ikke alt
for godt ud. Adskillige afdelinger er
nødt til at revidere ordensreglementet
på kommende beboermøde, selvom
f.eks. afdelingsbestyrelsen helst ikke
vil have paraboler på husmurene.
“Vi oplever, at en del boligafdelinger
ikke er interesserede i, at der opsættes paraboler, fordi de synes, at det
skæmmer bygningen. De er mildest
talt helst fri for dem. Mange afdelinger mener, at når man har indgået en
aftale med for eksempel YouSee om 36
kanaler, herunder et antal udenlandske, at det så må være nok for beboerne inklusive de fremmedsprogede,”
siger udviklingschef Bjarne Zetterström i Boligselskabernes Landsforening (BL).
Lovgivning
Den seneste udgave af bladet Boligen
fra BL sætter fokus på bl.a. paraboler:
“Jurist Preben Mathiesen, Boligselskabernes Landsforening, forstår slet
ikke, hvorfor afdelingerne nedfælder
regler omkring antenner/ paraboler
i husordenen. Han mener, at emnet
ikke hører hjemme i en husorden,
netop fordi der er vedtaget en lov omkring det,” skriver bladet.
Lovens §36
Ifølge almenlejelovens paragraf 36
har lejerne ret til at opsætte paraboler
eller lignende, hvis de ønsker at nedtage signaler, der ikke er adgang til i
fællesantenneanlægget.
Det skal dog ske efter udlejers – altså
boligforeningens – anvisning.
Gammel lovgivning
Det er ikke nyt, at lejere har lov til at
opsætte antenner og paraboler.
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”Jeg har fundet bestemmelsens forgænger tilbage til 1979 (Lov nr. 237
om leje af 1979-06-08 L 1979-06-08),”
oplyser Bo Overvad fra De Jurastu-J
derendes Retshjælp i Århus, efter
Skræppebladet har bedt ham om at
grave lidt i de historiske lovtekster.
Der kan altså ikke være nogen undskyldning om, at det er ny lovgivning,
som f.eks. boligforeningens administration ikke har haft tid til at sætte sig
ind i. Det er boligforeningens administration, der via bl.a. afdelingssekretærer rådgiver afdelingsbestyrelserne
om jura.
Anbefaling fra BL
Lars Fløche fra Boligselskabernes
Landsforening fortæller til Skræppebladet, at
”Det er forkert at nedfælde regler i
afdelingens husorden om antenner/
paraboler. Reglerne står i loven.”
”Min pointe er, at boligorganisationen
kan gøre beboerne opmærksom på
proceduren ved ansøgning om antenner/ paraboler, fordi den er indviklet
i lovgivningen.
Man kan f.eks. skrive om proceduren
i velkomst-informationen, som nok er

et mere rigtigt sted,” siger han og afslutter med en personlig mening:
”De private paraboler
Ui de danske boligafdelinger er jo typisk kommet op
på facaden uden ansøgning, og uden
at boligorganisationen skred ind i
tide.
I virkeligheden har boligorganisationerne forpasset sin mulighed for at
anvise en passende placering af parabolerne, fordi der ikke har været en
procedure, som alle har kunnet forholde sig til.”
Som det fremgår af ovenstående, er
der ikke lovkrav om, H
man som beE
boer er tvunget til at ansøge om at
få lov til at hænge en antenne, f.eks.
en parabolantenne op. Men man skal
naturligvis stadig følge afdelingens
retningslinier for opsætning, så man
ikke kommer til at beskadige bygningerne.
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Afdelinger med knas på parabolen
Her går det galt i ordensreglementet
tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Er det din afdeling, der har brug for
en opstramning i ordlyden af ordensreglementet, som måske er nærmest
ulovligt på grund at tekster om opsætning af antenner og paraboler?
Skræppebladets gennemgang af ordensreglementer viser følgende:
Ulovlige ordensreglementer
Ordensreglementerne i afdeling Rødlundsparken, Bronzealdervænget og
Skovhøj 24 hører til de ulovlige (eller
mangelfulde) ordensreglementer ifølge boligforeningens online-versioner
af reglementerne, der er citeret herunder.
Bjarne Zetterström fra Boligselskabernes Landsforening vurderer, at det på
landsplan drejer sig om mellem fem
og 10 procent af boligafdelingerne,
der bevidst eller ubevidst overtræder
loven.

beboere,” når parabolen f.eks. kræves
placeret på egen altan i en særlig lav
højde.
Odinsgård og Thorsbjerg er eksempler på afdelinger som kun lige med
nød og næppe tillader parabolopsætning. Sonnesgården, Hans Brogesparken og Skovhøj 23 er eksempler
på afdelinger, hvor beboerne nok ikke
får den korrekte information ifølge
lovgivningen.

Rødlundparken:
”Radio og tv må kun benytte fællesantenneanlægget. Dog er indendørs
antenner tilladt.”
Bronzealdervænget:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner. Det kan anbefales, at man benytter fællesantenneanlægget.”
Skovhøj 24:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner.”
Uklart lovlig
Nogle afdelingers ordensreglementer
forsøger at forbyde opsætning, men
lader alligevel en kattelem være åben
for at opfylde loven. Bagtanken er at
teksten gerne må få beboerne til at
tro, at det er ulovligt at anskaffe sig
en parabol.
Det i orden at kræve, at man skal henvende sig til f.eks. varmesteren, som
så kan give den i loven omtalte anvisning. Til gengæld skal afdelingen eller boligforeningen (ifølge lovteksten)
“godtgøre at anbringelsen vil være til
ulempe for ejendommen eller dens

Der er langt mellem parabolerne i Odinsgård – der er under en håndfuld i alt.
Odinsgård:
”Der må ikke opsættes udvendige
antenner i afdelingen, herunder parabolantenner.
Men der kan søges om tilladelse til
opsætning af parabolantenner efter
forudgående ansøgning og tilladelse
fra afdelingsbestyrelsen.”
Thorsbjerg
”Det er ikke tilladt at sætte paraboler
og antenner fast på vægge, facader og
altankanter.
Antenner og paraboler skal altid holdes indenfor facaden.
Opsætning SKAL i alle tilfælde aftales
med inspektøren inden opsætning.”
Sonnesgården:
”Der må ikke opsættes udvendige
antenner eller paraboler. Opstillede

paraboler må ikke rage ud over eget
altanareal og må ikke rage op over
brystværnets højde. En opstillet parabol må ikke tage udsyn fra anden
beboelse eller være til gene for andre
beboere ved vindstøj eller lignende.”
Hans Brogesparken:
”Udvendige TV parabolantenner og
andre antenner må ikke opsættes, der
må opsættes parabolantenner på altanerne, de skal stå på gulvet og må
ikke være højere end til det standardmonterede brystningsgelænder på
altanen. Parabolantenner ved husene
på Udsigten skal stå på jorden og må
ikke være højere end 115 cm, regnet
fra jordoverfladen og skal placeres
mindst 2 meter fra skel/hegn.”
Skovhøj 23:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner.
[... to sider længere fremme ...] Opsætning af parabolantenne må kun ske
efter forudgående ansøgning og godkendelse af Brabrand Boligforening.
Tilladelse for opsætning kan ikke
gives, såfremt det ønskede program
i forvejen kan modtages via afdelingens fællesantenneanlæg.
Der må ved opsætning ikke bores i
galvaniserede stolper, rækværk eller
i træværket. Skåldiameter må højst
være 60 cm, og skålens overside må
højst være 90 cm over jord eller reposen bund.”
Mønster-afdelinger
Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har gode tekster om paraboler
i ordensreglementet. F.eks.:
Hasselengen:
”Det er tilladt at opsætte parabolantenner, hvis beboeren ønsker et kanalmønster der ikke kan leveres af afdelingens fællesantenneanlæg.
Forud for opsætning af en parabolantenne skal beboeren ansøge boligforeningen herom.”
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Toveshøj:
”Opsætning af paraboler og antenner
er tilladt.
Der skal anvendes et standardbeslag
og en standardparabolarm.
Opsætningen af beslagene skal foretages at håndværkere, der er anvist af
Driftskontoret. Udgiften til håndværkere betales af den enkelte lejer.”
En bedre eller lige så god løsning ses
i afdeling Baunevej Hasselager, hvor
ordensreglementet ikke indeholder et
eneste ord om antenner og paraboler.
Antennereglement
Nogle afdelinger har ligefrem udfærdiget et antennereglement. Foruden
Borumtoften, Lyngby, Hasselhøj og

Højriisparken (der ikke har antennereglementet online) gælder det f.eks.:
Gellerupparken:
”Antennereglement [...] §4: Parabolantenner må kun opsættes i den
gevindbøsning, der er monteret i altanvanger. Beslag til opsætning skal
købes på Driftskontoret.”
Svært emne
Skræppebladet har forsøgt at få en
kommentar fra alle ovennævnte afdelinger, men det har inden deadline
ikke været muligt at få en udtalelse
fra en eneste formand eller afdelingsbestyrelse.
Redaktionen følger op på sagen, som
især bliver aktuel ved de kommende
beboermøder. Følg med i dit beboerblad og på www.skraeppebladet.dk.

Holmstrup hører til blandt de afdelinger
som har en fornuftig beskrivelse i ordensreglementet

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk
Familieskolen i Brabrand åbnet på Nordgårdskolen
Forældre tager med deres børn på skolebænken
af Helle Hansen

To rådmænd, en masse kolleger, naboer og familier mødte den. 10. november frem til den officielle indvielse af den nye Familieskolen i Brabrand, som har til huse på den nedlagte Nordgårdskolen. Familieskolen
har base i et dejligt lyst klasselokale,
som danner rammen om de indskrevne elever og deres familier.
Familieskolen i Brabrand er den tredje af sin slags i Århus Kommune. Og
skolen er allerede kommet godt i gang
siden åbningen midt i september.
12 uger i skole med mor og farFamilieskolernes formål er at bevare
eleven i sin normalklasse og forebygge anbringelser.
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Et forløb på en familieskole er på
12 uger. Familierne kommer i familieskolen fire formiddage om ugen,
mens barnet i hele forløbet bliver ved
med at gå i sin normalklasse om onsdagen.
På skolen understøttes og opbygges
forældrenes kompetencer i forhold
til deres eget barn gennem familiebehandling. Og de kan med egne øjne få
lov til at se, hvordan deres børn fungerer på skolebænken. På den måde
får mor eller far bedre indsigt i, hvordan de som forældre kan være med til
at gøre en indsats for at hjælpe deres
børn og dem selv.

Elever fra tre lokale skoler
Eleverne på den nye familieskole
kommer primært fra Tovshøjskolen,
Ellekærskolen og Sødalskolen og
sammen med Tilst Familieskole dækker Familieskolen i Brabrand i dag
hele Socialcenter Vests område.
Ligesom på de andre to familieskoler
bliver børnene her i Brabrand i samarbejde med deres forældre hjulpet til at
få et bedre liv i skolen. Og når skolen
kommer rigtig op at køre, så vil der
deltage 10 -12 familier ad gangen på
de 12 ugers kurser, som et ophold på
familieskolen består af.

Alternativ til manglende fælleshus:
En boble på 478 m2
Foreningsbestyrelsen siger, der ikke er plads og henviser til leje af hotel
historisk tilbageblik af Ulrik Ricco Hansen

I Gellerup vil afdelingsbestyrelsen
gerne have et fælleslokale og foreslår,
at der indkøbes en såkaldt Cadoviusboble, der kan rejses på få dage.

”afdelingsbestyrelsen bemyndiges til
i mellemtiden at leje lokaler på hotel
’Tre ege’ eller i Århus,” lyder det i afslaget fra foreningsbestyrelsen.

”Indstillingen var begrundet med, at
de foreløbige 2000 mennesker i Gjellerup-Planen, med en befolkningsvækst på 150 pr. måned, vil nå en størrelse som f.eks. Skjern, inden man har
nogen form for fælleslokale.
[…] I de to år, der går fra nu og til
byggeriet er færdigt, er det tvingende
nødvendigt, at der bliver et fælleslokale” skriver Knud Dynnes Hansen
fra afdelingsbestyrelsen i det allerførste nummer af Skræppebladet i 1970.

”Vi er meget glade for den måde,
hvorpå vore forskellige tanker og ønsker er blevet optaget af boligforeningen, og vi håber, at vi vil være i stand
til at hjælpe til med, at der i GjellerupPlanen kan skabes et trivselsmiljø, der
står mål med den fremragende arkitektoniske baggrund,” svarer Knud
Dynnes Hansen tilbage.

Tag dog på hotel
Boblen koster 86.000 kr. + udgifter til
gulv, diverse installationer og vedligeholdelse. Det synes foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening er
for dyrt. Og så er der heller ikke plads
mellem boligblokkene til en sådan
boble.

40 år senere
Tønder-firmaet System Abstracta
a/s, der kunne levere boblen, er i
dag verdenskendt for sine møbler og
især udstillingssystemer designet af
danskeren Poul Cadovius. Abstractasystemet er bygget op omkring metalrør, der kan samles med forskellige
forbindelsesled, som bankes ind i enden af rørene.

Hotel Tre Ege på Årslev Møllevej nær
Silkeborgvej i Brabrand er ikke læng
ere hotel men herberg – et bo-tilbud
til hjemløse. Det drives af Kirkens
Korshær.
Den 1. januar havde byen Skjern i
Vestjylland 7.622 indbyggere. I Gellerupparken og Toveshøj bor der i
dag omkring 10.000 indbyggere i 2400
lejligheder. Begge afdelinger har et
permanent fælleshus: Yggdrasil og
Laden. Sidstnævnte må Toveshøj dog
dele med resten af Århus, da det også
er kommunalt beboerhus.
Følg med i jubilæumsaktiviteterne
i 2010, hvor Skræppebladet fejrer
40-årsjubilæum.
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Flere afgange – men kun for de heldige
Gellerup kan se frem til mere offentlig transport
– små afdelinger skal stadig kigge langt efter bussen
af Ulrik Ricco Hansen

forbinder A-ruterne, men som ikke
kører så ofte. Kommunen har sendt et
forslag i høring:
Nye A-ruter
A3 kører ad Viborgvej og Jernaldervej, dvs. gennem Holmstrup Mark.
Rute 4A kører ad Silkeborgvej med et
sving omkring Doktorparken og ned
ad Gudrunsvej omkring City Vest.
Rute 1A kører ad Skanderborgvej til
Hasselager og mod Skanderborg.
Rute 6A afløser nuværende linje 12
som en ny ringvejsrute.
I fremtidens Århus bliver der letbane
til døren og flere busafgange for beboerne. Men kun for de heldige, der bor
udvalgte steder, f.eks. i Gellerup eller
tæt på indfaldsvejene i Århus. Der er
f.eks. ingen planer om at give beboere
i Lyngby mulighed for offentlig transport i landsbyen vest for Århus.
Skræppebladets blog følger udviklingen for transportmuligheder i beboernes nærområder. Du har i den seneste
tid bl.a. kunne læse følgende på hjem-

mesiden, der også bringer relevante
links til sider og dokumenter.
BUS HVERT 5. MINUT
29. oktober: Århus Kommune vil gerne lave om på bybus-ruterne. Det skal
være lettere og hurtigere at komme
frem. I et nyt udspil til en trafikplan
opdeles linjerne i såkaldte A-ruter,
der i dagtimerne kører hver 5. eller 10.
minut langs indfaldsvejene. Herudover suppleres med lokale ruter der

Små afdelinger overses
A-ruterne vil betyde fordele for de fleste århusianere og også de fleste beboere i Brabrand Boligforening. Men
Harlev, Lyngby, Borum og den kommende afdeling i Solbjerg skal ikke
forvente at få en A-linje i nærheden.
Kommende afdelinger i Tranbjerg
Syd og på Århus Havn ser dog ud til
også at få A-linjer.
Ommer
Hans E. Jensen har i en kommentar
på Skræppebladets hjemmeside bl.a.
skrevet følgende om de nye busplaner:
”Det er utroligt, at man vil indføre
busser hvert 5 minut i dele af Århus,
og andre områder af kommunen ikke
har bus overhovedet.
[…] Oplandet er ved at visne pga. af
manglende busdrift.
En fed ommer.”
TAG TOGET FRA BAZAR VEST
28. oktober: Planer om kommende
letbaner i Århus viser, at der bliver
togstationer ved Bazar Vest, City Vest
(Gellerupparken), Brabrand og mange andre steder, f.eks. Hasle Torv og
Bispehaven/ Scandic Hotel.
Århus Kommunes forslag til nye A-busruter (vist med rødt)
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Planerne er et større puslespil, for de
skal passe med byudviklingsplaner
ikke blot i Århus, men også i de nabobyer, som letbanen kører hen til – og
som de i første omgang får endestation i.
INGEN ADGANG TIL BUSSEN
10. september: I den lille landsby
Lyngby vest for Århus er der ikke
længere en buslinje, efter Midttrafik
lukkede rute 116. Men hver dag kører
der flere gange en bus igennem byen.
Den tager passagerer op og sætter af
– men kun særlig udvalgte. Bussen er
nemlig en skolebus, og selvom det ville være oplagt, at de voksne beboere
kunne få et lift til nærmeste busstop,
f.eks. i Sabro, så må de pænt blive på
fortovet med udsigten til bagenden af
bussen, der kører af sted.

Nye letbaner (sort) med udvalgte stationsangivelser efter kort fra Cowis ”Kort over
byudvikling i kommunerne”
Sporvogn til Silkeborg
En letbane er en mellemting mellem
et regionaltog og en bus. Den kører
op til 120 km i timen, og forventningerne er, at Århus i de kommende
år kraftigt bliver udbygget med letbaneforbindelser, der ikke blot kan
forbinde den nye bydel ved Lisbjerg

med Århus, men også knytte nabobyerne Randers, Hadsten, Skanderborg
og Silkeborg til Århus. Samtidig skal
forbindelserne til Grenaa og Odder
udbygges og integreres i det nye system af spor mellem bydele og byer.

HOVEDBANEGÅRD VEST FOR
ÅRHUS
I januar omtalte Skræppebladets blog
idéer til nye tog- og letbaneforbindelser:
Folketingsmedlem René Skau Björnsson, der også er medlem af foreningsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, foreslår, at hovedbanegården
flyttes uden for Århus, så der kan
etableres en lynhurtig togforbindelse
gennem Jylland. Hovedbanegården
skal ligge i Årslev, og herfra kan der
etableres en letbane, der går gennem
Brabrand, Gellerup, Hasle og Åbyhøj
til centrum.
Find kort i stor størrelse via Skræppebladets hjemmeside.
Se oversigt på http://skraeppebladet.
dk/category/transport

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret!
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Sonnesgården lejer en højskole
Glade beboere to på højskoleophold i tisvilde
af Bente Munk og Emmy Hartvig, beboere afd. 22 Sonnesgården
foto af Bente Munk

I september måned drog 22 glade beboere fra Sonnesgården på et 4-dages
højskoleophold i Tisvilde. Med støtte
fra Dansk Pensionistsamråd havde
man besat de fleste pladser på et kursus.

Vel ankommet efter en rejse med de
Danske Statsbaner blev vi modtaget
med stor venlighed, kaffe og hjemmebagte boller.
Gode dage med højt humør
Dagene på højskolen fløj af sted med
sang, musik, foredrag og bustur i den
smukke nordsjællandske natur. Den
sidste dag tog vi med tog til København, hvor vi så Ørestaden. På hjemvejen besøgte vi forstander Mogens
Johansen i hans dejlige lejlighed på
Kristianshavn.
Vi blev forkælet af frivillige
Den sidste aften på skolen blev vi
underholdt af et 4-mands orkester,
der spillede dejlig traditionel jazz. Da
opholdet var slut, kunne vi alle godt
have tænkt os, at kurset havde varet
en hel uge. Vi var på alle måder blevet forkælet af det frivillige personale,
som gør en stor indsats for at få det
smukke gamle badehotel til at fungere som en højskole.

På rejse til København

J

Forstander Mogens Johansen underholder på harmonika

Det kan varmt anbefales andre pensionister at tage på højskoleophold i
Tisvildeleje
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Gellerups nye 1. borgmester
Rabih Azad-Ahmad skal nu vikariere for borgmesteren
af Helle Hansen

Rabih Azad-Ahmad blev genvalgt til
byrådet efter flot valgresultat i GLOBUS1, hvor den radikale kandidat fik
godt 20 procent af stemmerne.
Når Århusborgmester Nicolai Wammen de kommende fire år drager på
ferie eller på anden måde er fraværende fra rådhuset, så er det Gellerupparkens afdelingsbestyrelsesmedlem
Rabih Azad-Ahmad, der skal lede
byrådsmøderne og være fungerende
borgmester for Danmark næststørste
by.
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Sådan blev resultatet efter kommuE
nalvalget, som også betød, at Rabih
blev eneste radikale kandidat i byrådet. Valgresultatet rakte ikke til en
rådmandspost til Det Radikale Venstre, så i stedet blev Rabih valgt til byens 1. borgmester.
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Vestbyens juniorjournalister er i luften
Ny borgerportal skrevet af 8.-9. kl. elever fra Tovshøjskolen fortæller om,
hvad der rører sig i bydel for unge
teskt og foto af Helle Hansen

I begyndelse af november gik den nye
ungdomsportal www.westcity.dk i
luften med spændende historier om
Bazar Vest og Vejledningscentret og
en temaserie om Pigeklubber i Gellerup og omegn. Westcity.dk er navnet
på det nyeste borgerportal i vestbyen,
og her er det Gellerups børn og unge,
der er i fokus.

Af unge for unge
Hvem er bedre til at fortælle om de
unge og om livet som ung i Gellerup
end de unge selv? Derfor er borgerportalen i fuld gang med at uddanne
elever fra 8. og 9. klasse på Tovshøjskolen til borgerjournalister. Det

foregår i skoletiden, hvor eleverne
to timer om ugen har journalistik på
skoleskemaet sammen med underviser Lene Arentsen.
Alle artikler, billeder og videoindslag
på westcity.dk er derfor produceret af
de unge. Og de ti piger på Tovshøjskolen, der følger journalistkurset,
mestrer allerede flere medieformer.

På westcity.dk kan du blandt andet
læse artikler om pigeklubber, se en fotoserie om graffiti og se et tv-indslag
om Lykkeskolen.
Gellerup: Mere end en ghetto
På samme måde som på ungdomsportalens moder aarhusvest.dk, skal

de unge borgerjournalister være med
til at prøve at ændre Gellerupparkens og Toveshøjs image i pressen og
blandt resten af århusianerne.
Som
ungdoms-borgerjournalister
skal de formidle lokalhistorier, som
den eksisterende presse overser. Og
de skal være med til at vise, hvordan
det er at vokse op i et område, som er
blevet døbt ”socialt belastet”. Imageforandring er en langvarig proces, og
derfor vil borgerportalen også involverer de unge
Også ungdomsportal i Viby
Westcity.dk skal også være med til at
fortælle de unge og deres kammerater, familier og andre beboere om,
hvad der sker i Gellerup, Toveshøj og
omegn for unge mennesker.
Bag portalen står de eksisterende borgerportaler i Århus: www.aarhusvest.
dk og www.ibysyd.dk.
Indholdet på de eksisterende portaler
er mest rettet mod den voksne generation, mens den nye portal satser på
de unge læsere. Westcity.dk vil i løbet
af ganske kort tid også få en lille kusine i Viby Syd, hvor elever fra Sønder
vangsskolen også er i gang med at uddanne sig til borgerjournalister, deres
artikler kan læses på www.southcity.
dk.
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Til kamp mod banderne
Brabrand Boligforening drages ind i arbejdet imod bandekriminalitet
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

gøre tingene bedre, skal forsøget gøres. Vi har allerede en god erfaring
med at være i dialog med skole, politi
og socialforvaltningen,” siger Jesper
Pedersen, der er formand for Brabrand Boligforening.

Bandekrigen raser og er nærmest dagligt i medierne. Heldigvis er Århus
ikke plaget af bandekriminalitet i så
høj grad som København og til tider
Odense. Regeringen har vedtaget en
såkaldt bandepakke med beslutning
om, at der oprettes banderåd, og politiet har særlig fokus på bander.
Skræppebladets blog følger udviklingen, og i den seneste tid har du bl.a.
kunne læse følgende på hjemmesiden:
Råd skal stoppe lillebror
“Vi er i fuld sving med at etablere de
banderåd, der er en del af regeringens
såkaldte bandepakke. De skal have
fokus på de helt unge, potentielle
bandemedlemmer, så vi kan få brudt
fødekæden til banderne,” siger Østjyllands politidirektør, Jørgen Ilum allerede i juli.
I Århus oprettes to banderåd – et for
hele Århus og et med særlig fokus på
det vestlige Århus.
Politiet vil have boligforeningerne med
30. september: Landets boligforeninger skal inddrages i kampen mod
bander, mener Københavns nye politidirektør Johan Reimann.
18 - Skræppebladet december 2009

”Politiet skal ikke varetage opgaven
alene og rækker nu hånden ud mod
blandt andet boligforeningerne for at
drøfte konkrete problemer og forslag
til at komme banderne til livs. Andre
aktører som NGO’ere, foreninger og
forretnings- og erhvervslivet får også
tilbud om at sidde med ved bordet,”
skriver Boligselskabernes Landsforening.
BB-formand er positiv
”Grundlæggende har jeg den holdning, at hvis man har en idé om at

”Men det er noget, der skal følges op
på hele tiden, for ellers går det galt
igen. Jeg må indrømme, at jeg ikke
helt tror på, at vi kommer problemerne hundrede procent til livs. Til gengæld kan man lægge en meget stor
dæmper på det.
Grundlæggende handler det om, at
forskellige kulturer støder sammen. I
forskellige kulturer har man forskellige måder at tackle tingene på. Når
man har et kontaktsted som et banderåd, hvor man kan udveksle erfaringer, er der en god chance for at løse
problemerne langt mere målrettet. Og
tilpasse løsninger efter beboere, der er
kulturelt meget forskellige som arabere og somaliere,” mener formanden.
Bande stoppet før start
Den 20. oktober kunne politiet fortælle om succes i indsatsen mod bander.
Kendte indvandrer-bander som Black
Cobra i København og Black Ghost på
Fyn var forbillederne, da en ny grup-

pering i Gellerup var ved at etablere
en afdeling af “Black Scorpions”, der
kan betegnes som en ungdomsafdeling for Black Cobra.
Men myndighederne opdagede aktiviteterne i en tidlig fase. Politi, socialforvaltning, klubfolk og andre, der
i forvejen har et tæt samarbejde, gik
omgående i offensiven for at stoppe
bande-dannelsen i opløbet. Midlerne
var dialog og overtalelse.
Indsatsen starter i 5. klasse
22. oktober: Århus Kommune og Østjyllands Politi forlænger indsatsen
imod dannelse af ekstreme grupper
i samfundet – også kaldet politisk
og religiøs radikalisering. Indsatsen

blandt unge er forlænget et år, og det
er især 5. og 6. klasse der skal lære
begreberne “flertalsmisforståelse” og
“social overdrivelse”.
Børnene skal lære, at flertallet til tider gør ting eller mener andet, end de
reelt gør og mener. Derved risikerer
børn at ville leve op til meninger og
handlinger om alkohol, mobning og
kriminalitet, som ikke findes i virkeligheden.
”I skoleåret 09/10 forventes undervisningsforløbet gennemført i ca. 150
klasser,” oplyser Allan Aarslev fra
Østjyllands Politi.

Sporveje med på vognen
4. november: Foruden boligforeninger inddrages også busselskabet i
kampen mod kriminalitet.
”Da mange af hændelserne i høj grad
relaterer til busruterne til og fra Århus Vest, blev direktør Torben Høyer,
Busselskabet, Århus Sporveje inviteret til at deltage som ad hoc medlem i
lokalrådet for Århus Vest,” meddeler
Østjyllands Politi.
I Århus Kommune er der oprettet fire
lokalråd: SSP-indsatsen, PSP,
J misbrugsindsatsen og for Århus Vest.
Sidstnævnte er områdespecifik og arbejder især på at nedbringe kriminaliteten i det vestlige Århus.

hus med halvtag
Tyvstart på renoveringen i Skovgårdsparken,
da stormen rev halvdelen af tag af på blok på Karensvej
tekst og foto af af Helle Hansen

Ud over et par biler, som fik nogle
halvstore buler, kom der heldigvis
ingen personer til skade, da en efterårsstorm onsdag den 18. november
rev et ca. 250 m2 tag af en blok på
Karensvej 1-3 i Skovgårdsparken.
Lidt over klokken fem om eftermiddagen begyndte blomsterne at danse i
vinduekarmen på 3. sal. Kort tid efter
lød et kampbrag, og huset rystede, så
en beboer troede, at huset ville styrte
sammen.

Men det var heldigvis kun det øverste af taget, som lettede og fløj ned på
gaden over mod selskabslokalet på
Ingasvej. Blokkens origanale gamle
flade tag var stadig øverst på huset.
Og det kunne tagdækkerne dagen
efter nødtørftig dække af, så det ikke
regner ned hos beboerne. Driftens
personale fik travlt
med at rydde op og
få fjernet den nedstyrtede tag. Det arbejde
var næsten afsluttet al-

E

lerede midt på eftermiddagen dagen
efter, da Skræppebladet kom forbi.
Skovgårdsparken står lige foran den
større renovering, så blokken på Karensvej bliver måske det sted, man
først går i gang.
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Svævebanetog til fragtcentral er fremtiden
Lykkeskolen vandt flot 4. plads ved FFL-turneringens robot-konkurrence for børn
af Helle Hansen

transporter fra havnen til fragtcentralen foregår med et svævebane-tog.
Fordelen ved sådan et tog er, at det er
næsten lydløst, og at der ikke er nogen forurening.
Lykkeskolens hold har lært mange
ting i løbet af projektet blandt andet
at samarbejde og at løse de problemer,
de stødte på undervejs, og sidst, men
ikke mindst at kunne tage de nødvendige beslutninger, når der er behov
for det.

”Lykketeknologi-teamet” har gjort
det igen. Med to pokaler i hånden og
en flot fjerdeplads har holdet igen placeret Lykkeskolen blandt de bedste
skoler i Århus, hvor man kombinerer
naturvidenskabsfagene og teknologi.
Det skete ved FLL-turneringen (First
Lego League) i Århus, som fandt sted
lørdag den 7. november på Aarhus
Universitet.
Konkurrencen har til formål at forbedre børn og unges interesse for de
naturvidenskabelige fag.
Tabte semifinalen
Efter den tredje runde i konkurrencen
havde Lykkeskolen 320 points. Det
betød, at Lykkeskolen stadigvæk lå
til en førsteplads. I kvartfinalen var
holdet på en andenplads. Men i semifinalen tabte holdet desværre og sluttede på en samlet fjerdeplads. Den
ene af pokalerne blev uddelt for et
godt samarbejde (samarbejdsprisen),
og den anden pokal var for indsigtsprisen.
Svævebanetog til fragt
Holdet fra Lykkeskolen, der kommer
fra 5.-9. klasse, har brugt mange timer
på teori, på at få teknisk indsigt samt
på at programmere.
20 - Skræppebladet december 2009

Holdets teoriopgave gik ud på at finde en løsning på det lokale problem
med luftforurening, som blandt andet skyldes den store varetransport
fra Århus Havn til fragtcentralen ved
motorvejen ved Brabrand.
J
Holdet fra Lykkeskolen mener, at man
kan undvære hele lastbilstransporten
på Edwin Rahrs Vej ved at bygge en
”undergrund”, hvor samtlige vare-
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Helhedsplan fortsat til forhandling
30. november mødes den politiske styregruppe på rådhuset
til nye forhandlinger om helhedsplanen
tekst og foto af Helle Hansen

deres boligblok er udset til at skulle
væltes, ombygges eller sælges.
Mødet blev indkaldt både for at give
beboerne en chance for komme frem
med spørgsmål, men også for at give
forhandlerne fra boligforeningen mulighed for at høre, hvad beboerne i de
berørte blokke tænker og bekymrer
sig om.
Mødet er afholdt, efter at Skræppebladet er gået i trykken, så det er desværre ikke muligt at skrive om mødet.

Arbejdet på at nå frem til en aftale
om forslaget, der efter nytår skal til
høring blandt beboerne i Gellerupparken og Toveshøj og hos resten af
århusianerne, foregår stadig.
Fredag den 30. november holdes næste møde den politiske styregruppe,
hvor borgermesteren og de fem rådmænd samt forhandlerne fra Brabrand Boligforening mødes for at nå
til enighed om, hvordan det endelig
høringsforslag skal se ud.
Brabrand Boligforening lover, at der i
ugen efter mødet på rådhuset vil blive
sendt information rundt til alle beboere.
Modstand mod nedrivning
blandt beboere
I ugen op til Kommunevalget hængte
flere beboere i den østligste blok på
Jettesvej bannere op på deres altaner,
hvor der stod ”Nej til nedrivninger –

Enhedslisten”. Blokken er en af dem,
som, i det scenarie, Brabrand Boligforening støtter, er udpeget til nedrivning for at skaffe plads til en bygade.
Andre beboere er også gået i gang
med at lave en underskriftsindsamling, der ligeledes sige nej til nedrivninger.
Beboere inviteret til fyraftensmøde
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken har sammen foreningsbestyrelsen
og administrationen sidst i november
haft inviteret alle beboerne i de blokke, der i scenariet er udpeget til at
skulle fraflyttes, til et fyraftensmøde i
beboerhuset Yggdrasil.
Her blev beboerne opfordret til at
møde op og stille spørgsmål til helhedsplanen, efter de i et husstandsomdelt brev fra boligforeningen i
oktober blev orienteret om, at netop

Grusfodboldbane på vej
Mens forhandlingerne om den endelig helhedsplan stadig pågår, så er de
såkaldte fase 1-initiativer så småt ved
at blive sat i gang. I slutningen af november gik entreprenøren i gang med
at grave ud til en ny grusfodboldbane
med lys, som skal ligge midt i Gellerupparken. Og i løbet af kort tid
begynder en mere gennemgribende
udtynding i buskadser og krat, som
skal være med til at skabe mere lys og
åbenhed i området.
Samtidig er der også initiativer i gang
om kunstprojekter med lys, som skal
være med til at illustrere, hvordan
bygaden kommer til at bevæge sig
op gennem området. Og hvordan det
kommer til at se ud med gavlbyggeri
på de høje blokke samt andre happenings, der kan være med til at vise
nogle af de forandringer, der måske
snart på vej.
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Der sker mere i rummet, end der kan ses
kan liv opstå andre steder?
Jens Skriver, Astronomiklub Capella

Denne november har været så grå og
trist, at man have sine tvivl, om amatørastronomer stadig har chancer, eller det i hele taget forsat bliver muligt
at se noget af interesse på himlen.
Men tingene står ikke stille. Time for
time afdækker teleskoper og rumteleskoper nye fænomener i rummet.
Målsætningen er at finde liv andre
steder end på Jorden og bestemme
forudsætningerne for, at liv kan opstå. Interesse har især sikre forekomster af vand i flydende form og planeter i andre solsystemer, der måske
kan ligne vor jord. Det går i hvert fald
stærkt med at opdage nye såkaldte
exoplaneter. De identificeres bl.a. ved,
at observere ændringer i stjernes lys,
når planeten bevæger sig forbi den.
En anden måde er at iagttage, om planeters tyngdekraft får stjernen til at
rokke. I skrivende stund er der lokaliseret over 400. Alle virker de særdeles
ugæstfrie, men de har deres særheder
ligesom meget andet.
Rivaliserende planeter
Exoplaneten med navnet Wasp-17 er
den største planet, som kendes. Den
har en diameter, der er 1,5 til 2 gange

at Wasp-17’s banebevægelse skyldes,
at der befinder sig en anden tungere
planet tættere på stjernen, som har kastet den ud i en aflang bane. Planeter
rivaliserer ligesom alle andre. I et planetsystem, som ligger omkring 100
lysår borte, i stjernebilledet Påfuglen
på den sydlige himmelkugle findes to
klippeplaneter, som forskerne mener
er stødt sammen for få tusinde år siden. Hvis det holder stik, underbygger det en gisning om, at månen er
opstået ved, at Jorden er stødt sammen med en anden klippeplanet på
størrelse med Mars.

så stor som vort solsystems største
planet Jupiters. Til gengæld er den
meget luftig og har den laveste massefylde, der kendes for planeter. Og
ikke nok med det. Den kredser om sin
stjerne den forkerte vej. Hermed menes, at den kredser i modsat retning
af sin stjernes rotation. Astronomerne
kalder denne banebevægelse for retrograd. Faktisk har et par måner i
vort solsystem også en retrograd banebevægelse. Astronomerne mener,

Capella
Astronomiklub
Kontaktperson:
Niels Jørgensen,
Jernaldervfej 257B, 1.,
tlf. 86241620.

Produktionsplan 2010
Møde (man)
Deadline (tor)
Udkommer (tor)

Møde (man)

januar

februar

marts

april

maj

juni

14/1

11/2

11/3

15/4

13/5

17/6 (24/6)

december

4/1

1/2

1/3

29/3

3/5

28/1

25/2

25/3

29/4

27/5

juli

august

september

oktober

november

12/8

16/9

14/10

11/11

5/7

Deadline (tor)
Udkommer (tor)

2/8

26/8

6/9

30/9

4/10

28/10

NB:
På gr. af påske er der redaktionsmøde allerede 29/3;
Der er deadline på Kristi Himmelfartsdag 13/5
Der er ekstra deadline for sankthansmateriale torsdag d. 24/6
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1/11

25/11

7/6

1/7

6/12

LOKALE BRUGERRÅD
og et fælles Ældreråd for Århus kommune
af Kirsten Hermansen
fotos: Lokalcenterbladet, Brabrand

Som borger i Århus kommune kan
man deltage i valg til byråd og regionsråd, og hvis man er over 60 år
(eller førtidspensionist) kan man desuden være med til at vælge et lokalt
brugerråd. Man har således mulighed for at få ekstra indflydelse på noget af udviklingen i sit lokalområde.
Der er et brugerråd ved hvert af kommunens 37 lokalcentre, og disse har
en central rolle i forhold til at skabe
aktive miljøer på lokalcentrene.
Overordnet har Brugerrådet indflydelse på lokalcentrets anvendelse af
ressourcer og på dele af den daglige
drift.
Valget til Brugerråd foregår hvert andet år i oktober/november måned.
Det nye råd tiltræder ved årsskiftet.
Alle førtidspensionister samt personer på 60 år og derover, der bor i lokalområdet, eller har løst centerbånd
er stemmeberettigede og valgbare.
Omkring 1 måned før valget vil der
på alle lokalcentre være opstillingsmøde.
Opstillingsmødet annonceres bl.a. i
lokalavisen.
Brugerrådene består af 9 medlemmer,
og herudover kan der vælges 9 suppleanter.
Kan der ikke opstilles mere end 9 kandidater, bliver der ikke efterfølgende
valg – de pågældende er opstillet og
valgt.
Ældrerådet i Århus
Ældrerådet tager sig af de ældres interesser i kommunen som helhed, og
alle der er over 60 år kan stille op til
ældrerådsvalg og har stemmeret.
Hvis man vil være med til at præge
udviklingen på ældreområdet, kan
man stille op til ældrerådsvalget.
Det nye råd skal vælges i december.
Hvis man er interesseret i at stille
op som kandidat, skulle man samle
mindst 10 stillere senest den 10. no-

vember og melde sig til Århus kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg.
Rådet har 15 medlemmer og sidder i
4 år.
Valget foregår ved brevafstemning,
og alle stemmeberettigede borgere
får tilsendt en stemmeseddel, der skal
sendes retur senest den 11. december.

Brugerrådsvalget på 2 lokalcentre
i Brabrand fik dette fredelige forløb:
Lokalcenter Brabrand - (refereret fra det lokale centerblad)
Opstillingsmødet den 6. oktober var
pænt besøgt, og det lykkedes at få opstillet de nødvendige 9 personer. Af
disse var der 5 fra ”det gamle brugerråd”.
Det blev følgende personer, som er
gengivet i det lokale centerblad:
Bente Kjeldsen
Tove Jensen
Elsebeth Thomsen
Lisbeth Maul
Mille Christiansen
Anelis Nielsen
Per Møller
Erik Als
Grethe Dam
Der bliver således ikke valg den 3.
november – ovennævnte 9 personer
danner det nye brugerråd, der starter
sit arbejde pr. 1/1-2010.

Annemarie Zachoe-Broe fortalte om
frivilligarbejdet på lokalcentre.
Ind i mellem var der musikunderholdning, samt kaffe og kage.
Det nye brugerråd vil på et kommende møde konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær – Det kan man læse mere om i
Lokalcenterbladet, der ligger fremme
på lokalcentret.
Lokalcenter Gellerup – ifølge
aktivitetsleder Vivi Aaboe Sørensen
Da der kun var 8 personer stillet op,
har der været fredsvalg
Følgende personer er valgt til Brugerrådet:
Tove Eland
Ruth Jensen
Ali Taha Kayed
Egon Munk Pedersen
Inga Munk Pedersen
Lis Pedersen
Villy Pedersen
Inge-Marie Wetke
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, da det nye brugerråd først
begynder fra 2010.

Der var også mulighed for at melde
sig som frivillig, men her var der kun
2, der meldte sig. Forhåbentlig kommer der flere til.
Opstillingsmødet blev budt velkommen af aktivitetleder Fritze Mortensen.
Brugerrådsformand Bente Kjeldsen
orienterede om, hvad brugerrådet arbejder med i det daglige.
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Julehygge i Café Perlen
Arrangementer i december - kom og vær med - ekstra åbent
af Café Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A

December måned står i julehyggens
tegn i Café Perlen, som lægger ud
med at lave julepynt torsdag den 3.
december.
Søndag den 6. december holder Café
Perlen søndagsåbent og er med til at
markere Gellerupparkens 40-årsjubilæum.
I løbet af eftermiddagen vil Perlens
gæster kunne se en gammel film om
dengang, Gellerup blev bygget. Og
der vil også være en udstilling af fotograf Søren Kjeldgaards fantastiske
fotoreportage om Gellerups ungdom
i dag.
Det vil også blive serveret gløgg og
æbleskiver, pebernødder og brunkager, som hører sig julen til. Og der
bliver tændt lys i juledekorationerne.
Nye åbningsdag om mandag
I december åbner Café Perlen også
mandag, og derudover er der åbent
tirsdag og torsdag eftermiddag

I december er der mulighed for at
købe flotte hjemmelavede julekort til
julehilsner i Café Perlens åbningstid.
Alle beboere velkommen til at kigge
forbi til en kop kaffe og en kage. Og
der er rig mulighed for at hilse på sine
naboer og høre om, hvad der rører sig
i Gellerup.
Cafeen drives af frivillige beboere,
som selv er med til at bestemme, hvilke tilbud cafeen skal byde på.
Vil du vide mere, så tjek hjemmesiden
www.cafe-perlen.dk
Cafe Perlen i december 2009
(Julelukket fra 18. december til 4. januar 2010)
Åbningstider
Mandag 13-16
Tirsdag 12-15 (kun for kvinder)
Torsdag 13-17

chok-behandling
Stod og ventede på bus nr. 15 ved Emmasvej. Målet var Vesterbrogade. Blev i tvivl om bus nr. 15 ville stoppe i Vesterbrogade. Ved siden af mig stod to nydanskerpiger i 15-16-årsalderen. Jeg spurgte den nærmeste om hun vidste, om bussen ville
stoppe i Vesterbrogade. Det var hun lidt i tvivl om, så hun
henvendte sig til den anden pige: ”Ham den gamle spørger
om…………..?”
”HAM DEN GAMLE”!!!!!!!!!!!!!!
Det føltes virkelig som et slag i solar plexus, da det er første
gang i mit 65-årige liv, at jeg er blevet tituleret på denne måde!
Men derudover ydede de en fin service! Tak for hjælpen, piger!
Jo, bus nr. 15 stopper I Vesterbrogade.
Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
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Søndagsåbent
Søndag den 6. december kl. 14-17.
Café Perlens Fællesspisning
Perlens julemiddag
Fredag den 11. december kl. 17
Menu: And/kylling og risalamande
Pris 30 kr. - børn under 7 år 15 kr.
Tilmelding nødvendigt - max. 50 personer
Perlens nytårstaffel
Fredag den 22. januar kl. 17
Pris 25 kr. - børn under 7 år 15 kr.
Tilmelding nødvendigt - max. 50 personer

Jul i Grønland
Om julehimmel og traditioner
af Inger Bloch

For over 40 år siden boede jeg i Sukkertoppen (Maniitsoq) i Grønland.
Min mand og jeg var ankommet til
byen midt i august, og allerede på det
tidspunkt måtte vi tænke på julen; vi
skulle nemlig straks bestille et juletræ
i KGH’s butik, hvis vi ville være sikre
på at få det op med juleskibet.
Sukkertoppen ligger på ca. 65. breddegrad lidt syd for polarkredsen, og
dagene er meget korte i december; på
himlen går solopgang og solnedgang
næsten ud i et, og grønlænderne kalder det smukke syn for ”julehimmel”.

Bagefter gik turen til forsamlingshuset, hvor der var juletræ, kaffemik og
udveksling af gaver. Jeg tror, at rigtig
mange af de voksne bagefter gik til
kaffemik i de forskellige huse resten
af dagen.
Om eftermiddagen gik børnene fra
dør til dør og sang julesange; de havde en pose med, hvor de anbragte
godter og kager, som de modtog som
tak for sangen. – Det var rigtig sjovt vi fik besøg flere gange i dagens løb,
og børnene var dygtige til at synge.

Der er sket en kæmpeudvikling i
Grønland igennem årene, og det er
allerede 10 år siden, at Sukkertoppen
kunne åbne deres lufthavn for fastvingefly.
Mange steder går børnene stadigvæk
fra hus til hus og synger, og i nogle
bygder og byer tager de voksne over
kl. 24 julenat og synger julesalmer og
sange ved husene.

Når mørket falder på, bliver det ikke
bælgmørkt; nordlyset, der bølger hen
over himlen, og snelaget på jorden,
lyser op. Vi havde meget nordlys i
Sukkertoppen – mest i lysegrønne
farver, men også sommetider i rødligt
og lilla.
En frisk pilot
Det første år, vi boede i Grønland var
vejret meget dårligt op til jul; der var
lavt skydække og snestorm. Vi ventede på juleposten, men fik så at vide,
at postflyveren ikke kunne lande (den
plejede at lande på vandet, og en båd
sejlede ud og byttede post og passagerer). – Vi havde opgivet håbet om at
få julehilsener hjemmefra, da vi hørte
motorstøj fra skyerne. Vi kunne ikke
se catalinaen, men piloten havde besluttet, at vi skulle have julepost, så
han blev ved at kredse over byen, til
der blev et lille hul i skydækket, og
så brød han igennem og fløj lavt over
byen; en luge gik op, og ud kom postsækken! Den landede i Kirkegårdsdalen i udkanten af byen, og der var
bundet et lille juletræ fast i den, så
man bedre kunne finde den i sneen.
Juleaftensdag
Dagen startede med gudstjeneste i
den hyggelige lille kirke, og mange
var klædt i de kønne nationaldragter.
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Helhedsplan og bagmænd
betragtninger om politiske baggrunde
tekts og foto af Ole Vad Odgaard

Hvor kommer idéen til helhedsplan
fra, hvorfor taler ”Programbestyrelsen” i deres rapport kun om almene
boligområder som mål for helhedsplan og hvorfor skal der kapitalinteresser med ind i almene boligområder?
Hvorfor skal boligforeningen sælge
velbeliggende byggejord for at finansiere nedrivninger og andre aktiviteter, som er i modstrid med boligforeningens formål?
Hvorfor skal 576 gode almene boliger
enten nedrives, sælges eller ombygges til andre formål?
Hvorfor skal børneinstitutioner nedrives og (måske) opbygges et andet
sted?
Hvordan kan der udstedes tryghedsgaranti for en almen bolig i området,
når antallet af almene boliger skal
nedbringes fra 90% til 30%?
Arkitekten
Arkitekten bag helhedsplanen er regeringen. Indenrigs- og sundhedsministeriet har på sin hjemmeside udtrykt sig sådan:
”Der er i alt ca. 750 almene boligorganisationer med i alt ca. 7.700 afdelinger, som drives på et nonprofit grundlag. Der er i alt ca. 550.000 almene
boliger, hvilket svarer til ca. 20 pct. af
den samlede boligmasse.”
At udleje boliger på nonprofit grundlag er jo helt forkert set med regeringens øjne, derfor skal kapitalinteresser ind i almene boligområder for
at overtage den nye forretning, som
skabes med helhedsplanen, et gæt på
den nye forretning i Gellerup og Toveshøj er, at der bliver salær på ejendomshandler og private fortjenester
ved udleje af boliger og erhvervsejendomme.
Programbestyrelsen
Klip fra nyidanmark.dk udgivet af integrationsministeriet.
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”Som led i implementeringen af Strategi mod ghettoisering nedsatte regeringen en programbestyrelse for
perioden 2004 – 2008 for at skabe konstruktive rammer for en dialog mellem alle aktører og gennemføre strategiens konkrete initiativer.”
Programbestyrelsen skulle så under-

metoder – for eksempel at omdanne
de udsatte boligkvarterer ved introduktion af erhverv, uddannelsesinstitutioner eller kultur i området eller
ved at fjerne eller sælge nogle af boligerne. Det kan være en udfordring
at overbevise beboerne om, at også
mere radikale tilgange kan være nød-

støtte regeringspåstanden om ghettodannelse i Danmark, det blev så grebet an som undersøgelse af beboere i
bebyggelser af almene boliger (nonprofit boliger!) landet over.
Der blev endelig udfærdiget anbefalinger til boligorganisationer, kommunalbestyrelser og sågar til regeringen (selv om regeringen jo allerede
vidste, hvad regeringen ville opnå
med Programbestyrelsens arbejde,
dengang da regeringen nedsatte Programbestyrelsen!).

vendige. Men hvis boligorganisationerne vil gøre sig forhåbninger om at
stabilisere eller ændre situationen i de
udsatte boligområder, kan det flere
steder være nødvendigt med radikale
forandringer. Man kan ikke beordre
demokratiske organer til at gå i takt.
Omvendt har sammenhængende boligområder brug for sammenhængende beslutninger. Programbestyrelsen
har en række anbefalinger til Boligorganisationerne”

Programbestyrelsens
anbefalinger til boligorganisationerne:
”Boligorganisationerne bør vise vilje
til også at anvende mere radikale

Debatredaktion
Beboeraktive på tværs skaber debat om psykisk
syge i boligområderne
Den 3. november afholdt Beboeraktive på tværs et fyraftensmøde i Café Perlen med titlen ”Er din nabo psykisk
syg”. Arrangementet er omtalt i et referat af Hanne Løvig.
Beboeraktive på tværs er et mødested for ildsjæle/frivillige, som gerne vil gøre en boligsocial indsats for at skabe
en bedre trivsel for beboerne i deres eget boligområde.

Skræppebladet følger op
I dette nummers debatsider er der tre indlæg, som omhandler forskellige synsvinkler på spørgsmålet.
Formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen,
ser det som en opgave for foreningen at skabe boligtilbud
til denne type borgere. Samtidig pointerer han, at det ikke
må gå ud over boligafdelingernes gode indre liv. Herudover undrer han sig over, at de store ekstraomkostninger,
der er ved at huse denne del af befolkningen, primært betales af beboerne i den almene sektor. Det sker direkte i
den enkelte boligforening og indirekte via bevillinger fra
landsbyggefonden. Landsbyggefonden er penge betalt af
beboere i den almene sektor.

Debatten i de kommende måneder
I januar måned udkommer Skræppebladet ikke. I februarnummeret forventer vi en række indlæg om den nye
helhedsplan for Gellerupområdet. En dispositionsplan vil
blive offentliggjort i november/december måned, og foreningens repræsentantskab skal behandle den i februar/
marts. Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu
ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer.
Eksempler kunne være:
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings
serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode
U
L
liv i afdelingen.J Energirigtigt byggeri etc, etc.

René Skau Björnsson, der er folketingsmedlem og medlem
af foreningens bestyrelse, skriver om de psykisk syge set
fra en landspolitisk synsvinkel. René mener, at staten ikke
har bevilget tilstrækkelige midler til at løse de problemer,
der er inden for området. Penge til at skabe anstændige
leveforhold og bedre behandlinger af de psykisk syge.
Vagn Krarup Holst stiller en række væsentlige spørgsmål
om, hvilken viden der er om de psykisk syge blandt indvandrefamilier i Gellerupområdet. Disse spørgsmål vil vi
arbejde på at få belyst nærmere i næste nummer.

J

H

E

Skræppebladet fortsætter debatten i februarnummeret
Debatredaktionen har kontakt med flere indlægsholdere,
der endnu ikke er færdige med at skrive. Derfor vil debatten blive fortsat i næste nummer.
Læserne opfordres til at komme med nye indlæg eller
kommenterer de skrevne indlæg. Det kan ske i form af
nye læserbreve eller som kommentarer til vores internetudgave.

E

R
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Folketinget må finde penge
til en psykiatriplan
I folketingets boligudvalg og socialudvalg mærker vi tydeligt det stadigt
stigende antal mennesker med psykiske problemer, der kommer ud i vores
boligområder uden at have fået den
nødvendige behandling og hjælp til
udflytningen. Flere borgere henvender sig pr. mail og telefon for at høre,
hvordan folketinget, men også de
selv, kan hjælpe med at løse de udfordringer, det giver.

Men jeg tror, der er behov for, at vi får
lavet en egentlig psykiatriplan. Hvert
eneste år dukker der historier op om
store besparelser og dårlige rammer
for mennesker med psykiske handicap. Senest har der været en historie
om psykiatrisk hospital i Risskov,
hvor ledende medarbejdere har sagt
op i protest mod de massive besparelser, de bliver udsat for.
Der er desværre en tendens til en
meget opgivende holdning over for
psykisk syge. Jeg oplevede det i forbindelse med forhandlingerne om en

meget større på de såkaldt somatiske
sygdomme som kræft, hjerteproblemer osv.
Vi skal have skabt fokus på psykiatrien. Og det koster, hvis psykiatrien
skal have det nødvendige løft. En ordentlig indsats vil kræve ca. 2-3 mia.
kr., siger eksperterne, men så får vi
også en anstændig og ordentlig indsats for psykisk syge. Lige nu er det
især børnepsykiatrien, der har brug
for et løft, ligesom de retspsykiatriske
afdelinger er blevet kraftigt beskåret
de senere år.
Vi er også meget opmærksomme på,
at de ikke-psykotiske tilstande som
depression og angst udgør 90% af de
psykiatriske diagnoser. Jeg deltog for
nyligt i et møde med ledende overlæger på dette område, som klart tilkendegav, at lige præcis denne gruppe vil
kunne blive aktive på arbejdsmarkedet og kunne fungere bedre i boligområder med den rette og tidlige behandling. Det kræver bare lige, at der
bevilges de nødvendige penge.
En række patientorganisationer melder, at besparelserne i de her år medfører massivt omsorgssvigt og er en
forfærdelig nedprioritering af meget
syge mennesker.
Så hvis vi vil have anstændige forhold
for mennesker med psykisk sygdom
og dermed færre problemer i vores
boligområder - ja, så må vi som politikere og vælgere også bruge pengene,
det koster. Jeg er ikke tvivl om, at det
er den vej, vi skal gå.

År for år forsvinder sengepladserne på vores psykiatriske afdelinger
rundt om i landet, og i samme takt
stiger antallet af borgere med psykiske/psykiatriske problemer naturligvis i vores boligområder. Der er sat en
masse projekter i værk, såsom støttekontaktpersonordninger,
bofællesskaber, ekstra social indsats mv. for at
gøre livet i en ”normal” bolig så godt
som muligt.
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reform af førtidspensionsordningen.
Her har der været meget fokus på,
at rigtig mange nye førtidspensionister får den tildelt på baggrund af en
psykisk lidelse. Og rigtig mange unge
med psykiske lidelser får tildelt førtidspension i de her år. Det er desværre en alt for opgivende holdning over
for de unge. Der burde være meget
mere hjælp til, at psykisk syge bliver
hjulpet og overvinder deres sygdom.
Men den politiske fokus har været

af René Skau Björnsson MF
Medlem af folketingets boligudvalg og
socialudvalg
Medlem af Brabrand Boligforenings bestyrelse

Psykisk syge i boligområderne - set fra boligforeningens synsvinkel
Brabrand Boligforening har som formål at skabe gode boliger til brede
kredse i den danske befolkning. Derfor er også psykisk syge velkomne i
vore afdelinger. De psykisk syge er
ofte gode beboere, men det, der lægges mærke til, er de få, der af en eller
anden grund ikke er i en god behandling. Det giver anledning til større
eller mindre uheldige episoder og
ulykkelige hændelser. De naboer, der
udsættes for disse episoder, kan godt
opleve det som en væsentlig reduktion af glæden ved at bo i afdelingen.
Det sker specielt, hvis det ikke lykkes
at få den syge beboer ind i et behandlingsforløb, der virker.
Vore boligområder kan blive mindre
attraktive
Mennesker, der er psykisk syge, er
ofte henvist til at bo i de almene boliger. Den private udlejer kan nægte

dem at leje en bolig, og ofte har de
psykisk syge ikke økonomi til at bo i
en i en ejerbolig.
Hvis en boligafdeling bliver præget
af mange psykisk syge, der ikke er i
god behandling, bliver området let
uattraktivt. Det betyder, at ressourcestærke beboere flytter væk, og frem
for alt at mange foretrækker at bo i
andre boligområder. Det er starten på
A og B boligområder.
De svage betaler for de svage
Der kan være væsentlige ekstraomkostninger ved, at være den samfundsinstitution, der har til opgave at
skabe boliger til denne gruppe borgere. Der er direkte omkostninger i form
U
af ekstra
J nedslidning, men frem for
alt indirekte omkostninger i form af,
at vore boligområder kan have svært
ved at tiltrække ressourcestærke beboere. Der er praktisk talt ikke offentlige midler til at løse disse opgaver.
Det bliver vore beboere, der betaler
regningen.

E
PSYKISK SYGE OG TRAUMATISEREDE FÆDRE
I ”Skræppebladet”, november 2008,
kan man i lederen (af Ulrik Ricco
Hansen) læse flg.:
”Beboer Rabih Azad-Ahmad, der er
medlem af byrådet og arbejder i Århus Retshjælp har dog en bemærkelsesværdig pointe”:
Det nytter ikke at give forældrene
pålæg om bøde for børnenes unoder
og krav om at håndhæve udgangsforbud, hvis far er så psykisk syg og
traumatiseret, at han f.eks. stirrer ind
i væggen et helt år. Flere undersøgelser tyder på en stor overrepræsentation af psykiske tilfælde hos områdets
beboere med flygtninge/indvandrerbaggrund.
Nogle af de spørgsmål, der melder
sig, er:

Attraktive boligområder er vejen frem
Det er boligforeningens erfaring, at
hvis vore boligafdelinger er attraktive
med et godt indre liv, hvor beboerne
kommer hinanden ved, så kan en afdeling rumme en del, der har problemer af forskellig karakter. Den nuværende regering har dog konsekvent
siden 2001 gjort hvad de kunne for at
begrænse vores muligheder for at forbedre vore boligområder.
af Jesper Pedersen
Brabrand Boligforening
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Hvor mange psykisk syge og traumatiserede fædre er der i Brabrand Boligforening?
Hvor mange af dem får i dag en tilstrækkelig behandling?
Hvor mange af dem får i dag en utilstrækkelig behandling?
Hvordan kan og vil man sikre, at
sidstnævnte gruppe får den nødvendige og tilstrækkelige behandling?
Hvornår? E
Har man overvejet familiebehandling, hvor det måtte være nødvendigt? Hvornår?
Hvordan organisere indsatsen? Samarbejde mellem Brabrand Boligforening, Psykiatrisk Hospital, Lokalpsykiatrien, Århus kommunes socialafdeling, beboerhuse, diverse klubber
(f.eks. ”Fristedet”, Katrinebjergvej 81)
og organisationer?
T
Etablering af sociale
tilbud, der henvender sig til psykisk syge og traumatiserede fædre? Hvornår?

Hvem kan give os disse oplysninger?
Hvornår?
Hvem vil tale med politikerne om
disse problemer? Hvornår?
Evt. møde med politikerne i Laden?
Husk, at vi her taler om mennesker,
der lider, hvorfor en hurtig indsats er
vigtig

R

E

af Vagn Krarup Holst

R
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4 - Gellerupparken
xx - afdeling

Grønærten giver jord under neglene
Ledige haver i haveforeningen i Gellerupparken. Ny kompostjord på vej til haveejerne
af Helle Hansen

Haveforeningen Grønærten er en af
Gellerupparkens ældste beboeraktiviteter og en af de hyggeligste med
de små nyttehaver, som ligger placeret mellem blokkene på Dortesvej og
Bentesvej og de tre sydligste blokke
på Gudrunsvej.
I alt råder Grønærten over ca. 120
små jordlodder, som de aktive medlemmerne hvert år forvandler til små
oaser fyldt med spinat, salat, kartofler, squash og alverdens lækre grøntsager, som der bliver pusset og plejet
om fra tidligt til sent.

fine hegn, og næste år kommer turen
til Bentesvejs haver.
At sætte nye hegnspæle er virkelig
noget, som har kunnet få sveden frem
på havelejernes pander. Men resultatet ser fantastisk flot ud, når den nye
låge bliver hængt på plads, og hegnet
er færdigt.
Og i løbet af dette efterår får alle de
haveejere, som har bestilt, leveret fin
kompost, som Grønærten har købt
ind hos Århus Kommunes genbrugsstation, så afgrøderne næste sommer
kan blive endnu bedre.

Nye hegn og kompost
I det forløbne år har Grønærten taget
hul på en større renovering af havehegnene i afsnittene mellem de lave
blokke. Der er blevet lagt ud på Dortesvej, hvor næste alle have nu har

Havekonkurrence – og ledige haver
Grønærtens bestyrelse er hver sommer på rundtur blandt haverne, hvor
de kårer de flotteste nyttehaver i hvert
afsnit. Vinderne af havekonkurrencen

modtager en flot gevinst ved forårets
generalforsamling.
Skulle nogle beboere ved at læse denne artikel have fået lyst til selv at få
jord under neglene, så er der for tiden
ledige haver i flere af haveafsnittene.
Og det koster 100 kroner om året at
blive den lykkelige lejer af de ca. 60
m2 jord.
Det er muligt at høre nærmere om
ledige haver samt eventuel venteliste hos beboersekretær Vibeke Dam
Hansen, der sidder i beboerhuset Yggdrasil – tlf. 8625 1016 e-mail: viha@
bbbo.dk
Grønærten har foreningslokale i kælderen på Dortesvej 13 – her holdes
bestyrelsen møder ca. hver anden måned – næste møde er onsdag den 13.
januar kl. 18.30.

Gellerupparken fejrer 40-årsjubilæum
Jubilæumsgave på vej rundt til alle afdelingens beboere, som en
markering af jubilæet
af Helle Hansen

I 1969 flyttede de første beboere ind i de nyopførte blokke på Jettesvej og Dortesvej i
det, som dengang blev kaldt Gjellerupplanen – indflytningen af nye beboere fortsatte
de efterfølgende tre år indtil, Gellerupparken stod hel færdig i 1972.
Siden er det blevet til 40 års storm og blæst med nærmest national status som udskældt
boligområde. Men til trods herfor er der stadig en masser mennesker, som fortsat godt
kan lide at bo i de grå betonblokke.
Gellerupparkens 40-årsjubilæum bliver markeret med en reception søndag den 6. december i beboerhuset Yggdrasil. Hertil der er indbudt en lang række tidligere aktive
beboerdemokrater i afdelingen samt gamle medarbejdere og andre venner af afdelingen.
Ved jubilæet vil gæsterne kunne se en gammel film om dengang, Gellerup blev bygget.
Der vil også være en udstilling af fotograf Søren Kjeldgaards fantastiske fotoreportage
om Gellerups ungdom i dag. Og affaldsmaskotten Otto kommer og hilser på – ligesom
der vil blive fortalt om det Nye Foreningernes Hus på Nordgårdskolen og Fritidspatruljen.
De nuværende beboere i Gellerupparken kommer også til at føle jubilæet i form af en
lille gave, som vil blive husstandsomdelt i løbet af december måned.
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Møde om fugtproblemer og skimmelsvamp
hvad er der gjort og bliver gjort, og hvad kan vi selv gøre
af Inger Bloch

Onsdag d. 29. oktober blev der afholdt et orienterende møde for beboerne om fugt og skimmelsvamp i
afdelingen.
På mødet orienterede repræsentanter
fra Dansk Bygningsanalyse og TriConsult. Desuden var Torben Overgaard og 3 repræsentanter fra foreningsbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen
til stede. Ca. 40 beboere var mødt
op. For at holde styr på det hele blev
Kjeld Albrechtsen valgt til mødeleder.
Hvad er skimmelsvamp?
Biolog Rune Høgh fra Dansk bygningsanalyse gav indledningsvis en
orientering om skimmelsvampens
morfologi (læren om levende organismers form og opbygning).
Vi fik at vide, at skimmelsvampesporer findes overalt – i luften og i støvet.
Sporerne må man acceptere, men der
må helst ikke komme VÆKST.

Skimmelsvampesporer
+ fugt/vand = vækst
Konstruktionsfejl i boligerne med
manglende isolering og kuldebroer
giver gode betingelser for svampevækst – den man kalder ATYPISK i
modsætning til de NATURLIGE forekomster.
Ved undersøgelser kigger man også
på omfanget af skimmelsvamp og har
følgende opdeling:
BAGATELAGTIG forekomst: F.eks.
mellem fuger i badeværelsets fliser eller i fugning ved vinduer.
MODERAT forekomst: Af størrelse
som et A4 ark - og
OMFATTENDE forekomst: Så slemt,
at nogle af beboerne må fraflytte boligen, mens skaderne udbedres.
Der blev nu beskrevet nogle ”gode
vaner” med hensyn til, hvad beboere

selv kan gøre for at undgå udvikling
af vækst:
Opvarm alle rum i boligen
Luft ud 2-3 gange dagligt
Sørg for ventilation i bad
Gør godt rent (sporerne hænger i
støv)
Benyt emhætte, hvis den findes
Undgå at tørre tøj inde i boligen
Udsigten nr. 4
Kim Skjelmose fra Tri-Consult orienterede nu om problemerne i Udsigten
4, som er det hårdest angrebne hus:
Der er bl.a. fundet atypiske forekomster af skimmelsvamp, og der er konstruktionsbetingede kuldebroer og
ekstrem svampevækst på bagvæggen
i stuen.
Beboerne er fraflyttet, mens skaderne
udbedres grundigt!
Arbejdet forventes færdigt ca. 1. december.
Kim Skjelmose gav herefter en omfattende redegørelse for de arbejder, der
bliver udført for at reparere og fremtidssikre huset.
Erfaringerne fra nr. 4 vil blive brugt
ved udbedring af skader i øvrige
huse!
Blokkene
Blokkene er endnu ikke undersøgt
, men vi ved, at der er kuldebroer i
karnapperne, og at der flere steder
dannes skimmelsvamp i de fugtige
hjørner.
Spørgsmål og udtalelser fra forsamlingen
På mødet var der flere beboere, der
stillede spørgsmål, og nogle gav udtryk for, at de følte sig utrygge på
grund af lugtgener, fugt og skimmelsvamp i deres hus. Nogle syntes også,
at der var blevet handlet for langsomt, når de havde givet meddelelse
om fugtproblemer i deres bolig..

En beboer udtalte, at ”det måtte være
en selvfølge, at de huse, der havde
problemer med fugt og skimmel, fik
skaderne udbedret omgående – ellers
kunne man jo slet ikke bo i dem!”
Hvad sker der nu?
Keld Albrechtsen udtalte, at der forestår et arbejde, hvor foreningsbestyrelsen, inspektør og afdelingsbestyrelsen må beslutte, hvor meget der
skal gøres. – Det bedste ville være
både at få udbedret de konstaterede
skader og få fremtidssikret boligerne.
Keld Albrechtsen opfordrede også til
at få blokkene med i projektet, da vi
ellers risikerer, at vi skal gennem hele
proceduren en gang til.
Der må søges penge til renoveringen i
Landsbyggefonden, da udgifterne vil
blive så store, at det er urealistisk at
forvente, at de kan dækkes alene ved
huslejestigninger.
Der skal udarbejdes et PROJEKT, og
der skal indhentes HÅNDVÆRKERTILBUD både i Danmark og i EU.
Man må desværre være forberedt på,
at proceduren med undersøgelser,
udarbejdelse af projekt, indhentning
af tilbud og udarbejdelse af ansøgning til Landsbyggefonden kan komme til at strække sig over l/2 – eller
mere sandsynligt 1 helt år!
Energimåling
Inden afdelingsbestyrelsens formand
rundede mødet af, orienterede han
om den lovpligtige energimærkning,
der er foretaget i vore boliger.
Resultatet viser, at på en skala fra A
– G, hvor A er det mindste forbrug af
energi og G det største, har det vist
sig, at husene på Udsigten har fået
betegnelsen E, og blokkene har fået
betegnelsen G. Blokkene har altså et
endnu større varmetab end husene på
Udsigten!
Herefter sluttede mødet.
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Juleklip i Odinsgård
Decemberstemning: Slik til børn og gløgg for voksne
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Oplev den hyggelige julestemning i
fælleshuset Valhalla, som er fælleshus
i afdeling Odinsgård. Søndag den 6.
december tændes andet lys i adventskransen, og både børn og voksne
inviteres til at blive juleaktive i afdelingen, hvor der venter forskellige juleoplevelser.
Afdelingsbestyrelsen har planer om
at lave en frisk juletur på gå-ben i den
nærliggende natur vest for Hasle Bakker.
Uanset om du er med ude på gåtur eller ej, er der æbleskiver, gløgg, juletræ
og masser af julestemning. Se nærmere information i din postkasse.
Jul i Odinsgård 2008

Opfordring til nisse-tyveri
Succes med juleleg i Odinsgård gentages
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Kom og stjæl min havenisse! Også i
år er det helt lovligt at stjæle naboens
havenisse i Odinsgård. Altså hvis det
er en af de fire havenisser, som afdelingsbestyrelsen har indkøbt til formålet.

regel, der er forbundet med at stjæle
nissen, er, at man skal have banket på
hos den beboer, der har nissen og sagt
hej, fortalt hvem man er, og hvor man
bor, samt givet en lille gave,” fortæller
Lene Olm og uddyber:

Fra den 1. december og frem til juleaften den 24. er legen i gang, og den
giver på både sjov og fornøjelig måde
afdelingens beboere mulighed for at
lære hinanden bedre at kende og skabe et bedre naboskab.

”Gaven kan være et hjemmelavet
julehjerte, kræmmerhus eller et lille
stykke chokolade, intet dyrt, for alle
skal kunne være med,” lyder det fra
formanden på vegne af afdelingsbestyrelsen.

Spilleregler
”Havenisse-legen går i sin enkelhed
ud på, at man gerne må stjæle en af
de fire havenisser og sætte den ved
sin egen hoveddør. Den eneste spille-

De fire beboere, der er så heldige at
have nissen den 24. december, vil
modtage en lille julegave fra afdelingen.
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Juletræsfest for børn
Julehygge i fælleshuset Stenhytten
tekst og arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

I Thorsbjerg er der juletræsfest for børn og andre beboere søndag den 6. december kl. 13.30 med hygge,
juleknas og juledekorationer.
Børn, der er tilmeldt i forvejen, kan se frem til at
modtage en gave af selveste julemanden, som kommer på besøg. Tilmeldingskupon og nærmere oplysning omdeles i postkasserne.

Juletræsfest i fælleshuset Stenhytten 2008.

JULETRÆER I SØVANGEN
Med hensyn til juletræer beder vi Dem efter brugen og inden
onsdag den 6. januar 2010 at kaste det ned på græsplænerne på altansiden
eller anbringe det ved affaldshuset.
På denne måde undgår vi bl.a. tilsmudsning af trappeopgange.
Denne ordning har tidligere vist sig at være en succes,
og vi takker Dem for Deres medvirken.
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Banko i Sonnesgården
hyggeligt samvær støtter aktiviteter i afdelingen
tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

I november afholdt Sonnesgården sin
årlige Banko. Aktivitetsudvalget havde indsamlet omkring 40 præmier fra
lokale firmaer og beboere. 42 beboere
var mødt op for at spille om, hvem
der fik præmierne. Overskuddet ved
arrangementet går til andre aktiviteter.
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Der ventes spændt

Hvem er det nu der vinder

xx -23afdeling
- Skovhøj

42 beboere var mødt op
på en solrig efterårsdag
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Ædedolkene
Klubben Ædedolkene
tekst og foto af Lone Nielsen

Ædedolkene er en klub kun for
mænd. De holder fællesspisning første tirsdag hver måned, hvor de mødes så ved 17.00 tiden går i gang med
at lave maden.
Klubben blev oprettet i 2008 af Benny,
Freddy, Svenne og Henrik, nu er den
på 12 medlemmer
Kontingentet er på 50 kr. om året og så
betaler de 50 kr. hver gang de mødes
til spisning.
I starten var det Benny og Freddy, der
stod for madlavningen, men nu deles
de mere om det.
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Snakken gå, og de ordner hele verdenssituationen på sådanne en aften,
de har så også overvejet at få en gæstekok for en aften, så kan de lærer
noget mere om madlavning, de vil
også gerne lave det sunde mad.
Den 3. november 2009
I dag er det den helt store julemiddag
med flæskesteg og tilbehør. Benny er
i gang med stegen.TOg Peter skræller kartoflerne, lidt efter lidt dukker
der flere op, John skal lave de brune
kartofler. Og Jan laver sovsen, maden

kommer på bordet og hyggen spreder
R
sig snakken går, tager lige et par billeder og får så en smagsprøve på flæskesværene - de er blevet rigtig gode.
I år laver de så den helt store julefrokost, hvor vi piger også bliver inviteret med.
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DECEMBER I DET KREATIVE VÆRKSTED
JULEPYNT OG ANDET GODT…
af Hanne Miriam Larsen

I Det Kreative Værksted for kvinder
i beboerhuset Yggdrasil (Dortesvej 35
A) kan du sy ting til dig selv og din familie, eller du kan lære at strikke eller
hækle. Du kan også arbejde med filt
og stoftryk, lave smykker – eller andet
du har lyst til! Hvis du ikke selv har
en god idé eller har svært ved at komme i gang, kan du få hjælp og inspiration i værkstedet. Det er gratis at være
med, og alle kvinder er velkomne!
I december har du også mulighed for
at lave julepynt, julekort og små julegaver med stof, garn, filt, karton og
perler. I december holder vi desuden
et særligt jule-arrangement i Det Kreative Værksted – hold øje med opslag
i Yggdrasil for mere information.
Værkstedets åbningstider i december:
Mandag klokken 10 – 13, tirsdag klokken 10-14, onsdag klokken 10-13.
Der kan på visse dage være undtagelser, se opslag i Yggdrasil for nærmere
oplysninger.
Kontakt: Hanne Miriam Larsen tlf. 86
25 10 16 i værkstedets åbningstider.

Nyt fra Gellerup Pensionistklub
Aktiviteter i december og januar - og tak fra formanden
af Inga og Svend Erik

Onsdag den 9. december
kl. 14.00
“Kæmpe Julebanko” om bl.a.
ekstra gavekort. Gratis Kaffe og Brød.
Onsdag den 13. januar kl 12.00
“Nytårsfest”
Medbring selv maden eller den kan
købes i cafeen.
Gratis kaffe med småkager.
Musik og dans med vores gode musiker Bo.
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Onsdag 27. januar kl. 14.00.
“Generalforsamling”
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Husk, det er her, du kan komme, med
hvad du har på hjertet og kun her.
Og vi slutter som sædvanlig af med
minnibanko.
Da dette er det sidste indlæg i år, vil
bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår
med tak for det gamle

Da det også bliver mit sidste som formand, vil jeg sige et stort tak til jer alle
for den fine behandling, som jeg og min
kone har fået.
Håber, at I også vil tage godt imod den
nye bestyrelse.
Svend Erik Sørensen.

BEBOERHUSET SØVANGEN

H
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Arrangementer i december og januar
af Birthe Wisén

Julecafé
søndag den 6. december
kl. 14.00.
Der serveres æbleskiver til alle. Der er
sodavand til børnene og gløgg, kaffe
eller thé til de voksne.
I lighed med tidligere år laver vi juledekorationer. Vi har ler, gran og lys
til alle, og der vil også være lidt ”naturpynt”. Hvis du/I har ønsker om et
specielt lys, må du/I selv medbringe
det.
Juletræsfest s
øndag den 20. december
kl. 14.00-16.30
Holdes sammen med afd. III i Skovgårdsparkens selskabslokaler.
Se om arrangement i dette blad og på
opslag.
Billetter til juletræsfesten afhentes
ved varmemesteren torsdag eller fredag den 10. eller 11. december i åbningstiden

De ”glade vandrere” er stoppet
med deres mandags-ture.
Vi starter igen i 2010, når lyset vender
tilbage.
Beboerhusudvalget takker for et godt
fremmøde i 2009 og med ”et på gensyn i 2010” ønsker vi alle en glædelig
jul.
Billeder fra Grønland
25. oktober havde Beboerhuset besøg
af en tidligere beboer, Susanne Jars.
Hun viste billeder fra en af sine grønlandsture og fortalte meget levende
om, hvordan turen havde været. Su-

sanne havde følgeskab af 2 venner på
hele turen.
Vi er mange, der glæder os til anden
del af hendes foredrag. Det handler
om den sydlige del af
E Grønland.
Susannes foredrag finder sted onsdag
den 10. februar 2010. Se Skræppebladets februar-nummer.

T

Tirsdag den 5. januar 2010
starter gymnastikken op igen
kl. 11.30
Søndagscafé
den 17. januar
kl. 14.00 – 16.30
samme dag tilmelding til fællesspisningen den 19.januar kl. 18.00
Der kan købes kaffe/thé med brød til
kr. 20
Alle er velkomne
Fællesspisning
torsdag den 19. januar
kl. 18.00
Menuen er ikke fastsat endnu, men se
efter opslag på vaskeriet og hos varmemesteren, da der ikke udkommer
noget Skræppeblad i januar måned.
Der satses dog på en eller anden fiskeret.
Pris kr. 50 – børn til og med 12 år kr. 30
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Ved du ikke, hvor du skal fejre jul?
Gellerup kirke holder den traditionelle og hyggelige juleaften

I Gellerup kirke fejrer vi juleaften for
alle, der har lyst at være med. Aftenen forløber på traditionel vis. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.
16.00 og fortsætter med kaffe og juleknas i kirkens underetage. Kl.18.00 er
der spisning med klassisk julemad, og
senere er der julefortælling, sang og
dans om juletræet. Der er en gave til
alle. Der bliver også tid til julehygge
med konfekt og søde sager. Vi forventer, at aftenen afsluttes kl. 21.30.
Prisen er 60 kr. for voksne og 35 kr. for
børn. Har du lyst til at deltage, kan du
tilmelde dig på kirkekontoret på 8625

1810. Sidste frist for tilmelding er torsdag den
17. december.
Yderligere oplysninger
kan fås hos sognemedhjælper Marie Rørbæk,
8625 0800, mr@gellerupkirke.dk

JULEtRÆSFEST
søvangen og skovgårdsparkens juletræsfest den 20. december

Brabrand Boligforenings afd. II Søvangen og Afd. III Skovgaardsparken
holder juletræsfest for børn og deres
forældre samt barnlige sjæle

Der vil være mulighed for at lave juledekoration i lighed med øvrige år.
Derefter skal der danses, leges og synges til Gudmunds nisseorkester.

Afdelingsbestyrelsen i afd. II og III
samt Beboerhusudvalget i Søvangen
ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår 2010.

SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL.
14.00 – 16.30

Godtepose og sodavand til alle fremmødte børn

Afhentning af billetter den 10 + 11.
december hos varmemester

I Skovgaardsparkens selskabslokaler,
Ingasvej 66

Der er æbleskiver, kaffe eller thé til
alle samt gløgg til de voksne.
Der kan købes øl eller vand.

!

      !

             !

         !

     !

Navn: ________________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Antal børn: _________________		
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Antal voksne: __________________

!

Ladens Folkekøkken
arrangerer julefrokost

generalforsamling
tousgaardens banko

Fredag den 4. december 2009 kl. 18.00

Tousgaardens bankospil
holder generalforsamling
onsdag d. 27. januar 2010 kl. 15.

Der serveres:
Marinerede sild m/karrysalat • Stegte sild
Lun fiskefilet m/ remoulade • Lun ribbenssteg m/rødkål, asier
og grønlangkål • Æg, tomat og rejer • Lun leverpostej m/bacon
Ris à l´amande
Pris pr. couvert kr. 75,00
Tilmelding senest den 1. december 2009
betaling skal ske ved tilmelding.		

Dagsorden ifølge vedtægterne.
mvh Conny

U

J

L

Ladens Juleaften
Middag d. 24 december kl. 18

EMenu:

J

H

Flæskesteg, brune kartofler, hvide kartofler, rødkål
Ris à la mande med mandelgave
Pakkeleg
I Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B, tlf. 86259158.
Pris: 60 kr.
Tilmelding senest mandag d. 21. december
(gennemføres, forudsat at der er minimum 10 deltagere)

E

R

Loppemarked og julenips i Tousgårdsladen
For børn og voksne i alle aldre
Nu får du chancen for at få ryddet op i skabene: Få din egen bod
Søndag d. 29. november kl. 11 - 16
I Tousgårdsladen Edwin Rahrsvej 6B, tlf. 86259158.

T

E

Vi håber, at det bliver en hyggelig dag med salg og køb af tøj, smykker og legetøj m.v.
Tilmelding for at få en bod – for børn og voksne – på tlf. 86 25 91 58 eller ved
personlig henvendelse på kontoret. Det er gratis!
Der sælges frokost-juleplatter til 35 kr. Man kan også købe øl, vand og snaps
samt kaffe og kage til 25 kr.
(Frokostplatter skal bestilles d. 26. nov.)
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Fra mandag til torsdag er der Folk
ekøkken.
Tilmeldning i Laden senest samme
dag kl. 12.
Hvis du har idéer til aktiviteter i
Laden, er
du velkommen til at komme og tage
en snak
med husmanden om det.
Frivillig hjælp er altidR
velkommen.

E

R
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ladens folkekøkken

brødtekst

Madplan for december 2009
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		

1
2
3
4

Wienerschnitzel med brasekartofler
Indisk kyllingeret med ris
Frikadeller med kartofler
Ladens julefrokost (særpris 75 kr.)

Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

7
8
9
10

Månedens fisk
Gule ærter med medister og kogt flæsk
Koteletter i fad
Stegt flæsk og persillesovs

Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

14
15
16
17

Bøf m. bacon og flade kartofler
Gode ben med kartofler
Gryderet med skinkekød og ris/kartofler
Flæskesteg og ris à l´amande

Madplan for januar 2010
Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

4
5
6
7

Kalvelever m. kartofler
Brunkål
Lasagne og lækkert brød
Karbonader m. kartofler og grøntsager

Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

11
12
13
14

Oksesteg m. kartofler, sovs og perleløg
Grønkålssuppe m. kogt flæsk og medister
Millionbøf med kartoffelmos
Bøf med løg og kartofler

Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		
 	
Mandag
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

18
19
20
21

Forloren hare
Koteletter med rødkål og kartofler
Sydhavskylling med ris
Månedens fisk

25
26
27
28

Boller i karry
Medister med grønlangkål
Månedens overraskelse
Gullash m. kartoffelmos

Ret til ændringer forbeholdes

Maden bliver severet fra
kl. 17.00 til kl. 18.00
Priser
Voksne 30 kr.
Børn 12 kr.
Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken
med dine færdigheder. Vi har friske
råvarer og friske medarbejdere. Du
må lave engelsk, arabisk, somalisk,
chilensk mad m.v. Vi kan godt lide
forandringer. Er du den, der har lyst
til det, er det alletiders mulighed for
at berige dig selv og Ladens Folkekøkken med lækker »ikke-dansk«
mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge
og samvær er lønnen.
Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes du
tilmelde dig på de dertil ophængte
bestillingssedler, meget gerne dagen
før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25
91 58. Bemærk, at mad, der er bestilt,
skal afhentes inden kl. 18.00, ellers
bliver den solgt til anden side.
Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B
Tlf. 86 25 91 58

Madkort i Laden
10-turskort kan købes til 250,-.
1 måltid:
		

Voksne 30 kr.
Børn 12 kr

Skræppebladet december 2009 - 41

gellerup badet
din lokale svømmehal
Åbningstider:

Mandag: 06-12
Tirsdag: 15-18
Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 15-18
Torsdag 15-21
Fredag 06-12. Familiesvømning 15-18*
Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18
Søndag 10-15
Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter,
bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening,
Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercertifikater.

Seniorsvømning:

Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning,
Tai chi samt socialt samvær
Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning,
samt socialt samvær

Svømning med AGF:
www.agf-swimteam.dk
Gellerup Badet nye hjemmesideadresse:
www.Gellerupbadet.dk
Priser
Voksne: 			
Voksne 12-turskort:
Børn⁄Pensionister
Børn⁄Pens 12-turskort
Voksne månedskort
Børn/Pens månedskort
Voksne 3-månedskort
Børn⁄pens 3-månedskort
Nøglepolet 		

37,370,17,170,300,150,825,400,20,-

* Billig eftermiddag: voksne 20,-, børn 10,Børn under 4 år er gratis.
Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år
I skolernes ferier holder vi åbent 10-15 samt kvindesvømning om
lørdagen 15-18.
Lukket 23.-26. december samt 31. december-2. januar
Opkald en ½ time før sluttidspunkt
Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt
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AFTENÅBENT
Hver torsdag fra klokken 15-21

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i november var
”Æblekage”
Vinderne af et gavekort på 50 kroner:
Cecilie Sørensen
Udsigten 40
8220 Brabrand
Marwa Abdallah
Gudrunsvej 26 5th
8220 Brabrand
Tareg Karzoun
Gudrunsvej 16, 2 tv
8220 Brabrand
Bemærk, at gavekortene
gælder til Boghandlen i CityVest

!

      !

             !

         !

Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:						

     !

!

Nisseord:

FORNAVN					

EFTERNAVN:

ADRESSE:					

POSTNR/BY				

TLF:

Løsningen sendes/afleveres til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 14. januar kl. 16
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Aktiviteter i december
Fr.
4.
18.00: Julefrokost i Laden						
Sø. 6.
13.30: Juletræsfest Thorsbjerg					
Sø. 6.
:
Juleklip i Odinsgård					
On. 9.
14.00: Kæmpe Julebanko Gellerup Pensionistklub		
Fr.
11.
17.00: Julemiddag - Café Perlen					
Sø. 20.
14.00: Juletræsfest Søvangen og Skovgårdsparken		
To. 24.
18.00: Juleaften i Laden						
Beboerhuset Søvangen - Arrangementer december/januar		

side
side
side
side
side
side
side
side

39
33
32
36
24
38
39
37

Aktiviteter i januar 2010
On. 13.00: Nytårsfest Gellerup Pensionistklub				
Fr.
22.
17.00: Nytårstaffel - Café Perlen				
On. 27.
15.00: Generalforsamling Tousgaardens Bankospil		
On. 27.
14.00: Generalforsamling Gellerup Pensionistklub		

side
side
side
side

36
24
39
36

Afdelingsformænd

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

Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Afdeling 21, Hasselager:

Afdeling 2, Søvangen:

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Fritidsforeningen og FAS:
Formand Inga Andersen tlf. 86 24 73 53

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Margit Nørhave, tlf.40743687 / eldal@stofanet.dk
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Afdeling 6, Holmstrup:

Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:

Ralf Lynå Christensen, tlf. 20926237
ralfch@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Bent Ole Pedersen (kontakt), Tlf. 26904452

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen / aasec@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf: 86 24 91 10 / leneolm@email.dk

Birgit Leth (kontakt)

Steen Holgaard / steenoglise@stofanet.dk
Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66 / bb.uldjyden@it.dk
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /
JanK1307@Forum.dk

Foreningsbestyrelsen
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk
Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk
Lene Olm
Stenaldervej 203 st. lejl. 1, tlf. 86 24 91 10
leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

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

Afdeling 14, Borumtoften:

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

Ulla Jellesen, tlf. 30 33 41 82. / ullabulla@stofanet.dk
Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
facilon@stofanet.dk



Afdeling 16, Voldbækhave:

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

Søren Erichsen, tlf. 30 32 81 36
voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Malene Skou Andersen, tlf. 60615650
Malene_skou_Andersen@hotmail.com

Inspektører

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Peter Sørensen / Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Robert Sørensen / 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. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30
Lægevagten Tlf. 70 11 31 31
Tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58
Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12
Beboerhuset Yggdrasil
tlf. 86 25 10 17
Vibeke Dam Hansen, viha@bbbo.dk
Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

