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Der er kommet lys i tunnelen under Silkeborgvej, som er på
vej til at blive til en spændende korridor mellem Gellerup og
Sødalen. Tunnelen er finansieret af lokale kulturmidler, og
arbejdet bliver udført af lokale ildsjæle.
Den historie fortælles inde i bladet.
Der er også en Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som skal
skabe en attraktiv bydel fuldt integreret i Aarhus. En plan, som
skal gøre det attraktivt for de såkaldte ressourcestærke familier
at flytte til området.
I januar måned behandlede byrådet helhedsplanen. Det var
tragisk at høre en lang debat, der handlede om detaljer og var
fyldt af fordomme imod de socialt udsatte, der bor i området.
Mennesker, der - hvis det står til flere af de borgerlige partier
– skal flyttes ud for at give plads til ressourcestærke folk med
arbejde, der kan betale skat.
Flere af de borgerlige partier brokkede sig også over, at det har
taget uendelig lang tid at nå hertil.
Man kan frygte, at de selvsamme politikere er besat af et
tunnelsyn, der gør det svært for dem at se de brede konsekvenser
af, hvad de siger og gør. Et almindeligt politikerudsagn lyder:
”Det skal være attraktivt for ressourcestærke skattebetalende
lejere at flytte ind.”
Ja, men har politikerne i Aarhus set det i sammenhæng med, at
der de næste 20 år flytter 75.000 mennesker til Aarhus, samtidig
med at der rives boliger ned i Gellerupparken?
Har de set det i sammenhæng med, at der kun bevilges 150
kvoter pr. år til almene familieboliger?
Det betyder, at de såkaldte ressourcesvage fra Gellerup og den
fattige del af de 75.000 nye borgere alle nu skal til at stå i en
endnu længere kø for at få en almen bolig i Aarhus.
Det betyder også, at der er større risiko for, at almene
bebyggelser i Aarhus bliver ghettoiserede.
Hvor er drømmen om, at 25 procent af de kommende 30.000
boliger skal være almene, når der kun er kvoter til at bygge 150
boliger om året?
Et andet almindeligt politikerudsagn lyder således:
”Det har taget for lang tid at komme dertil, hvor vi er nu.”
Er det gået politikernes næse forbi, at de fire ud af de seks
år, der er gået siden skitserne til Helhedsplanen blev aftalt
mellem boligforeningen og kommunen, er blevet brugt på at
vente på beslutninger i den borgerlige regering og hos Aarhus
Kommune?
Vi, der i Brabrand Boligforening har arbejdet med Helhedsplanen
i mere end ni år, kan glæde os over, at der måske snart er lys for
enden af tunnellen.
Det er ikke de lokale kræfters engagement og vilje, der har
manglet, men at politikerne har handlekraft og holder deres
ord.

Fra de nye projekter
Afdeling 21 udvides
Tekst og foto af Bo Sigismund

I pivkoldt decembervejr og søle var vi til
rejsegilde på de fem nye boliger på Hasseltoften 45. Af gode grunde var vi mest
inde, men ud over traktement og taler var
der også mulighed for at se de nye lejligheder. Der var gæster fra naboafdelingerne og sammenligning med de andre nye
projekter, og flere gav udtryk for, at de
syntes godt om indretningen. Når Skræppen udkommer, er der ikke langt til ind-

flytning – aptering og maler er i gang – og
så er der bare gået et år, siden det hele
begyndte med nedrivning af den tomme
børnehave. Processen undervejs har ikke
voldt vanskeligheder.
Boligerne er i to plan og med lysindfald
fra syd. Der er en god rumfordeling, så
det hele ikke går til ganglinjer. Sydfacaden får integrerede solpaneler. Alt i alt et
vellykket lille projekt.
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Nøglen til aktivitet
Derfor er fremmede projekter nyttesløse
Tekst og foto af Jens Skriver

”Det drejer sig ikke om billard og bordtennis, men om voksne mennesker,” er
det første, Anders Glahn siger, da han tager imod på sit kontor på Tovshøjskolen.
Han vil gerne fortælle om, hvorfor han
ikke mener, at fremmedes projekter tjener
noget formål. Anders Glahn er fritids- og
ungdomsskoleleder for Gellerupområdet
og som sådan ansvarlig for, at kommunens krav til gode fritidstilbud opfyldes.
”Det skal vi leve op til,” siger han, ”men
vi får ikke flere penge end alle andre områder. Vi får en række ressourcer efter
fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen giver
flere penge f. eks. til handicappede, men
vi er ligesom alle andre, og samfundet får
det, de betaler for. I vil aldrig høre mig
bede om flere penge.”
Frelseprojekter
”Skal vi have projekter, så skal vi snakke
stille og roligt med folk, som gerne vil
hjælpe. Vi skal bruge de stærke i området,
uden at noget trækkes ned over hovedet
på dem. Derfor sluger vi ikke frelsere,
som har deres egen dagsorden udefra. Jeg
kommer ud og spørger om, hvad der er
brug for, og sætter mig selv i sving. Mit
udgangspunkt er, at jeg har de og de ressourcer, og hvad har jeg brug for.”
Virksomheden
For at forklare, hvordan det hele fungerer,
starter Anders Glahn med at gennemgå
hele sit foretagende. Der er en bestyrelse
og et leaderteam. To medarbejdere til opsøgende arbejde, som er på gaden hele
tiden, sorterer direkte herunder. Ellers består foretagendet af to moduler henholdsvis på Toveshøj og i Gellerup, hver med
legeplads, fritidsklub og ungdomsklub.
På Toveshøj er der byggelegepladsen og
fritidsklubben Troldhøjen med dyr tæt
ved grønne områder, hvor der bliver lagt
vægt på udeliv, kost og sundhed. Ungdomsskolen ligger på østsiden af Tovshøjskolen.
I Gellerup KLiG på Dortesvej midt i Gellerup er der ligeledes legeplads, fritidsklub og ungdomskole. Her bliver der lagt
meget vægt på idræt.
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Alle kan komme på legepladserne når
som helst. Til fritidsklubberne og ungdomsskolerne er der adgangsbegrænsning, og der skal betales kontingent. Formålet med ungdomsskolerne er ”Get to
Job. Get to Education. Get to Play”. Det
sidste sker i form af dans, rap osv. Ungdomsskolen kan bruges til udslusning.
”Det er mine kerneydelser,” siger Anders Glahn, ”men jeg kan ingenting uden
frivillige, foreninger og andres støtte.”
Pludselig smider han et meget stort bundt
nøgler på bordet og siger: ”Mine nøgler er
magt! Jeg har kontakter, og jeg har lokaler. Uden foreninger kunne jeg ikke noget.
Jeg sætter en ære i, at alle lokaler er lånt
ud til aktiviteter, der også vil medvirke
som frivillige i området.”

Kronjuvelen
”Min kronjuvel er fodboldklubben ACFC.
Den har omkring 130 medlemmer og frivillige rygstøtter. Her er også aktiviteter
for børn og fodboldskole. Den er medlem
af Dansk Idrætsforbund og udvikler fodboldklubber i Palæstina. Sidste skoledag
medvirker voksne medlemmer som frivillige på samme måde som f. eks. natteravne.”
Anders Glahn fortæller videre, at foreninger dækker området om natten. Alle frivillige får en kanotur i Ry sammen med
de værste rødder.
”Foreningerne lavede et motionscenter
for kvinder. Efter en uge stod der 70 på
venteliste. Når lokale selv sætter noget i
gang, kommer folk. Der har været mange
sundhedsprojekter, hvor der ikke er kommet et øje.”

Boksning
”Boksning er det, der i almindelighed har
haft bedst tag i tosprogede unge,” fortsætter han og fortæller, at Aarhus Boksning
har en boksering på Tovshøjskolen. Der er
også to pigeboksehold og et børneboksehold. På et halvt år er der uddannet seks
potentielle jyske mestre. Der skal afholdes Nordisk Boksemøde i Globus 1. Det
er første gang i Danmark. G. Berg herfra
er blevet landstræner, så eliten kommer
herud. Der er et enormt behov for faciliteter til elitetræning, men 2013 bliver et
super bokseår,” konstaterer han.
”Lige nu drejer det sig om at få somaliere
ud af busken, og den somaliske familiehøjskole er en god begyndelse. Og jeg har
naturligvis også et godt samarbejde med
Cirkus Tværs og Jafra Danserne.”
Gellerupmodellen
”Det videre perspektiv er det tværfaglige samarbejde med kommunalt ansatte,
som arbejder med socialt udsatte. Vi har
de såkaldt §115-møder med politiet og
medarbejdere, som laver opsøgende arbejde. Vi sætter aldrig noget i gang uden
at tale med samarbejdspartnerne. I stedet
for at konkurrere hjælper vi hinanden. Vi
har haft stor succes med at arbejde med
krigstraumer, PTSD. Mennesker med
disse frygtelige lidelser fører dem videre
til deres børn. 70 af vore drenge har været gennem et forløb, hvor de har lært at
tackle problemerne. Nu kommer forældrene og spørger: Hvad har I gjort ved
vores børn. Må vi også være med?”
Samarbejdet
”Samarbejdet, det er min diamant. Det
skal ikke ødelægges af projekter. Det
drejer sig om at finde energien og alle de
stærke. Her er masser af kræfter. Fremmede projekter dræber lokale kræfter. Kan
jeg tjene min fede kommunale hyre ved at
gå rundt og drikke kaffe og se, at tingene
går godt, så er jeg tilfreds. I slipper aldrig
af med mig, før jeg tager af kassen!”

Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger.
Månedens billede er fra en af Brabrand Boligforenings mindste afdelinger, Borumtoften.
Hvis der i jeres afdeling er en særlig bænk, så fortæl redaktionen om den. Så kommer vi og laver en historie.

Bænken i Borumtoften
Nu med unge lejere
Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Da Borumtoften blev bygget for 20 år siden, var det målet at bygge lejeboliger til
ældre mennesker, der kom fra området.
En lille gruppe rækkehuse med seks lejligheder placeret rundt om et lindetræ
med en bænk.
Yngre mennesker er flyttet ind
Sidste år blev to af lejlighederne ledige,
og der kom nye lejere – det sker ikke så tit.
Det er blevet svært at være en ældre beboer uden bil i en landsby - langt fra alfarvej,
hvor der ikke er forretninger, og hvor der
kun én gang i timen kommer en bus forbi.
Derfor er de nye lejere unge mennesker,
der er flyttet ud fra Aarhus.
Katrine, Denis og hunden Balto
En af de nye lejere er Katrine, der er flyttet
ind med sin Denis og hunden Balto. Den
lille familie kommer fra en ungdomsbolig
i Aarhus. Den ro og fred, der er ude på
landet, er et stort og godt skift fra storbyens larm og travlhed. Katrine går stadig
i skole i Aarhus. Hun er glad for, at der
stadig går bus til byen, og glad for at være
flyttet til Udkantsaarhus.
Tiderne er ændret - hvad betyder
det
Det er i fremtiden ikke let at reservere
en lille boligafdeling for ældre beboere
fra lokalområdet på grund af ventelistereglerne. I fremtiden vil flere unge mennesker flytte ind og få år efter flytte ud,
fordi lejligheden bliver for lille, når småfolk kommer til. Det kan betyde, at afdelingen mister sin sammenhæng med den
landsby, den er en del af. Efterspørgslen
fra lokalområdet bliver ikke så stor som
før. Både i Udkantsdanmark og i Udkantsaarhus er det i fremtiden svært at
have almene boliger.
Katrine og Balto på bænken om lindetræet i Borumtoften
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Nye regler for huslejebetaling
Undgå at komme bagud med betalingerne
Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Der er kommet nye statslige regler for betaling af husleje. Det overordnede mål for
de nye regler er at få beboerne til at betale huslejen rettidigt, således at beboeren
undgår at miste lejligheden.
Skræppebladets udsendte har besøgt
regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Alice Luxhøj for at høre, hvad
de nye regler betyder for beboerne.
De nye regler
Fremover skal huslejen betales den første
hverdag i måneden. Tidligere var betalingsfristen den tredje hverdag i måneden. Hvis huslejen betales via PBS, sker
ændringen automatisk, og man skal ikke
gøre noget.
Hvad sker der, hvis der betales for
sent
Hvis betalingen ikke er modtaget tre
hverdage efter sidste betalingsdag, er
betalingen forsinket. Det betyder, at den
første rykker bliver udsendt. Der er et gebyr på 270 kr. for at få sendt en rykker.
Alice Luxhøj fortæller, at der sendes omkring 250 rykkere om måneden. Det er 4,5
procent af lejerne i boligforeningen, men
desværre er ca. halvdelen af beboerne på
rykkerlisten gengangere. Det viser med
al tydelighed, at krisen kradser, specielt
i afdelinger med mange socialt udsatte
familier.
Rykkeren har en betalingsfrist på 14 dage.
Hvornår går betalingen til inkasso
Hvis lejeren ikke betaler inden de 14 dage,
udsendes der endnu en rykker, samtidig
med at betalingen sendes til inkasso hos
boligforeningens advokat. Nu begynder
det at blive dyrt, for ud over huslejen og
et stort gebyr til advokaten truer den næste huslejebetaling i horisonten. Den onde
cirkel er startet.
Der sendes omkring 40 huslejebetalinger
til inkasso om måneden.
Udsmidning truer
Advokaten truer med udsmidning, og
hvis regningen ikke kan betales, kommer
fogeden. Det er en alvorlig sag, men hvis
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Regnskabschef Mogens Clingman og kontorassistent Alice Luxhøj
man kan betale alle udestående beløb,
kan man undgå at blive smidt ud. Men
hvis man gentagne gange har undladt
at betale rettidigt, så vil boligforeningen
fastholde retten til at opsige lejemålet.
Få hjælp, før det er for sent
”Brabrand Boligforening og samfundet
har ingen interesse i, at vores beboere mister deres lejlighed på grund af kortvarige
økonomiske problemer,” siger regnskabschef Mogens Clingman.
Hvad er udfordringen
Der mangler penge
generelt i budgettet
Der mangler penge akut
Der mangler penge akut til
husleje
Der mangler penge hele
tiden, og der er sociale
problemer
Det er gået galt,
udsmidning truer

”Derfor vil vi gerne hjælpe med at finde
løsninger til dem, der har det svært.”
Der er mange, der kan hjælpe, og det afhænger af den enkeltes situation, hvem
der er bedst til at yde hjælpen. I skemaet
nedenfor er vist, hvem der kan hjælpe.

Hvem kan hjælpe/kontaktinformation
Økonomirådgivning i Cafe Vita hver mandag. Aftal tid
Bank, socialkontoret eller personligt netværk
Spørg Brabrand Boligforening
Beboerrådgivningen for afdeling 3,4,5,11 og 12
Se åbningstider og telefontider i Skræppebladet
Den Sociale Retshjælp, A. Hertzumsvej 2
Telefon 70 22 93 30, telefontid 9-17

Helhedsplanen:
Vigtige forhandlinger med kommunen
Den endelige tidsplan for byggerierne skal aftales med kommunen
på et møde den 6. februar
Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening. Foto: Bo Sigismund

På Aarhus Byråds møde den 16. januar
mente de borgerlige partier, at det gik lidt
for langsomt med at få Helhedsplanen i
gang. Derfor er det meget vigtigt, at byrådets partier på det kommende møde med
boligforeningen og repræsentanter for de
to afdelinger medvirker til at få godkendt
en bindende tidsplan for de første vigtige
byggerier. I den forbindelse er der nogle
væsentlige spørgsmål, som skal afklares.
Lokalplan for veje
Der skal i år gennemføres en lokalplan for
vejene, så byggeriet af bygaden, Bazarpladsen og den ny Edwin Rahrsvej kan
komme i gang i løbet af vinteren 2013/14.
Og det skal aftales, hvornår kommunen
starter byggeriet af den store kontorbygning, der skal ligge ud til bygaden og Edwin Rahrsvej. Disse ting skal hurtigt på
plads, hvis vi skal undgå, at hele planen
forsinkes. Vi har forhandlet med kommunen om en god placering af den kommende letbane, så den kan gå direkte ned til
City Vest – i stedet for at køre vest om centret. Det er bedre både for City Vest og for
de nærmeste beboere på Gudrunsvej. Der
skal også skabes en god vejforbindelse
på Toveshøj, så beboerne fortsat kan køre
direkte ud på Edwin Rahrsvej. Vi forventer nu en hurtig afklaring af disse ting,
så lokalplanen kan komme i byrådet og
sendes i offentlig høring. Det haster, for
uden denne lokalplan kan de øvrige byggerier i Helhedsplanen, f.eks. nye beboerhuse, ældreboliger og sundhedscenter,
ikke komme i gang – og det er byggerier,
hvor pengene er skaffet. Derfor er det helt
afgørende, at der ikke opstår flaskehalse i
dette store projekt.
Social helhedsplan
På byrådsmødet var der også debat om
boligforeningens ny sociale Helhedsplan.
Et flertal i byrådet bakkede heldigvis op
om denne plan, som både afdelingsbestyrelserne, foreningerne og de kommunale
myndigheder har lagt et stort arbejde i
at forberede. Der var kritiske røster i byrådet, men jeg tror på, at både beboerne

og hele byrådet vil få glæde af den plan.
Vi forventer nu, at den kan godkendes af
Landsbyggefonden. Samtidig har vi aftalt
med kommunen, at der også kommer en
samlet plan for kommunens sociale indsats i området. Det skal bl.a. handle om
indsatsen for at styrke familier og skolegang, skabe øget tryghed og fjerne årsagerne til det alt for store omfang af hærværk.

om Helhedsplanen, og i den forbindelse
ønsker vi fortsat at få oprettet uddannelses- og praktikpladser i området.
Tryghedsgarantien
I byrådet rejste to byrådsmedlemmer
spørgsmål om tryghedsgarantien og opfordrede boligforeningen til at sikre så
god en gennemførelse af garantien som
muligt. Det har vi også tænkt os. Vi har
holdt møder med beboerne i de berørte
blokke, og på et af møderne blev der
udvalgt en gruppe, der repræsenterede
beboerne i de blokke, der skal rives ned.
Denne gruppe havde vi møde med sidst i
oktober, hvor administrationen gav svar
på de regler under garantien, som havde
været lidt vanskelige at forstå og derfor
også var blevet opfattet på en måde, der
ikke stemte overens med, hvordan det i
praksis kommer til at foregå. Vi vil i samarbejde med beboerne gøre, hvad vi kan
for at få flytteprocessen til at forløbe på en
måde, så alle bliver tilfredse. Administrationen sidder på udvalgte torsdage i Yggdrasil og svarer på spørgsmål fra beboere,
ligesom man også kan komme op i udlejningen og få hjælp, hvis man er i tvivl.

Nye muligheder for området
Vi aftalte i maj sidste år med kommunen,
at der skal skabes en ny sports- og kulturcampus midt i Gellerup – i forbindelse
med Gellerupbadet og nyt idrætsanlæg.
Vi overvejer nu at bygge Gellerup Højskole i dette område. Samtidig nedlægges
en sportsbane for at give plads til tværvejen over til Globus 1 – og Nordgårdshallen forventes nedlagt i forbindelse med
skabelsen af en butikskile fra City Vest til
bygaden. Vi forhandler også positivt med
kommunen om byggeriet af ungdomsboliger i Gellerup, som er en del af aftalen
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Lokale folketingspolitikere
lagde vejen forbi Gellerup Museum
Jens Joel (A) og Fatma Øktem (V) krydsede klinger om Gellerup,
som de begge har tæt kontakt til
Af Elsebeth Frederiksen og Helle Hansen, foto Anett Salsätter Christensen

Spørgelysten var stor, da de to folketingspolitikere Jens Joel (A) og Fatma Øktem
(V) i begyndelsen af året lagde vejen forbi
Gellerup Museum for at fortælle om deres oplevelser med Gellerup.
Jens Joel har boet i Gellerupparken siden
efteråret, mens Fatma Øktem kunne fortælle, at hun faktisk blev født på Gudrunsvej, men at hun kun boede der i et
år, hvorefter hendes familie flyttede til
nordbyen.
”Dengang min familie boede herude, var
det eksotisk at være tyrker. Da jeg blev
født, ville alle naboerne låne mig, fordi
jeg var så eksotisk med min mørke hud
og brune øjne,” fortæller hun.
Da Fatma Øktem blev født, var der kun
11 familier med anden etnisk herkomst

børnene, som bliver kontrolleret og ikke
får lov til de samme ting som drengene.
Pigerne er familiens ansigt udadtil og
skal være dydige, for at andre vil respektere familien.
Fatma Øktem mener, at man på den måde
fastholder hinanden i en kasse, som man
ikke kan komme ud af igen.
Et andet problem i området er, at Gellerup fungerer som et mikrosamfund, og
mange unge indser ikke, at der findes en
verden - og det rigtige samfund - uden
for Gellerup, og at de derfor danner sig
en identitet inden for Gellerup.
”Det, man virkelig har brug for i Gellerup, er, at flere folk lykkes med det, de vil
- om det så er arbejde eller uddannelse,”
siger Fatma Øktem og opfordrer til, at

end dansk i Gellerup. Hun flyttede senere
som voksen tilbage til Gellerupparken,
da hun blev gift med Bünyamin Simsek
(Venstres borgmesterkandidat i Aarhus,
red.), og de boede der fra 1999 til 2003. I
dag bor hun i Tilst, men har stadig familie
i området, så kan hun sagtens udtale sig
om, hvordan området er.

flere unge skal på efterskole eller højskole
for at lære verden udenfor at kende.

Social kontrol af især piger
Fatma Øktem mener, at et af de største
problemer i Gellerupparken er den store
sociale kontrol, der hersker i familierne.
Folk holder øje med hinanden, især pige8 - Skræppebladet februar 2013

Weekender i Gellerup
Jens Joel har boet i Gellerupparken siden
september 2012, men det er kun i weekenden, han er der, fordi han i løbet af ugen
arbejder på Christiansborg. Men han har
alligevel allerede en klar mening om,
hvad der kan gøres ved området.
Han mener, det er positivt, at folk med
arbejde kan komme foran i køen til lejligheder, på samme måde som han selv
kom foran i køen, fordi det hjælper flere

resursestærke med at komme til området
og præge det positivt.
Ikke nemt at være politisk neutral
Selvom begge politikere lagde ud med at
forsøge at være neutrale rent parti-politisk, så lykkedes det ikke helt. Derfor blev
der også snakket om, hvordan starthjælpen muligvis ødelægger mere, end den
gavner, for personen, der modtager den.
Jens Joel mente ikke, at der skal være forskel på kontanthjælpen, fordi samfundet
ender med at blive opdelt, fordi nogle
mennesker bliver mere fattige end andre.
Bare Gellerup
Begge politikere var også med på at diskutere begrebet ghetto. Jens Joel slog fast,

at han aldrig bruger ordet ”ghetto”, ”belastet boligområde” eller nogen anden
betegnelse for området, men bare siger
”Gellerup”.
Og de var begge enige om, at de ikke kan
sidde til et møde på Gellerup Museum og
løse problemerne, men at det skal være et
fælles ansvar på både politisk niveau og
blandt beboerne.
”På den måde kan vi komme til den bedste løsning,” fastslog Jens Joel.

Jr SKRÆP

Skræppen - nu også for børn
Månedens tema er: Famili
en
Af Dorit Barbara Strandgaard.

Godt nytår – året 2013 me

JR Skræp

d foran

dringer
Hej, kære JR Skræp-læsere.
Så er et nyt år begyndt, og jeg
håber, at I allesammen er kom
met godt
ind i 2013.
Nu begynder det at blive lys
ere for hver dag, og dagene bliv
er længere.
Hvor bliver det spændende,
når foråret kommer!
Mens du og din familie venter
på, at det bliver forår, kan du
skrive om
det, du gerne vil se på JR Skr
æp. Hvad vil du gerne have,
der skal være
af emner, og hvad mener du,
der skal med af konkurrencer
?
Alle forslag, der kommer i bla
det, bliver præmieret med en
fin gave fra
JR Skræp-redaktionen.
I Kina har de et andet kalend
erår. I år kaldes i Kina for slan
gens år.
Hvis du vil vide mere om slan
gens år, har jeg fundet et link
på internettet, som du kan kigge på:
www.kina-portal.dk/kultur/fo
lkekultur/nytaar/nytaar-ind.
php
Kærligst fra JR Skræp-redakt
ionen.

årets gåde
Tillykke til sidste års vinder af ”Årets gåde”:

Aysha Muzeffer Haseb
Gudrundsvej 54, 3. th., 8220 Brabrand
Det rigtige svar var: “God jul og godt JR Skræp år”

Familien JR Skræp
Her ved siden af kan du se den
nye historie om Justice, der vil
have hjælp fra dig. Justice kommer fra familien JR Skræp. Han er
en dreng, der fik den sødeste hund
sidste år til jul, men han ved ikke,
hvad hunden skal hedde. Kan du
hjælpe ham?
Send alle svar med navn + adresse
til JR Skræp-redaktionen enten på
SMS eller pr. e-mail. Mobilnummeret er 20 10 16 96 og e-mail er
jrs@skraeppebladet.dk
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sms løsning med dit navn og adresse på 20101696 og vind en HEMMELIG præmie

Eks-rødder fra Herredsvang fik ildsjælepris
Aarhus V løb med al rosen, da Det Boligsociale Fællessekretariats pris blev uddelt
Af Helle Hansen, foto Hans Esmann Eriksen

Landsbyggefonden og Boligselskabernes
Landsforenings direktør, Bent Madsen,
forsøgte at skabe spænding, da han i
starten af året fik til opgave at overrække
Det Boligsociale Fællessekretariats ildsjælepris, som for femte gang blev uddelt i
forbindelse med sekretariatets årlige nytårskur.
Da spændingen blev udløst, var det
seks overraskede unge mænd fra Herredsvang, der blev kaldt frem til hyldest
og klapsalver fra hele salen. Prismodtagerne er Mahmoud Halloum, Mahmoud
Sheikh, Omar Radi, Mark Merek, Robin
Nielsen og Mustapha Baddoura.
De unge mænd, der er i alderen 22-30 år,
modtager prisen, fordi de på fornemmeste vis optræder som rollemodeller over
for de yngre børn og unge i Herredsvang
og i særdeleshed i forhold til de unge,
som har problemer, de kæmper med. Alle
de seks unge mænd er selv opvokset i
Herredsvang. Flere af dem har en forhistorie i det kriminelle miljø, men i dag er
de alle i arbejde eller under uddannelse.
De unge kan noget særligt
Bent Madsen kunne fortælle, at de seks
unge mænd, i forbindelse med at Kulturhus Herredsvang sidste forår var udsat for en bølge af indbrud og hærværk,
ydede en uvurderlig indsats. De unge
kan nemlig noget, som de professionelle
aldrig vil kunne lære, uanset hvor mange
år de arbejder eller længden på deres uddannelse.
Det er Susanne Bøgelund, leder af det boligsociale arbejde i Herredsvang, der har

indstillet de unge til ildsjæleprisen. Hun
fortæller, at de seks unge mænd nyder
stor respekt hos områdets børn og unge,
og den respekt bruger de til at tilkendegive, at de ikke vil finde sig i hærværk eller
anden uhensigtsmæssig opførsel.
Herredsvang på rette vej
Susanne Bøgelund er overbevist om,
at grunden til, at problemerne i Herredsvang i dag bliver løst relativt hurtigt,
er de unge mænds fortjeneste, fordi de
udviser handlekraft, høj moral og ikke

mindst påtager sig stort ansvar for deres
boligområde. Og de seks prismodtagere
er med deres bemærkelsesværdige og
vedholdende indsats med til, at man i
fællesskab er på vej til at nå målet om at
gøre Herredsvang til et endnu bedre sted
for børn og unge at vokse op.
Ildsjæleprisen er på 6.000 kroner, som er
doneret af D|K2 Bygherrerådgivning.

De seks overraskede prismodtagere, Mahmoud Halloum, Mahmoud Sheikh, Omar Radi, Mark
Merek, Robin Nielsen og Mustapha Baddoura, fik overrakt ildsjæleprisen af Landsbyggefonden
og BLs direktør, Bent Madsen.

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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Ny leder af det boligsociale netværk i Aarhus
Bertil Mahs er ny leder af Det Boligsociale Fællessekretariat
Af Helle Hansen

Der var nærmest fuldt hus, da Bertil
Mahs ved Det Boligsociale Fællessekretariats årlige nytårskur hilste på mange
af de samarbejdspartnere, som han i
fremtiden skal hjælpe med at løfte opgaven med de udfordrende boligområder.
Bertil Mahs afløste 1. december Jens Møller som leder af Det Boligsociale Fællessekretariat.
Jens Møller indgår nu i et generationsskifte i boligforeningen Alboa. Her starter han som personalechef og leder af det
boligsociale arbejde, og fra 2016 afløser
han John Jensen som direktør i Alboa.
49-årige Bertil Mahs kommer fra Socialstyrelsen i Odense, hvor han var chef
for Børne- og Ungeenheden, og han har
blandt andet haft ansvaret for implementering af satspuljer og en række af rege-

ringens politiske initiativer på børne- og
ungeområdet.
I Brabrand Boligforening forventes det,
at Bertil Mahs som
sin forgænger vil følge arbejdet med både
den boligsociale og
den fysiske helhedsplan for Gellerup og
Toveshøj i de kommende år.

Det Boligsociale Fællessekretariats nye leder, Bertil Mahs (tv.), hilser
på den afgående leder, Jens Møller, som har fået nyt job i boligforeningen Alboa.

Gellerup.nu og her
DET FORTÆLLER VI OM I MAGASINET, SOM BEBOERNE I GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ
FÅR SAMMEN MED SKRÆPPEBLADET
Af Birger Agergaard

Gellerup.nu er en selvstændig del af
Skræppebladet, og den omdeles til
beboerne i Gellerupparken og Toves-

høj. Du kan også finde alle udgaver
på www.skraeppebladet.dk
Vi har fritidsjobs som tema i dette
nummer. Fritidsjobprojektet Get2Job
under Ungdomsskolen i Gellerup og
Toveshøj er en succes, som foreløbig
har skaffet 53 unge i fritidsjob. Nogle
af fritidsjobberne er netop blevet ansat i kommunen til at skrive artikler
og bygge Gellerup-bænke. Gellerup.
nu er glad for, at mange af deres artikler bringes i beboerbladet og på
portalen.
Fra vores egen verden annoncerer vi
en event med en rapper og en journalist, som 2. februar kommer med oplæg til de unge om, hvor vigtigt det
er at kunne formidle egne og andres
historier.

Der er såmænd endnu mere ungdomsstof: om et medlem af kommunens unge-byråd og om de succesrige
Jafra-dansere.
I den mere modne afdeling er bydelsmødrene i Gellerup i gang med
at organisere sig i en forening, som
fremover skal stå for bydelsmor-aktiviteterne. Vi fortæller også om ældre
beboeres vanskeligheder med at lære
dansk.
Endelig har vores anmelderduo været
i cafeteriet i Bazar Vest, hvor det blev
lige lidt for hot.
Dette og meget mere kan du finde i
februarnummeret.
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Tunnel mellem kultur og natur
Kulturstøtte til forskønnelse af tunnellen under Silkeborgvej skal skabe
en spændende korridor mellem Gellerup og Sødalen
Tekst og foto af Kisten Hermansen

kan bruges som infotavler og til at vise
digitale og analoge billedprojektioner og
udstillinger.

I løbet af foråret forandres tunnellen under Silkeborgvej, når lokale aktive går i
gang med at rengøre og male den. Dermed bliver der skabt en ny og venlig gennemgang under Silkeborgvejen til glæde
for Sødalskolens elever, beboerne i Søvangen og alle andre, der til daglig skyder genvej gennem tunnellen.
Gellerup Fællesråd har søgt og fået tilskud fra den nye Gellerup Kulturpulje.
Og i samarbejde med Sødalskolens leder,
Susanne Berg, skolens administrative leder, Jens Bitsch, og den lokale kunstner
Niels Rahbæk bliver der nu taget hul på
et projekt, der har som overordnet mål,
at tunnellen skal være tryg at færdes i og
ikke kun opleves som gennemgangskorridor.
Et nyt kultursted
”Tunnellen må meget gerne blive et nyt
pause- eller opholdssted, der byder på
sjove og hyggelige oplevelser. På sigt er
drømmen, at tunnel-rummet måske fra
tid til anden vil kunne danne ramme om
forskelligartede kultur- og kunstperformance-oplevelser,” siger Niels Rahbæk,
der er koordinator på projektet.
12 - Skræppebladet februar 2013

Han fortæller også, at projektet med tiden, hvis der kan skaffes finansiering,
kan udbygges til at indeholde indbyggede projektioner eller digitale skærme, der

Udsmykning på skift
Det er Aarhus Kommunes Trafik og Veje,
der har givet tilladelse til, at de lokale aktive selv kan gå i gang med at udsmykke
tunnellen, der kort tid inden jul fik opsat
ny belysning, som allerede har gjort tunnellen meget mere venlig at færdes i.
”Kommunen har også lovet at sørge for,
at væggen bliver vasket ned og renset
for det værste snavs, inden vi skal i gang
med at grundmale den,” fortæller Helle
Hansen, der er formand for Gellerup Fællesråd.
Hun fortæller, at projektet Unge4Unge
allerede har givet tilsagn om, at de gerne
vil være med til at forskønne tunnelen, og
at andre, som har lyst, også er meget velkomne til at melde sig.

Holdet bag projektet til forskønnelse af tunnelen under Silkeborgvej. Fra venstre er det Helle
Hansen, formand for Gellerup Fællesråd, kunstner Niels Rahbæk, skoleleder Susanne Berg og
administrationsleder Jens Bitsch fra Sødalskolen.

Renovering
i Søvangen

Så fik vi da boligforeningens/afdelingens
forslag til renoveringer i Søvangen, og det
er da et meget ambitiøst forslag med mange tiltag, som kan være meget tiltrængte.
Men om de vil være inden for grænsen af,
hvad vi beboere har råd til at betale, vil så
vise sig, når vi får tal på bordet.
Jeg hæfter mig specielt ved punktet ”Nyt
fælleshus med P-kælder”. Det er da udmærket med en P-kælder, men man undlader meget polemisk at oplyse om, hvad
der skal ske med de nuværende garager.
Jeg vil derfor opfordre nuværende garagelejere til at møde frem på det kommende møde og stemme mod et eventuelt
forslag om nedlæggelse af eksisterende
garager, medmindre det nye anlæg bliver
med aflukkede garager og i et antal, så
der også bliver plads til nye garagelejere.
Dette være også en henstilling til mødearrangøren om at sørge for et tilstrækkeligt
stort mødelokale med et velfungerende
højtaleranlæg, så vi ikke skal gå forgæves.
Jeg forudser, at lokalet i Skovgaardsparken ikke vil være stort nok.
Niels Schjeldahl
Birgittevej 6.
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen har ingen
kommentarer til Niels Schjeldahls læserbrev

Antennebidrag
stiger

Midt i en krisetid er mit antennebidrag
steget med 26½ procent hen over nytårsaften. Og programmerne er såmænd ikke
blevet bedre af den grund!

Jeg troede, at administration og bestyrelse
arbejdede for at holde vores huslejeudgift
så langt nede som muligt, for jeg bor jo i
en social boligforening. Så nu sidder jeg
tilbage og kikker fjernsyn med en dyb undren.
Med venlig hilsen,
Bo Fosdal
Jernaldervej 263, Holmstrup.

Pr. 1. januar 2013 er programafgiften for
de tre tv-kanaler til gengæld indregnet
i opkrævningen, hvilket har betydet en
stigning i betalingen for tv-basispakken.
Derudover er betalingen for 2013 reguleret med bl.a. Copydan-afgift og almindelig prisregulering.
Med venlig hilsen
Aase Asmus Christensen
Antenneforeningen Aarhus

Svar på læserbrev om
antenneforening
Tak for læserbrevet, som kun delvist kan
kommenteres af Antenneforeningen Aarhus. Bo Fosdal opfordrer administration
og bestyrelse til at arbejde på at holde beboernes huslejeudgift så lav som muligt,
og det kan bestemt ikke være Antenneforeningen Aarhus, der skal kommentere
på dette, men Brabrand Boligforenings
administration og bestyrelse.

Hvad der opkræves i Bo Fosdals afdeling
har jeg som bestyrelsesmedlem i Antenneforeningen Aarhus ikke kendskab til.
Det ved kun B.B.-administrationen, som
også vil kunne gentage den specifikation
af antennebidraget, der allerede er meddelt samtlige beboere inden udgangen af
september 2012 i forbindelse med huslejevarslingen for 2013.
Hvad jeg KAN kommentere ang. betalingen for 2013, er, at det siden 15. september 2012 har stået på Antenneforeningen
Aarhus’ hjemmeside, at alle medlemmer
af Antenneforeningen Aarhus siden 1.
oktober 2012 i tv-basispakken har kunnet
modtage tre nye betalingskanaler: TV3,
TV2 Charlie og DK4 – uden beregning
indtil udgangen af 2012.

LÆSERBREVE TIL SKRÆPPEBLADET
Skræppebladet er beboernes blad og lægger derfor vægt på at medtage læsernes kommentarer og læserbreve.
Af hensyn til læsbarheden af bladet har vi et lille forbehold:
Læserbreve optages ucensurerede, såfremt de ikke indeholder injurier. Redaktionen har dog ret til at forkorte læserbreve på
mere end 500 ord/1200 enheder.
Læserbreve skal være skrevet på dansk eller være forsynet med dansk oversættelse.
Send dit læserbrev til Skræppebladet, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand eller pr. mail til redaktion@skraeppebladet.dk
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Godt Nytår!
Lad os brænde kalorierne af
Af Uffe Adelørn, beboer Sonnesgården

Efter megen og god julemad er det da
ganske dejligt igen at være på ”skånekost” og opmuntrende at opleve, hvordan motionsrummene fyldes af energiske mennesker, der med smil og latter
kaster sig over ”torturredskaberne” for at
brænde overflødige kalorier af. Der bliver
arbejdet, der bliver svedt, og der bliver
brugt uanede mængder af energi!
Det sidste er der opfindsomme folk, der
har fået øje på!
Kan vi udnytte energien
Fra sædvanligvis velunderrettet og rimelig troværdig kilde oplyses det, at der
nu er sat eksperter, ingeniører, læger og
sundhedskyndige til at finde frem til en
måde, hvorpå denne enorme energireserve kan udnyttes til bedste for beboerne i
de forskellige afdelinger.
I en lille afdeling som Sonnesgården afd.
22 produceres der så meget energi, at der
burde være rigeligt til det samlede el-forbrug. Ja, en af de udsendte eksperter, dr.
F. Alskheden, mener, at der faktisk produceres så meget energi, at der kan videresælges en betragtelig del til naboen, DSB,
hvor mange togsæt står opmagasineret af
mangel på energi.
Den foreløbige undersøgelse er mundet
ud i et forslag om, at energi-producenterne (motionisterne) får tildelt energimærker efter indsatsens størrelse. Disse mærker bruges som betaling for strøm, vand
og varme. Ikke-motionister må så fortsat
købe sig til disse ydelser, men naturligvis
i fællesskabets ånd til stærkt nedsat pris.
Kan Brabrand Boligforening udnytte ideerne
Hvis det viser sig, at endnu flere melder
sig som producent (motionist), foreslår
ekspertudvalget, at der tilbygges et motionscenter til de enkelte afdelinger, hvilket
så betyder, at der også bliver mulighed
for, at administrationsafdelingen, inspektører og ledelse kan vise sand beboerdemokratisk solidaritet ved daglig energiproduktion. Det vil i sidste ende betyde,
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at også administrationsudgifterne kan
reduceres betragteligt.
Så nu venter vi spændt på eksperternes
yderligere forslag, der ifølge ovennævnte
kilde er endnu mere spændende!
Så endnu en gang: GODT NYTÅR!

1 - Hans Broges Parken

Der skal luftes ud i Afdeling 1
Om renoveringen og et mystisk tyveri
Af Inger Bloch

Renoveringsplanerne
Jeg ville gerne have skrevet om, hvordan
renoveringsplanerne for Hans Broges
Parken skrider frem, men… i skrivende
stund har jeg ingen oplysninger om det,
så jeg henviser til den sidste statusmeddelelse, som vi modtog i december. I
denne meddelelse bliver vi lovet et beboermøde først i dette år – med oplysninger
om økonomien i forskellige elementer af
renoveringsprojektet.

Kampen mod skimmelsvamp
Indtil videre må vi fortsætte vores private
krig mod skimmelsvampen. Det betyder
især grundig udluftning og gennemtræk
(luk for varmen imens) et par gange om
dagen! Man skal lufte ud, selvom det er
koldt! Det gælder nemlig om at holde
fugten – og dermed væksten af svampesporerne - nede!

Tyveri
I januar måned er der begået tyveri i Klub
Hans Broges motionsrum. Romaskinen
og løbebåndet er stjålet!
Det er et stort tab for klubben, som ikke
lige har penge til at købe nyt udstyr.
Det mærkelige er, at døren ikke er brudt
op – og dette betyder, at tyven(e) må have
været i besiddelse af nøgle til rummet!
Hvem kan dog finde på at gøre sådan noget? Det er virkelig tarveligt!

30 - Pilevangen

Fastelavn i afdeling 30
Fastelavnsfest for børn i alle aldre
af afdelingsbestyrelsen

Afdeling 30 holder fastelavn søndag den 10. februar kl.
15-17 ved Pilevangen 48. Der vil være to tønder, en i træ
for dem, der går i skole, og en af papir for dem i vuggestue og børnehave. Der vil også være fastelavnsboller.
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2 - Søvangen

FASTELAVN I SØVANGEN
Søndag den 10. februar kl. 10.00
af Afdelingsbestyrelsen

Vi skal slå katten af tønden og kåre kattekonger og kattedronninger.
Det foregår på arealet neden for fælleshuset, Birgittevej 1A.
Efter tøndeslagning er der kakaomælk og
godtepose til alle børn fra 0-15 år.
Der vil også være præmier til kattekonger
og –dronninger.

Det vil være festligt at se børn og også
voksne være udklædt, og der er præmier
til de bedst udklædte.
Der vil være varm kaffe/te på kanden til
alle frysende.

BEBOERHUSET SØVANGEN
med banko og andre arrangementer februar 2013

Seniordans aflyst indtil videre
Vi tager det op efter sommerferien.
Søndagscafé
den 17. februar kl. 14.00-16.30
(udskudt på grund af fastelavn)
Kaffe/te med brød - pris kr. 20,Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 20. februar
Fællesspisning
onsdag den 20. februar kl. 18.00
Menu: Hakkebøf med bløde løg
og kartofler
Pære Belle Helene
Kaffe eller te
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 12 år
kr. 30,VI PRØVER IGEN MED BANKOSPIL
Onsdag den 27. februar kl. 18.30
Dørene åbnes kl. 17.30.
Der spilles 20 spil - 10 kr pr. plade.
Kaffe, te, øl og vand kan købes i pausen.
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Husk aktivitetsdage
hver onsdag fra 14.00-17.00
Vi syer, laver keramik, strikker
og væver.
Der er gang i træværkstedet,
dog med lettere begrænsning
i øjeblikket.
Der er også stenslibning.
Vi ses i det nye år
Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

15 - Hasselengen

Mange forbedringer i Hasselengen
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen

Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 15, Hasselengen ønskede at gennemføre nogle
forbedringer. De ønskede ikke at vente til
afdelingsmødet i september 2013.
Derfor gennemførte de i december 2012 et
ekstraordinært afdelingsmøde.
Til mødet var beboere fra 26 lejligheder
mødt op. Efter valget af Bo Sigismund
som dirigent blev de enkelte forslag debatteret.

Beboerne lytter intenst til debatten

Solceller på fælleshuset
Bestyrelsen kom med forslag til solceller
på fælleshuset. Solceller, der kan dække
fælles el-forbrug.
”Dette projekt kan dog først gennemføres, hvis Afdeling 7, Hasselhøj beslutter
at deltage i projektet. Siden afdelingsmødet er lovgivningen ændret. Derfor bliver
projektet ikke gennemført, før man kender effekten af den ændrede lovgivning,”

Bestyrelsen foreslog, at der spares på Bordningen, og at betalingen af solcellerne
udskydes tre år, således at huslejen nu
forøges med i alt 6 kr. pr. m2.

Dirigent Bo Sigismund og afdelingsformand Poul Erik Nielsen

Videoovervågning af parkeringspladser
Sidste år havde der været hærværk og tyveri på parkeringspladserne i afdelingen.
For at kunne dokumentere hvad der er
sket, og hvem der har været involveret,
var der ønske om at have et anlæg, som
politiet kunne anvende.

udtalte afdelingsformand Poul Erik Nielsen i begyndelsen af januar 2013.

Fælles hækklipning
Hidtil har den enkelte lejer selv stået for
klipning af sin hæk. Det har der været ønske om at få gjort i fælleskab. Bestyrelsen
har modtaget et tilbud om at få det udført
og kom med et forslag til finansiering.

God debat - forslag vedtaget
De enkelte forslag blev grundigt drøftet,
og der var stor talelyst fra salen.
Alle de fremsendte forslag blev godkendt.
Hvis alle fire forslag bliver gennemført,
medfører det en stigning i omkostningerne på 15 kr. pr. m2.

Indretning af dartrum
Ændrede regler har gjort det muligt at
indrette nogle kælderlokaler til aktiviteter. Derfor blev det foreslået at indrette et
dartlokale.

Hasselengen afdeling 15
Opført 1991/92
136 toetages rækkehuse
2
Husleje 906 kr. pr. m
19 procent fremmøde
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i brabrand boligforening

Julemarked med succes og hygge
i Søvangens Beboerhus
Tekst og foto af Kirsten Hermansen
er
Søndag 2. december afholdt Beboerhusets venn
e
dend
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med
arked
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for tredje år i træk et
jur,
tione
ekora
juled
som
så
hjemmelavede ting,
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.
slags
tekstiler af forskellig
Dette hyggelige december-traktement blev garne
småog
kaffe
samt
gløgg
og
ret med æbleskiver
kager.

Godt julemarked

Godt besøgt
Markedet var helt fra åbningstidspunktet velbe
vede
mela
hjem
de
af
t
mege
søgt, og der blev solgt
ting. Her var god inspiration for dem, der ikke
raendnu havde fundet alle julegaverne, og inspi
ynjulep
et
fund
e
havd
ikke
u
tion til dem, der endn
ten frem.
Stort arbejde
af
Beboerhusets venner, der stod som arrangør
i
de
arbej
t
mege
lagt
igen
e
eftermiddagen, havd
e
mang
de
af
tilling
frems
til
n
det, både med hensy
markedsting og ved at skabe en hyggelig og stem
At
.
ngen
Søva
i
erne
bebo
for
ningsfuld eftermiddag
holde nogle faste traditioner er ligesom Fastelavn
og Sct. Hans til stor glæde for alle os (børn og voksne), der bor i Søvangen.

Dejlig stemning

Julehygge og samvær

Juletræsarrangement i Sonnesgården
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Dekorationer fremstilles

Amira og Jaqueline

Juletræ i Holmstrup

Arrangementet blev en stor oplevelse for de
utallige børn og
voksne. Men i stedet for en julemand måtte man
”nøjes” med ”julemor”. Julemandens rensdyr var kommet til at
køre slæden hen
over hans fod, så han kunne ikke komme.
Amira og Jaqueline har været med til juletræ i mang
e år uden før
at komme i bladet.
Julemor

Til julebal

En eftermiddag i Hasselhuset i Hasselager
Tekst og foto af Peter Bjørnholdt Bendtsen
Med forfatteren indeni som Santa S Klaus, i varmen,
i kulden, i glæden…
Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
Midt i et virvar af børnelatter, børnegråd og børneduft…
var de der alle sammen og fik deres gløgg og deres ris
a la mande.
Der blev drukket vin og kaffe og vand og det alt sammen…
og stemningen var i top, og der blev sjuunget, og der
blev danset og holdt om og holdt af.
Og det var lidt varmt for julemanden, og skægget
måtte lægge lidt liv til, og sveden piblede, og det var
varmt, men det var godt, og han nød det, og det gjorde alle børnene også.
Og alle fik, hvad de kom efter - og juleposerne røg ud
over kanten på kurven i et vist tempo.
Og alle fik en - selv den mindste ting, der knap nok
kunne gå.
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Sommerferietilbud til børnefamilier
Nyt fra beboerrådgiverne

Vi kan med glæde meddele, at beboerrådgivningen har fået økonomisk støtte fra
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) samt
Tips- og Lottomidlerne til vores ferieprojekt.
Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark samt i et vist omfang
hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer.
Er I en børnefamilie, har I lyst til at holde
en uges ferie sammen, og kniber det med
at få råd, så er dette tilbud måske noget
for jer? Tilbuddet henvender sig til alle
forældre – også til dem, som ikke bor med
barnet til daglig.
Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne
Skovgårdsparken,
Gellerupparken,
Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg,
samt børnefamilier, der bor på Toveshøj,
har mulighed for at ansøge.
At det kun er beboere fra disse afdelinger,
der kan komme i betragtning, skyldes, at
afdelingerne her har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere.
For at komme i betragtning skal man opfylde fondens økonomiske retningslinjer.
Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er
rummelige, og ferie-tilbuddet vil derfor
kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte
for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge eller få foretaget en
vurdering af mulighederne for at få bevilget et betalt ferieophold.

herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted
inden for de seneste to år, først få svar efter udløb af ansøgningsperioden.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj, skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset
Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10-12
samt torsdag 15-17. Der er lukket om fredagen.

Jens Høgh 		
Abelone Asingh 		
Maryam Fereidanian

Med venlig hilsen
8625-2126
8625-2150
2018-5424

Familier fra de andre nævnte afdelinger
skal henvende sig hos beboerrådgiver
Jens Høgh og Abelone Asingh i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th. i tidsrummene tirsdag 10-12 samt torsdag 15-18.
For beboere på Holmstrup Mark
er der også mulighed for at søge
i tirsdags-rådgivningen kl. 15-17 i
Værestedets lokaler, Jernaldervej
245, 1., lejl. 6.
Du er naturligvis også velkommen
til at ringe til os for at aftale et andet tidspunkt.
Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge
blandt de familier, der opfylder
kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne
(nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse

Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse
af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.

Ansøgningsperiode er fra den 1. februar 2013 til den 14. marts 2013.
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Store smil i Legelandet
børneklub fra Gellerup på hyggelig udflugt med støtte fra Fritidsforeningen

46 glade børn og forældre fra Regnbuebørneklubben i Gellerup havde lige efter
nytår en herlig søndagsudflugt til Legeland i Brabrand.
“For børneklubben er det efterhånden
blevet tradition at tage sådan en tur, og
det er altid en fornøjelse,” fortæller foreningens formand Serpil Basara.
“Børnene fik røde kinder af at lege i rutsjebaner, kuglerum, trampolin og på alle
de sjove ting, man kan prøve. Og forældrene havde pakket en god madkurv
med mad og drikke.”
Vi glemmer alt om tid
“Alle nød dagen i legelandet, såvel børn
som voksne. Det fantastiske er, at når man

leger med børn, glemmer man alt om tiden. Man nyder og hygger sig og får nærvær af dimensioner, som vi ellers ikke får
i børneklubben, da vi kun ser hinanden
nogle få timer om søndagen,” siger formanden og siger tak til Fritidsforeningen,
som har støttet udflugten.
Børneklubben har nu 50 børn, primært
med tyrkisk baggrund, og den tager imod
nye deltagere løbende. Målgruppen er
alle børn mellem 3-11 år, og aktiviteterne
foregår i Foreningernes Hus.
Helle Hansen, foto Serpil Basara

Er der noget at grine af, når vi bliver gamle?
Foredrag på lokalcenter Brabrand om alderdom som en kvalitet
Provst Anders Bonde holder onsdag 13. februar kl. 10.00 et muntert foredrag om alderdom. Det sker med udgangspunkt i mødet
med mennesker, der er nået til de ”ældste” klasser i ”Livets skole”. Han giver et muntert indblik i det ”Livets efterår”, som for de
fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en
udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.
Anders Bonde er præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning.

Foredrag, kaffe/te og brød koster 40 kr.
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TOUSGAARDSLADEN
Beboerhus ∙ Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158

GENERALFORSAMLING I TOUSGÅRDENS VENNER
Ordinær generalforsamling torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.
Edwin Rahrs Vej 6B ∙ 8220 Brabrand ∙ T: 8625 9158 ∙ info@tousgaardladen.dk

DAGSORDEN:

LADENS FOLKEKØKKEN
MADPLAN februar 2013
Mandag 4.
Onsdag 6.
Torsdag 7.

Madpandekager med oksekød & kalkun
Gullasch med kartoffelmos
Biksemad med spejlæg

Mandag 11.
Onsdag 13.
Torsdag 14.

Dampet laks med flødestuvet spinat & pasta
Rullesteg med kartofler & tilbehør
Gordon Bleu med kartofler

Mandag 18.
Onsdag 20.
Torsdag 21.

Madtærter med salat
Stegt kvielever med kartofler
Minestrone suppe med tilbehør

Mandag 25.
Onsdag 27.
Torsdag 28.

Græsk farsbrød m. tzaziki & hasselbach kart.
Boller i Karry
Asiatisk kyllingegryde med arabisk tilbehør
på dansk GRATIS FOR MEDLEMMER

Maden bliver serveret mellem kl. 17-18.
Ændringer i menuen kan forekomme.
Bestilling senest dagen før kl. 12 på telefon 8625 9158
PRISER
Voksne 30 kr. - Børn 15 kr. ∙ Rabatkort 10 gange: 200 kr.

STØT UDVIKLINGEN AF DIT BEBOERHUS
MELD DIG IND I FORENINGEN TOUSGAARDENS
VENNER, DER DRIVER LADEN OG BIDRAG TIL
UDVIKLING AF BEBOER-CAFÈ OG FORTSÆTTELSE
AF EKSISTERENDE TILBUD.

FÅ FORDEL AF MEDLEMS-TILBUD

ARRANGEMENTER I FEBRUAR MÅNED

GENERALFORSAMLING 28. februar – se annonce
BANKO onsdag fra 16.30 - ca. 21.15.
KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra 10-13.
MÆND – gåture tirsdage kl. 11
KVINDER I GANG tirsdag kl. 13 + snacks bagefter
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30.
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver mandag kl.14.30-15.30

MED UNGE ØJNE aktiviteter, følg med på facebook
FILM • BORDTENNIS • MADKLUB • DANS •
LEKTIEHJÆLP + meget mere for 7-14-årige.
Kontakt Grete Aagaard: 4038 4890

SELSKABS- OG MØDELOKALER UDLEJES
Se desuden: www.tousgaardsladen.dk
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LADEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Foreningens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
A. På valg er:
Conny Jepsen
Grete Hansen
Selahattin Demirtas
Svend Aage Pedersen
B. 3 suppleanter vælges
6. Valg af parlamentariske revisorer
Revisor suppleanter

GRATIS SPISNING
FOR MEDLEMMER FØR
GENERALFORSAMLING
ML. KL. 17-18. MELD DIG
TIL I FOLKEKØKKENET
T: 8625 9158 ∙ MENU:
ASIATISK KYLLINGEGRYDE MED ARABISK
TILBEHØR PÅ DANSK

7. Evt.

∙ Huset giver kaffe, the, øl og vand.
∙ Regnskab fås fra d. 20. februar i Tousgårdsladen
∙ Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
∙ Kun adgang for medlemmer – bliv medlem via henvendelse i Laden
∙ Kontingent betales senest 3 hverdage før generalforsamlingen.
∙ Det koster KUN 75 kr. pr. år for enkeltmedlemmer
∙ Institutioner og foreninger betaler 400 kr. pr. år
∙ 1 medlemskab er lig med 1 stemme = 1 x spisning

BLIV MEDLEM OG STØT DIT LOKALE BEBOERHUS
Med venlig hilsen Esben Trige, Formand, Tousgårdens Venner

Nyttige telefonnumre i Brabrand Boligforening
Afdelingsformænd

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Stig Andersen

Flemming Søgaard Jensen, tlf. 86 24 60 43
efj-holmstrup@mail.dk

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

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

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

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

Afdeling 2, Søvangen:

Vagn Eriksen, tlf. 86 25 05 50
formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hellehm@gmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

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

Afdeling 6, Holmstrup:

Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
bestyrelsen@holmstrup.net

Afdeling 7, Hasselhøj:

Kirsten Larsen, tlf. 28 55 26 80, kila42@Gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:

kontaktperson Leif Jensen, tlf. 26 63 68 90

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen, roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

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

Afdeling 12, Thorsbjerg:

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

Afdeling 14, Borumtoften:

Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77
otagra@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:

Jesper Frølich, tlf. 86 26 06 16, j.frohlich@hostmail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Preben F. Jensen, hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:

Susanne Jars, tlf. 22 14 19 78, susanne@jars.dk

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Rasmus Danielsen, rasmus_danielsen@hotmail.dk

Afdeling 21, Hasselager:

Malene Tran, tlf 27 97 27 80, malenetran@hotmail.com

Uffe Adelørn, tlf 40 40 11 19, adeloern@stofanet.dk

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63,
JanK1307@Forum.dk

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

Afdeling 30, Pilevangen:

Maria Kahr Ovesen, tlf. 40 88 21 60,
maria@kahrshjem.dk

Gellerup retshjælp
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

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

Fritidsforeningen
Formand Jytte Lausen, tfl 86 92 45 95,
mobil 23 66 26 95
jyttemargrethe@stofanet.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, reneskau@gmail.com
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk
Lene Olm
Stenaldervej 203 st. L1, tlf. 60 77 58 02
leneolm@email.dk
Lars Bro Lundsberg
Skovparken 19, 8722 Hedensted, tlf. 40 52 90 61
Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

FAS
Formand Poul Erik Nielsen, tlf. 42 17 79 77,
otagra@stofanet.dk
Antenneservice
Stofa Antenneservice, tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-20
Lørdag 10-14
Dog med undtagelse af helligdage.
Uden for almindelig åbningstid: tlf. 88 13 18 18.
Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.
lokalpolitiet århus vest
City Vest, Gudrunsvej 7
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk
Mandag-fredag 10-12
Lægevagten Tlf. 70 11 31 31

Inspektører

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Ladens Folkekøkken
Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17-18, tilmelding kl. 12

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22 & 30:

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

Carsten Falck, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71
Peter Sørensen & Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Robert Sørensen, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

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

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08
Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

Brabrand Boligforening
Rymarken 2, 8210 Aarhus V
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand@bbbo.dk
åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00
Torsdag også til 18.00
Fredag: 9.30 - 12.00
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Vigtigt:
Nye regler

Huslejen skal betales
første hverdag i måneden
Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales første hverdag i måneden. I dag
får du tre dages frist, men det stopper fra 1. januar 2013.
Betaler du din husleje over PBS, sker
betalingen helt automatisk den første hverdag i måneden.

Gellerup Badet
  

Åbningstiderne i Gellerupbadet:
Mandag kl. 06.00-12.00
Tirsdag LUKKET
Onsdag kl. 06.00-12.00 + 15.00-18.00
Torsdag kl. 15.00-18.00
Fredag kl. 06.00-12.00
+ 15.00-18.00 (billig svømning)*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
Kvindesvømning lørdag kl. 15.00-18.00
*Hver fredag er der billig eftermiddag i Gellerupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. for voksne.

Gellerup Bibliotek
Om fredagen er der ubetjent åbningstid
på Gellerup Bibliotek fra kl. 8-15
- og der er adgang, hvis man er oprettet
som låner.
Alle, som er lånere i Aarhus Kommunes
Biblioteker med lånekort/sygesikringskort,
kan komme ind på biblioteket ved at bruge kortet i en kortautomat uden for døren.
Børn under 14 år kan dog ikke komme ind
alene før normal åbningstid.
Ved ubemandet åbningstid forstås, at du
selv skal logge dig ind.
Log dig ind med lånekort eller sundhedskort/sygesikringsbevis, og tast den kode på
fem tal, som du plejer.
Det er muligt at bruge de fleste funktioner
på biblioteket, også computerne i jobhjørnet. Dog kan publikums-pc´er ikke bruges
før klokken 10:00.
Biblioteket vil ikke være bemandet, men det
betyder ikke, at du ikke kan aflevere dine
hjemlånte materialer eller hente dine reserveringer.
Folkeinformationen, jobhjørnet, er åben
som normalt.
Sundhedshuset er åbent de fire første dage
fra 10:00 til 12:00, og om fredagen er der
lukket.
Se mere på bibliotekets hjemmeside:
http://www.aakb.dk/biblioteker/gellerup

Gellerup Museum
Åbningstider:
Tirsdage kl. 15.-17. 1 søndag i md.kl. 14.-16.
Gratis entré.
Åbent for skoleklasser/grupper i hverdagene efter
aftale. Kontakt museet for mere information.
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.

www.gellerupmuseum.dk

Brabrand Boligforening søger
leder til den nye boligsociale
indsats i Gellerup
Ambitionerne er høje for udviklingen af Gellerupområdets mange kvaliteter, og den nye leder skal give
energi til det boligsociale arbejde og gøre indsatsen
levende.
Den boligsociale leder skal stå i spidsen for indsatsen, der samles i én organisatorisk enhed med ca. 10
medarbejdere.
Ansøgningsfrist 5. februar kl. 12.00
Har du lyst og mod på udfordringerne – så er jobbet
måske noget for dig!
Se ansøgningen på Brabrand Boligforenings hjemmeside – www.bbbo.dk

