Julen bliver fejret med fuldt blus... - side 4

Det skrider fremad i Skovgårdsparken - side 8

Malene kan flytte hjem om kort tid - side 11
Naboskab hele livet - side 22

4

10

nr.

8

dec. 2013

11

22

t

skræppebladet

kolofon

lederen

t

TVUNGEN VALGFRIHED

skræppebladet

ISSN 0906-267X

Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for
Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden 1971.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets bestyrelse er den til enhver tid valgte
foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned,
undtagen januar og august.
Oplag: 5700 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.
Redaktion:
Kirsten Hermansen
Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Ole Vad Odgård (suppleant)
Tlf. 89 93 12 38 (afd. 2)
Nadia Øvang
Tlf. 41 19 14 33 (afd. 3)
Elsebeth Frederiksen (ansvh. redaktør)
Tlf. 41 42 87 92 (afd. 4)
Sean Ryan Bjerremand
Tlf. 53 54 25 38 (afd. 4)
Helle Hansen
Tlf. 40 71 86 75 (afd. 4)
Abdulmalik Farah
Tlf. 28 66 88 97 (afd. 5)
Anett S. Christiansen (frivillig) Tlf. 25 33 17 30 (afd. 5)
Jens Skriver
Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Jette Bundgaard (suppleant)
Tlf. 40 17 47 46 (afd. 6)
Leif Jensen
Tlf. 26 63 68 90 (afd. 8)
Ulrik Ricco Hansen
Tlf. 26 29 36 64 (afd. 11)
Hans Nikolajsen
Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Lone Nielsen
Tlf. 28 71 25 81 (afd. 23)
Dorit Strandgaard
Tlf. 20 10 16 96 (afd. 30)
Birgitte Nielsen
Tlf. 25 48 86 76 (afd. 25)
Redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf. 30 56 74 08
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Niels Sørensen, tlf. 41 57 88 83
Tryk:
Uni Tryk A/S
Indlæg sendes til redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.
Sidste frist for aflevering af stof til februar-nummeret 2014 er:
fredag den 17. januar 2014 kl. 13.00.
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Af Kirsten Hermansen

Den tvungne valgfrihed lyder som en selvmodsigelse, men
i vores komplicerede moderne samfund i dag bliver det
almindeligt anerkendte beboerdemokrati udfordret.
Den indflydelse på stedet, hvor man bor, som er hele
grundstenen i bestyrelsesarbejde i den almene sektor,
bliver indimellem trådt under fode. Når det sker, kan det
føles som tvungen valgfrihed.
Det seneste eksempel på dette er Aarhus Kommunes
afgørelse i en vejsag omkring den nye Helhedsplan. En sag,
hvor afdelingsbestyrelsen har gjort indsigelse mod planer,
som er anderledes, end der blev præsenteret i de indledende
faser af arbejdet.
Medindflydelse kan man få, når man selv med initiativ
tager standpunkter, lytter og ønsker at lære af de partnere,
man samarbejder med. Når man selv ønsker at tage et
ansvar for de resultater, der i den sidste ende kommer ud af
samarbejdet. Det giver tilfredshed og motivation til videre
samarbejde.
Afdelingsbestyrelsen har til fulde levet op til disse regler, og
det er uforståeligt, at modparten, Aarhus Kommune, sidder
protesterne overhørig.
Når en afdelingsbestyrelse ønsker en pause i samarbejdet,
hvad er der så gået/slået fejl mellem parterne?
Det kan være tilliden til kommunen: At der spilles med
skjulte kort, eller at der er en skjult dagsorden.
Det kan måske også være omvendt: Kommunen stoler ikke
på afdelingsbestyrelsen og mener ikke, at den er kompetent
nok til at vurdere, hvordan trafik og veje anlægges.
Lad os håbe, at der er mulighed for snarest at genoprette
tilliden mellem parterne. Selv om demokratiets spilleregler
gør beslutningsprocesser langsommelige og vanskelige, er
det ofte den bedste vej til de gode beslutninger, når beboerne
har været med til at træffe dem.

Aarhus har nu to rådmænd fra Gellerup
Næsten alle partier i byrådet har tilknytning til Gellerupområdet
på den ene eller anden måde
Af Helle Hansen, foto Birger Agergaard

Da stemmerne var talt op efter
kommunalvalget
tirsdag
den
19. november, og alle de nye
byrådsmedlemmer var præsenteret,
afslørede resultatet, at det kommende
byråd over en bred kam har en meget tæt
tilknytning til Gellerup og Brabrand.
Det gælder ikke mindst de to
rådmandsposter for Børn og Unge og
Kultur og Borgerservice. Førstnævnte
post bliver de kommende fire år besat af

Venstres Bünyamin Simsek, der er vokset
op i Gellerup, hvor han med sine tyrkiske
forældre kom til som toårig. Først i
2003 flyttede han og hustruen Fatma
Øktem, der i dag sidder i Folketinget for
Venstre, fra lejligheden på Gudrunsvej til
parcelhuset i Tilst.
Radikale Rabih Azad-Ahmad, der bliver
Aarhus’ nye kulturrådmand, kom til
Gellerup som syvårig som flygtningebarn
fra Libanon. Han bor stadig med sin
kone og tre børn i en lejlighed på
Gudrunsvej, men han har netop flyttet sit
advokatkontor fra Gellerup til Ryesgade i
Aarhus centrum.
Rådmand fra Tovshøjskolen
En tredje rådmand har også en nær
tilknytning til Gellerupområdet. Det er
SF´s Thomas Medom, der siden i sommer
har været skolelærer på Tovshøjskolen.
Han bliver fremover rådmand for Sociale
Forhold og Beskæftigelse.

Rådmand for Børn og Unge Bünyamin
Simsek (V), tidligere beboer i Gellerupparken

Eks-suppleant, nabo og vejleder
Enhedslistens nykårede stemmesluger
Maria Sloth har også haft tilknytning til
Gellerup, hvor hun for et par år siden for en
kort bemærkning blev valgt til suppleant
til Gellerupparkens afdelingsbestyrelse.
Hun fraflyttede dog afdelingen, før hun
blev indkaldt som medlem.
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I haven er alle figurer, der kan lyse op, kommet op at stå - klar til at få sat strøm til

Julen bliver fejret med fuldt blus i Rødlundparken
I Rødlundparken i Harlev bor der to juletovlige beboere,
som lyser hus og have op i hele julemåneden
Tekst Helle Hansen, foto Helle Hansen og Bo Sigismund

I et mindre rækkehus i Rødlundparken
i Harlev bor Winnie og Per Sehested.
Ægteparrets hus er, siden de i 2007 flyttede
ind, blevet lokalkendt som julehuset, alle
Harlevborgere lige skal et smut hen forbi
for at kigge på i julemåneden, når alle
lysene er tændt i julefigurerne, som findes
i alle mulige udgaver, både som nisser,
snemænd, kaner, rensdyr, pakker, juletog
og stjerneskud i alle mulige farver.
100 kilowatt om dagen
Juleudstillingen tændes hvert år den 30.
november, for det er Winnies fødselsdag. Og
indtil et par dage efter jul, så er der dagligt
lys i alle pærerne tre timer hver morgen og
hver eftermiddag fra kl. 16.30 – 22.00.
”Det trækker omkring 100 kWh om
dagen, så det løber lidt op i løbet af
4 - Skræppebladet december 2013

december måned. Til gengæld så kan du
altså ikke finde en glødepære i vores hus
hele resten af året,” garanterer Per, mens
han roder rundt i sækken med de godt
700 meter forlængerledning, som skal
sørge for, at der kan komme strøm til alle
juletingene.
Per og Winnie har været gift i 14 år, og det
med julehalløjet er gået sådan lidt slag i
slag, efter at de fandt ud af, at de begge
godt kunne lide det.
”Langt det meste køber vi i Tyskland lige
før nytår på tilbud. Dernede er udvalget
meget stort,” fortæller Winnie.
Hensyn til naboerne
For Per og Winnie er det lidt et problem
at finde ud af, hvem der skal have mest
glæde af den oplyste julepynt. Skal

det være dem selv eller alle naboerne,
som kommer forbi på vejen? Det ender
som regel med, at cirka halvdelen af
juletingene vender den ene vej, mens den
anden halvdel vender den anden vej.
”Af hensyn til naboerne har vi ikke nogen
juleting, der blinker - på nær en enkelt,
som hænger på en væg, hvor den ikke
kan genere nogen,” siger Winnie.
Otte kilo julekager
For Per og Winnie starter juleriet tidligt.
Da Skræppebladet midt i november er på
besøg, er stuen og værelset fyldt med 38
flyttekasser plus nogle sække julesager.
På bordet står dusinvis af mekaniske
nisser og julemænd. Og ude i haven er der
allerede opsat en hel del løse julefigurer,
som ikke kan passe ned i kasserne.

Juletovlige for sjov
Både Per og Winnie ved godt, at mange
synes, at de er lidt tovlige med alt deres
juleri. Men de synes begge, at det er sjovt.
Og så kan de også godt lide at glæde
andre.
”Og der er da flere nysgerrige, som gerne
vil indenfor og se tingene helt tæt på. Og
det får de selvfølgelig lov til. Men de skal
lige ringe på først, for vi er nødt til at vise
vej med alle de mange meter ledning,
som er spredt ud over hele haven,” siger
Winnie.

Winnies julesmåkager

Sønderjyske fedtebrød

Så er lysene tændt til ære for Skræppebladets fotograf lidt for tidligt på året
Winnie sætter kaffe på bordet og
friskbagte lækre julekager, som hun har
bagt dagen forinden af i alt otte kilo mel.
”Der skal være rigeligt til børn og
børnebørn og venner og kolleger,”
fortæller hun.
Julerier med på jobbet
Der er jul alle vegne i det lille rækkehus,
selv på toilettet, hvor sæbedunken, wcpapiret og håndklæderne har julemotiv.
Det eneste, som det ikke er lykkedes at
finde med julemotiv, er et sengetæppe.
Så her har Winnie selv måttet gå i gang,
og hun har syet to jule-fleecetæpper
sammen.

Winnie viser også nogle helt særlige
stolehætter, som kan trækkes ned over
spisebordsstolene. Dem har hun 24 styks
af.
Hun tager nogle af stolehætterne med på
arbejdet i Aarhus Kommune, hvor hun er
it-nørd.
”Det har dog krævet, at nogle af de
mandlige kolleger på kontoret har skullet
bestikkes med småkager,” fortæller hun
med et grin.
Per kører truck hos COOP, og der har
han også et par kolleger, der er ramt af
julepyntsdillen.

1 kg mel
½ kg sukker
½ kg god margarine
400 g kokos
1tsk hjortetaksalt
Ca. 2 dl. vand
Glasur: 2 pk flormelis og vand
Margarinen smuldres i melet, æltes
derefter godt sammen med resten af
ingredienserne – dog kom ikke alt
vandet i på én gang, dejen må ikke
blive for blød.
Sættes i køleskabet til næste dag.
Dejen rulles ud i striber, der lægges
på en plade.
Bages i ca. 6. min ved 225 grader til
de er lysebrune – ser lidt prikkede ud.
Tages ud, og mens de er på pladen,
kommes glasuren på en dejskraber,
og de skæres ud med en skarp kniv
i trekanter.
Vigtigt: Flormelis og vand røres
sammen i en gryde, der står på svag
varme på komfuret, rør i den af og til.
Hvis du er alene om at bage dem –
så rul al dejen ud, inden du starter
bagningen.

Winnie og Pers stuer er proppet med julekasser, som venter på at blive pakket ud
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Så er Nordgårdskolen helt væk
Nedrivningen af den gamle folkeskole er slut. Nu skal der bygges børneinstitutioner
Tekst og foto af Helle Hansen

I begyndelsen af november kørte de sidste
store maskiner væk fra byggetomten,
hvor Nordgårdskolen tidligere lå. Tilbage
er kun en pløremark og et jordbjerg, som
foreløbig skal ligge brak til efteråret 2014,
hvor byggeriet af den nye institution
Gellerup Dagtilbud skal bygges og huse
seks institutioner med i alt 200 børn. Det
skal stå færdigt i 2016.
Nedrivningen
af
Nordgårdskolen
begyndte i april. I starten foregik det mest
indendørs, hvor de gamle skolelokaler
blev tømt. Senere kom betonknuserne
til og åd sig gennem betonen og lavede
den om til småsten, inden det hele blev
kørt væk på store lastbiler. Ca. 98 procent
af Nordgårdskolens bygninger er blevet
genbrugt, blandt andet er betonen brugt
til anlæg af nye veje, mens glasset er
genstøbt eller brugt til filtersand.
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Navn på ny direktør lader vente på sig
Ansættelsen af boligforeningens nye såkaldte dremteam udskudt 14 dage
Af Helle Hansen

Forventningerne til, at navnet på Brabrand
Boligforenings kommende direktør skulle
afsløres, var skruet helt i vejret fredag den
22. november, hvor foreningsbestyrelsen
efter planen skulle have haft gennemført
de afgørende ansættelsessamtaler.
Men hen på eftermiddagen stod det
klart, at der ikke ville blive præsenteret
nogen direktør den dag. For klokken
17.01 udsendte foreningsbestyrelsen et
nyhedsbrev, hvori der stod, at processen
var blevet udskudt i to uger.
Vil være helt sikre
Uden yderligere forklaring oplyste
foreningsbestyrelsens formand Jesper
Pedersen i Nyhedsbrevet følgende:
”Det er meget afgørende for os, at vi er
100 procent sikre på, at vi vælger de helt

rigtige kandidater til stillingerne som
administrerende direktør, projektchef og
teknisk chef. I en ansættelsesproces som
denne, hvor vi skal sammensætte et helt
nyt ledelsesteam, har vi derfor vurderet,
at der er behov for yderligere tid for at
have alle aspekter på plads.”
Direktør hurtigt på arbejde
Den nye tidsplan for ansættelsen af
direktøren lyder, at der holdes nye
samtaler den 27. november, og at
den afsluttende samtale finder sted
søndag den 8. december, hvorefter
boligforeningens nye ansigt udadtil
forventes at kunne præsenteres.
Den nyudnævnte direktør skal derefter
straks på arbejde, fordi der skal holdes
afsluttende samtaler med de kandidater,

der allerede er udvalg til stillingerne som
projektchef og teknisk chef.
Følg med på hjemmesiden
Skræppebladet havde håbet at kunne
have haft historien og navnet på
boligforeningens direktør med i denne
udgave af bladet. Men nu henvises i
stedet til at følge med på Skræppebladets
hjemmeside
www.skraeppebladet.dk,
hvor der efterhånden, som den nye
ledelse bliver kendt, vil kunne læses
mindre portrætter af den nye ledelse. Og
i Skræppebladets februarnummer 2014
bliver der meget mere at læse om den nye
ledelse.

Proces med at udvikle boligforeningen
sat i værk
Repræsentantskabet i Brabrand Boligforening skal i marts 2014 mødes og diskutere
boligforeningens nye målsætningsprogram
Af Helle Hansen

Arbejdet med at forandre og udvikle
Brabrand Boligforening, som der
blev taget hul på i forbindelse med
det igangværende generationsskifte i
boligforeningens administrative ledelse,
fortsætter. Det sker sideløbende med, at
der formentlig i løbet af december bliver
ansat et nyt lederteam i administrationen.
I begyndelsen af november var
foreningsbestyrelsen af sted på et
arbejdsdøgn, der blev holdt på Hotel
Opus i Horsens. Her blev der taget hul
på arbejdet med at forme fremtidens
boligforening.
Med i Horsens var konsulentfirmaet
Muusmann, der i oktober fremlagde deres

procesplan for udviklingen af strategien
og kulturen i boligforeningen, som var
omtalt i sidste måneds Skræppeblad.
Mission, vision og værdier
Bestyrelsen har valgt, at der som noget
af det første skal sættes gang i en
grundig gennemgang af det eksisterende
målsætningsprogram, som stammer
helt tilbage fra 1999. Det arbejde vil i
høj grad blive gennemført med fokus på
fremtidens mission, vision og værdier i
foreningen.
For foreningsbestyrelsen er det vigtigt, at
både medarbejdere og repræsentantskabet
bliver inddraget i arbejdet med at

formulere det nye målsætningsprogram.
Derfor er hele repræsentantskabet i et
nyhedsbrev udsendt midt i november
blevet opfordret til allerede nu at sætte
kryds i kalenderen ved lørdag den 15.
marts 2014.
Til den tid vil de nemlig alle blive inviteret
til et heldags-arrangement, der også
bliver holdt på Hotel Opus i Horsens. Og
her skal de først skridt mod fremtidens
Brabrand Boligforening tages.
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Det skrider fremad i Skovgårdsparken
Den storstilede renovering af Skovgårdsparken er snart slut
Tekst af Elsebeth Frederiksen, fotos af Nadia Øvang

Det indvendige er meget tilfredsstillende
og Kasper Jensen fortæller, at han
er meget tilfreds med renoveringen
af lejlighederne. Der er et helt andet
indeklima, og der er så godt isoleret, at
man ikke kan høre ret meget larm udefra.
Derudover er hele bebyggelsen blevet
bygget, så den lever op til den nyeste
udvikling inden for lavenergi. Derfor
er det næsten ikke nødvendigt at have
varme på, og Kasper Jensen og hans
familie havde kun varme på et par dage i
vinter, da kulden var allerværst.

Lige nu ser området ret ufærdigt ud, men når der kommer træer og andet grønt, kommer det
for alvor til at se hyggeligt ud
99 procent af facaderne er færdige, og
nu mangler der kun det udvendige, som
grundet vinteren må vente til foråret med
at blive færdiggjort.
”Det indvendige af lejlighederne har
været færdigt i næsten et år, men udenfor
mangler der stadig lidt, for at området ser
renoveret ud. Men det kommer senest til
sommer, hvor alt skal være klar. Der skal
plantes træer, buske og græs, så det hele
ser levende og hyggeligt ud.”
Det forklarer Kasper Jensen, som
er medlem af afdelingsbestyrelsen
og byggeudvalget. Han er selv
tømrer og er ved at uddanne sig til
bygningskonstruktør, så han ved meget
om, hvordan et byggeri skal foregå.
Han forklarer, at det har været et godt
forløb, selvom MT-Højgaard nogle gange
har været lidt tunge at danse med.
”Sådan et det altid med de firmaer; de
prøver at få flere penge ind og sender
ekstra regninger,” fortæller Kasper
Jensen, som dog tilføjer, at forholdet til
MT-Højgaard er fint i dag, blandt andet
fordi de har haft nogle gode samtaler
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frem og tilbage med firmaet, som de til
sidst er blevet enig med.

Man kan allerede skimte de grønne områder

Ingen huslejestigning
Når bygningerne har været udsat for
sådan en omfattende renovering, kan man
måske frygte, at huslejen vil stige enormt,
men det er ikke tilfældet. Den vil ikke
stige, eller kun stige minimalt. Grunden
er, at man sparer så meget i energi, at det
tjener sig ind i den anden ende. Beboerne
skulle ikke flytte ud, mens deres lejlighed
blev renoveret. Det var et stort plus og en
af grundene til, at de kunne spare penge.
Man skulle blot rydde væggene, så der
var en meter at arbejde på.

Alt er færdigt til sommer
Til sommer skal alt stå færdigt.
”Lige nu ser området ret ufærdigt ud, men
når der kommer træer og andet grønt,
kommer det for alvor til at se hyggeligt
ud,” mener Kasper Jensen.
Der mangler også en miljøstation, så alt
det affald, som folk i dag bare smider
over det hele, kan blive sorteret på en
miljørigtig måde. Der er meget byggerod,
og håndværkerne smider bare tingene
rundt omkring uden at tage hensyn til
miljøet eller beboerne.
”Det har vi ofte sagt til dem, men det
hjælper ikke så meget,” siger Kasper
Jensen, som håber på, at når hele
renoveringen er færdig, bliver området
også renere.

99 procent af facaderne er nu færdige

BEBOERREPRÆSENTANTER FRA GELLERUP
ER UTILFREDSE MED KOMMUNENS AFGØRELSE I VEJSAG
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken tager en timeout i samarbejdet med kommunen
om Helhedsplanen
Af Kirsten Hermansen

Beboerrepræsentanter fra Gellerupparken
har i flere sager i relation til Helhedsplanen
oplevet, at aftaler, som har været indgået
med boligforeningens ledelse og Aarhus
Kommune, ikke er blevet overholdt.
Det gælder blandt andet aftalen om, at
alle beboere i de blokke, som skal rives
ned eller rømmes, på samme tid skulle
have tilbuddet om at kunne benytte
Tryghedsgarantien.
Et tilbud, der viste sig at have
begrænsninger for nogle beboere, og som
man havde glemt at gøre opmærksom på.
”Det er ikke første gang, vi troede, at vi
havde en aftale,” udtaler formand Helle
Hansen.
Indsigelse
mod
kommunens
afgørelse i vejsag
En protest mod den del af vejplanen, der
vedrører forlængelsen af Tinesvej, blev
heller ikke hørt eller taget til efterretning.
Vejens fortove indskrænkes med en meter

i hver side i forhold til den lokalplan,
der blev sendt i høring, men det er
afdelingens repræsentanter ikke tilfredse
med. Det samlede vejstykke bliver nemlig
6-8 meter bredere end det, der oprindeligt
var lovet, og vejen kommer dermed til at
”æde” et kæmpe stykke af det grønne
areal bag blokken.
Den berømte dråbe
Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at
være en part i Helhedsplanen, hvis det
ikke er muligt at indgå aftaler uden
skjulte dagsordener. Det står der i den
pressemeddelelse, der blev udsendt
efter afdelingsbestyrelsens møde den 14.
november.
Bestyrelsen skriver, at den ikke længere
vil bruge tid på at diskutere sager, som
den reelt ikke har nogen indflydelse på,
for det er spild af de frivillige kræfters
tid. Desuden ønsker bestyrelsen ikke
at være hverken kommunens eller

foreningsbestyrelsens gidsler i en plan,
hvor den ikke kan stole på de aftaler, der
bliver indgået.
Afdelingsbestyrelsen kræver derfor, at
alle aftaler i et fremtidigt samarbejde om
Helhedsplanen skal nedfældes på skrift,
således at de er bindende for alle tre
parter og sikrer enighed om, hvad det er,
der er besluttet.
Boligforeningsbestyrelsen har
accepteret kommunens plan
Afdelingsbestyrelsen vil nu afvente,
om Aarhus Kommune og Brabrand
Boligforening vil indgå aftaler om
helt klare retningslinjer for, hvordan
et fremtidigt samarbejde omkring
Helhedsplanen kan finde sted. Indtil da
afventes der, og samarbejdet er sat på
timeout.
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Afdelingsformand genhuset i Hasselager
Skimmelsvamp har betydet, at formand i afd. 21 Malene Tran har været genhuset
i over halvanden måned uden udsigt til at kunne flytte hjem
Af Helle Hansen, foto af Malene Tran

Lige op til efterårsferien i oktober måned
blev afdelingsformand Malene Tran og
hendes 14-årige søn genhuset fra deres
rækkehus i Hasselager, efter at der var
konstateret skimmelsvamp, blandt andet
under tapetet og gulvtæppet i sønnens
værelse.
På sjette uge bor de i en lejlighed i Skovhøj,
afd. 23, kun med to senge, et spisebord
og et par papkasser med personlige ting.
Efter de første tre uger blev de flyttet over
i en anden lejlighed, fordi de har en lille
hund med, som det kun er lovligt at have
på besøg i tre uger i Skovhøj.
Hurtigt fysisk reaktion
Ondt i hovedet, hoste og kløe blev hurtigt
dagligdag, da Malene og sønnen sidste
sommer flyttede i det, der skulle have
været drømmehuset i Hasselager.
”Min søn fik pludselig tit næseblod, og
han måtte begynde at spise allergipiller
og tage astmamedicin,” fortæller Malene.
Ret hurtigt opdagede hun, at der var
meget fugt i hendes lille hus. Hun sagde
det til boligforeningen, men fik at vide, at
hun bare skulle lufte ud og sørge for at
varme mere op for at forebygge fugt.
”Men jeg brugte meget varme og fik
også en ekstra regning. Jeg havde et
hydrometer, som viste en luftfugtighed på

85, hvilket er meget højere end de normale
40-45, det bør være. Vores inspektør,
Carsten Falck, sagde, at det ikke kunne
passe, at det var så højt,” husker Malene,
der oplevede, at både ydermur og gulve
var våde, når det regnede udenfor.
Hydrometer i gave
I september 2012 blev Malene valgt til
afdelingsformand i den lille afdeling
med 17 lejemål, der blev bygget tilbage i
1967, og som i år har fået tilbygget fem
nye lejemål. Og i maj i år fik hun som
repræsentantskabsmedlem et hydrometer
i gave. Det nye hydrometer viser, at
hendes eget gamle fungerede helt fint.
”Jeg ved ikke, hvad der er galt, men sidste
efterår fik vi sat nye vinduer i. De kan
ikke åbnes, så hvis jeg skal lufte ud, skal
jeg åbne havedøren eller yderdøren, og
så er der kun ét vindue i køkkenet og i
børneværelset,” siger Malene, der ikke er
ene om at opleve skimmelsvamp.
Det er ifølge hende et problem i otte af
afdelingens boliger.
Nabo flytter fra svamp
”Min nabo, Hanne, som flyttede ind
sidste september, har også været ramt.
Hun er blevet genhuset, men har valgt
at sige op, så nu flytter hun. Det er rigtig

ærgerligt, for hun var ligesom mig glad
for at have fundet et godt lille rækkehus,”
siger Malene, der ikke selv ved, hvad der
skal ske med hende og hendes søn, der
har en autisme-asperger-diagnose.
”Jeg har ikke råd til at flytte, jeg er
førtidspensionist og har i forvejen to
boligindskudslån,” siger Malene, der
for år tilbage mistede alt, hvad hun
ejede, da hun boede i den boligblok i
Langkærparken i Tilst, som blev ramt af
kæmpe tagbrand. Dengang havde hun
netop opsagt sin forsikring.
Astma forsvundet
”Jeg har også brugt en del penge på at
sætte et skur og rækværk op ved mit hus.
Og jeg har fået indsat nyt køkken, så jeg
vil helst blive boende. Men jeg ved ikke,
hvad der sker, og jeg får ikke rigtig nogen
besked fra boligforeningen. Mit hus blev
gjort rent af skadeservice, lige efter at vi
var blevet genhuset, men siden er der ikke
sket noget. Og jeg vil ikke flytte tilbage til
huset, før jeg har en skriftlig garanti for, at
det ikke er sundhedsskadeligt at bo der,”
fastslår Malene og fortæller, at hendes
søn, efter at de har boet i den midlertidige
lejlighed i Skovhøj, har kunnet droppe
astmamedicinen, ligesom næseblodet er
holdt op.
Hvor familien skal være til jul, ved
Malene ikke. Hun håber, at det bliver
hjemme i rækkehuset i Hasselager.

Der voksede skimmelsvamp bag
gulvlisterne i Malenes stue
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Malene kan flytte hjem om kort tid
Etablering af nye ventiler og automatisk fugtstyret ventilation i badeværelset
skal være med til at forbedre indeklimaet, så Malene og sønnen kan vende hjem
om et par uger, lover inspektør
Af Helle Hansen, foto af Kirsten Hermansen

Håndværkerne går i gang med at sætte nye
ventiler i væggene i stue og børneværelse
i Malenes rækkehus i næste uge. Og der
bliver opsat en automatisk ventilator på
badeværelset, som skal sikre, at der hele
tiden sker en udluftning.
Det oplyser inspektør Carsten Falck til
Skræppebladet, samtidig med at han
forsikrer, at Malene Tran og hendes
søn kan blive i deres nuværende
genhusningslejlighed i Skovhøj, indtil
rækkehuset på Baunevej er klar til
genindflytning, formentlig inden for ca.
14 dage.
”Der bliver ikke tale om, at hun skal flytte
på fredag, fordi der er gået tre uger. Den
første lejlighed, som hun blev installeret
i med en dags varsel, skulle udlejes 14
dage senere. Derfor blev hun flyttet
videre. Det har ikke noget med hunden
at gøre,” siger Carsten Falck og fortæller,
at genhusningen gik lidt over hals og
hoved op til en weekend, fordi Malene
Tran fortalte, at hendes søn begyndte at
få næseblod, og da Malene selv ønskede
at blive genhuset i Hasselager, var det
eneste mulighed.

igen, kun males, fordi skimmelsvampen
lever af det organiske materiale i tapetet,
som risikerer at blive fugtigt på grund af
kuldebroen til den kolde ydermur.
”Nu går vi i gang med at renovere
rækkehusene, hvor vi har haft problemer.
Først i nr. 64, hvor der desværre har været
et utæt vandrør under huset. Vi fjerner
først kilden til svampen, så tørrer vi huset
ud, renoverer og tager så nye prøver, før
huset er klar til genindflytning,” forklarer
inspektøren.

at forebygge fugten, som kan medføre
skimmelsvamp,” siger Carsten Falck.
”Med to nye udluftningsventiler i
væggene i stue og børneværelse og med
automatisk ventilation i badeværelset
håber vi, at det kan hjælpe med at få bugt
med skimmelsvampen hos Malene. Men
at forebygge skimmelsvamp kræver både
noget af beboernes adfærd og forståelse af
byggeskikken, når vi taler om gamle huse
som dem i Hasselager,” understreger
Carsten Falck.

Gamle huse stiller krav
”Afd. 21 er gamle huse, som det kræver
en del af beboerne at bo i. Det er meget
vigtigt med god udluftning to-tre gange
om dagen, og at man samtidig har en
god opvarmning på 20-22 grader for

Malene i sin stue, der er pakket ned,
mens hun venter på, at den renses for
skimmelsvamp

Forebygger mod ny skimmesvamp
Carsten Falck fortæller, at grunden
til, at der endnu ikke er sket så
meget i rækkehuset, er, at man har
afventet en uvildig rapport fra Dansk
Miljørådgivning, som har været og tage
prøver, og der er målt på fugt, udluftning
og opvarmning. Rapporten foreslår, at
tapetet fjernes, og at der skal gives en
skimmeldræbende og -forebyggende
behandling. Der skal ikke tapetseres

husk også at kigge ind
på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk
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Fritidsforeningen aflyser sommerudflugten i 2014
Stort underskud på årets sommerudflugt er årsagen til, at der ikke er mange penge
til tilskud til afdelinger og foreninger
Af Fritidsforeningens bestyrelse

Fritidsforeningens bestyrelse har på
et bestyrelsesmøde den 6. august 2013
vedtaget, at sommerudflugten bliver
udskudt et år grundet manglende
likviditet.
Alene i år har sommerudflugten kostet
mange penge. Der har været udgifter
til entré i Djurs Sommerland og bus,
Centrum Turist, for godt 470.000 kroner
og indtægter ved billetsalg for ca. 220.000
kroner. Det giver et underskud på godt en
kvart million kroner.
I budgettet for 2013-2014, som kan ses
i faktaboksen, er der budgetteret med
udgifter til sommerudflugten på 230.000
kroner. Der er således et underskud på
30.000 kroner.
Derfor bliver der ingen sommerudflugt i
2014.
Fra
FAS
(Fritidsforeningens
Aktivitetsstøtte, red. sekr.) har BBF
(Brabrand Boligforenings Fritidsforening,
red. sekr.) fået overført 100.000 kroner,
og når der så bliver fratrukket de 30.000
kroner fra sommerudflugten, er der

70.000 kroner tilbage.
Samtidig bliver der heller ikke givet
så mange penge i tilskud til afdelinger
og foreninger m.v. til forskellige
arrangementer.
BBF´s bestyrelse håber, at alle, der søger
om tilskud, er forstående over for, at
budgettet bliver overholdt.
BBF vil på generalforsamlingens
indkaldelse have et punkt på med
kontingentforhøjelse.

Budget for Brabrand Boligforenings
Fritidsforening 2013-14
Indtægter
Udgifter
Sommerudflugt
Afdelinger og blokke ca.
Klubber m.v.
ialt: 		
Materialeforvaltning:
Forårsfest
Mødeudgifter
Gaver		
Revision		
Telefon + pc formand
Porto		
		

Sommerudflugt
Udgifter
Centrum Turist
Djurs Sommerland
		

176.975,34 kr.
294.270,00 kr.
471.245,34 kr.

Indtægter: ca. solgt 1700 billetter á 130 kr.
		
221.000,00 kr.
Underskud:

Budgetudgifter i alt

ca. 444.000 kr.
ca. 220.000 kr.
143.000 kr.
ca. 43.500 kr.
407.000 kr.
ca. 10.000 kr.
ca. 5.000 kr.
ca. 3.000 kr.
ca. 10.000 kr.
ca. 2.000 kr.
ca. 6.000 kr.
36.000 kr.
443.000 kr.

250.245,34 kr.

VOKSEN- OG PENSIONISTUDFLUGT
I år gik turen til Mandø og Ribe
Af Jytte Lausen

Udflugten fandt sted onsdag den
11. september 2013. Det er nok de
færreste, der har besøgt området. Derfor
havde vi tilrettelagt en naturudflugt,
der indbefattede mange forskellige
aktiviteter. Vi fik således også besøgt Ribe
Domkirke.
Efter opsamling forskellige steder i
Brabrand fortsatte vi ad motorvejen
ned mod Vester Vedsted. Vi var blevet
velsignet med en buschauffør med godt
humør, og inden vi nåede Vester Vedsted,
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blev der serveret formiddagskaffe og
rundstykker samt en enkelt. Det syntes
alle var dejligt.

hvor Mandøbussen ventede. Men inden
vi kørte tilbage til fastlandet, spiste vi
frokost på restaurant Mandø.

Endelig nåede vi Vester Vedsted, hvor vi
bordede traktorbussen til Mandø, en fin
tur gennem naturen, og velankommet til
Mandø var der lige lidt tid til at handle
hos den lokale købmand.
Og derefter i hestevogn med en guide,
som fortalte om øen. Vi kørte ud for at
se sælerne. For mange var det en stor
oplevelse. Bagefter kørte vi tilbage,

Vel ankommet til fastlandet steg vi på
bussen og kørte mod Ribe. Her havde vi
en time, og de, der havde lyst, kunne gå
en tur i Ribe og se den berømte domkirke.
Til slut gik turen hjem mod Brabrand godt hjemme igen efter en rigtig god dag
og mange gode oplevelser.

Aflysningen af sommerudflugten diskuteres igen
af Fritidsforeningens bestyrelse
En næsten tom kasse i Fritidsforeningen kan give anledning til ekstraordinær
generalforsamling om kontingentforhøjelse
Af Helle Hansen, foto arkivfoto

Fritidsforeningens udmelding om, at
den årlige sommerflugt i 2014 er aflyst,
fordi pengekassen er tom, står i klar
modsætning til den debat, der fandt sted
på årets generalforsamling i slutningen af
maj.
Her blev der fremlagt et regnskab, der
viste, at hvis Fritidsforeningens udgifter
og forbrug fortsætter som hidtil, så vil
foreningens kasse formentlig være tom
om et par år.
På
generalforsamlingen
var
der
flere mødedeltagere, der foreslog, at
kontingentet skulle sættes op fra de ti
kroner, som det i rigtig, rigtig mange år
har kostet at være medlem.
Flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer talte på generalforsamlingen
imod tilbuddet om at hæve kontingentet.
Enden på diskussionen blev at fastholde
kontingentet på 10 kroner i det kommende
år. Og så fik bestyrelsen i opdrag, at den
skulle gå hjem og lægge en strategi for,
hvad Fritidsforeningen skal beskæftige

sig med i de kommende år, og den skulle
vende tilbage med en plan til næste års
generalforsamling.
Kassen er næsten tom
”Formand for Fritidsforeningen, Jytte Lausen,
kan du forklare, hvordan det kan være, at
fritidsforeningens kasse allerede næsten er
tom nu, når der på generalforsamlingen i maj
blev sagt, at det kunne løbe rundt i et par år
endnu?”
”Kassen er ved at være tom, fordi der i
sommer var et stort underskud på 30.000
kroner på sommerudflugten, og det er
mere, end der var budgetteret med,”
forklarer Jytte Lausen.
”Jamen, hvis økonomien i Fritidsforeningen er
så stram, at et underskud på 30.000 kroner er
årsag til, at næste års sommerudflugt helt må
aflyses, kan du så forklare, hvorfor bestyrelsen
på generalforsamlingen var imod forslaget om
at hæve kontingentet?”
”Vi vidste ikke, at sommerudflugten ville
blive så dyr, som den blev, blandt andet
fordi der var adskillige, som det lykkedes

at snyde sig med på turen, selv om de
ikke bor i boligforeningen.”
Genovervejes i december
”Har Fritidsforeningens bestyrelse slet ikke
overvejet at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling
for
at
fortælle
medlemmerne om de økonomiske problemer og
måske alligevel foreslå en kontingentstigning,
så sommerudflugten i 2014 kan reddes?
”Nej, det har vi ikke overvejet. Men jeg vil
tage spørgsmålet op med bestyrelsen på
vores møde i december. Derefter vil det
vise sig, om der er anledning til at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling for
at hæve kontingentet,” siger Jytte Lausen
og lover, at resultatet af decembermødet
i Fritidsforeningens bestyrelse vil kunne
læses i Skræppebladets februar-nummer
i 2014.

Billedet er fra en af Fritidsforeningens
tidligere Voksen- og Pensionistudflugter.

Skræppebladet december 2013 - 13

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

Forsiden på gellerup.nu viser den
kun 13-årige Mariana Naser Chatle,
som er et af de lysende talenter i ungdomsskolens Get2Play-linje. Hun får
undervisning i sang, men har allerede potentiale til at blive udøvende
kunstner.
Bladet kommer også ind på valget,
som blev ganske godt for Gellerup:
Stemmeprocenten steg med ca. fem
procent, vi fik ’vores egen’ rådmand
(Rabih Azad-Ahmad fra de Radikale)
og et nyt byrådsmedlem, Knud Mathiesen (Dansk Folkeparti), som bor i
et af parcelhusene på Sigridsvej.
Gellerup.nu er en selvstændig del af
Skræppebladet, og den omdeles til
beboerne i Gellerupparken og Toveshøj. Du kan også finde alle udgaver
på www.skraeppebladet.dk

I ungdomsafdelingen finder vi også
de dygtige instruktører i Fritidspatruljen, og vi har talt med tre unge,
som har fået diplomer for deres læ-

ring – og som kan bruge diplomet i
deres videre færd.
Midt i Gellerup ligger en af Aarhus’
største motionsklubber, Aarhus Klatreklub. Udfordringen er, at kun få
beboere fra Gellerup er medlemmer,
men klatreklubben vil gerne have de
lokale med.
Der er knas med samarbejdet om helhedsplanen, hvor Gellerupparken og
Toveshøj ikke føler sig ordentligt hørt
i beslutningerne. Næstformand i foreningsbestyrelsen, Keld Albrechtsen,
kommenterer.
Og så skal Gellerupparkens beboere snart afgøre, om de vil have videoovervågning.

produktionsplan for skræppebladet 2014
Måned		Redaktionsmøde

Deadline			Blad udkommer

Januar		
Onsdag 08.		
Fredag 17. 			
Torsdag 30.
Februar
Onsdag 05.		
Fredag 14. 			
Torsdag 27.
Marts		
Onsdag 05. 		
Fredag 14. 			
Torsdag 27.
April		
Onsdag 02. 		
Fredag 18.			
Torsdag 01. maj
Maj		Onsdag 07.		Torsdag 15.			Torsdag 29.
Juni		
Onsdag 04. 		
Fredag 13.			
Torsdag 26.
Juli		
Onsdag 02. 		
Intet blad i august måned
August		
Onsdag 06. 		
Fredag 15. 			
Torsdag 28.
September
Onsdag 03.		
Fredag 12.			
Torsdag 25.
Oktober
Onsdag 01. 		
Fredag 17.
		Torsdag 30.
November
Onsdag 05. 		
Fredag 14. 			
Torsdag 27.
December
Onsdag 03.		
Intet blad i januar måned
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Jr SKRÆP

Skræppen - nu også for børn

Jul og Nytår!
Af Dorit Barbara Strandgaard

Jul i JR Skræp

Hejsa kære JR Skræp-læsere
Så er dette år snart slut, men også den måned,
som måske er årets hyggeligste. Julen står for
døren, og man kan allerede se lyskæder sat
op og glade julemænd, der bliver vist i mang
e forskellige farver.
Men hvem er ham julemanden? Hvorfor er julem
anden så tyk, og findes julemanden? Vi har her
skellige farver på julemænd, som er kendt i forsk
i JR Skræp fundet frem til nogle forellige dele af verdenen. Alle de julemænd er
alle sammen ”julemanden” i de forskellige lande, og nogle julemænd kan tale dansk,
og andre taler andre sprog. Men kommer julem
anden så fra Grønland? Nogle mener, at
julemanden kommer fra Grønland, men der
er også nogle, som synes, de har set julemande
n holde ferie i de varme lande. Så måske er
julemanden alle steder, og hvis man har være
t sød i år, er der mange, der siger, at så kommer
julemanden med gaver. Men hvad så hvis
man ikke har været sød i år?
Dengang jeg var lille, var jeg bange for, at julem
anden ikke ville give mig nogen gave, for jeg
havde nemlig spist af min mors lækre
honningkagehus, som min mor lavede hvert
år op til jul, med lækkert glasur på og slik. Og
jeg var bange for, at julemanden vidste, at
jeg havde spist af honningkagehuset, selvom
jeg godt vidste, jeg ikke måtte. Men jeg fik mang
e gaver, og jeg takkede julemanden for,
at han ville give mig en hyggelig jul.

Sidste måneds vindere

November måneds spørgsmål var, hvad det var,
der gentog sig på tegningen, og svaret var: ”Pær
e”.
Stort tillykke til de to heldig vindere.
• Elias Rahbek, Kildeagervej 133, 8361 Hasselage
r
• Layla Abdirashid Sheikh, Karensvej 13, st. th.,
8220 Brabrand

Hvad ønsker du dig til jul?

Du kan nu vinde et gavekort på 100 kr. til BR
Legetøj, hvor du kan købe en lille gave til dig
selv
inden jul. Du skal bare gætte, hvilken julem
and
du synes, der er den rigtige på tegningen.
Svaret med den rigtige julemand skal være hos
JR
Skræp-redaktionen senest den 7. december 2013
.
Send svaret sammen med dit navn, efternavn
og
din adresse på sms til 20 10 16 96 eller på mail
til
jrs@skraeppebladet.dk

God jul og godt nytår

Pas godt på hinanden, og husk at hjælpe dem
, du
kan hjælpe, så du kan få en god jul med din
familie.
Vi på JR Skræp-redaktionen håber på, at du
har
haft et dejligt år 2013, og at du vil få et endn
u
bedre år i 2014!
God jul og godt nytår!
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MINDEORD + MINDEORD + MINDEord + MINDEORD

Hans er her ikke mere
Foreningsbestyrelsesmedlem og Skræppebladets førstemand
Hans Esmann Eriksen er død
Af Skræppebladets redaktion, foto Bo Sigismund

bare et lille glimt af ildsjæl og idealisme
bag en handling, så sneg der sig tit et
lækkert gyldent glas med hjemmeslynget
honning ud af bagagerummet i Hans’ bil.
Men det var boligforeningen og dens
fremtid, som gennem alle årene havde
Hans’ største interesse, og det var her,
han lagde det meste af sin energi.

Det var trist at modtage beskeden om, at
Hans var sovet ind om morgenen tirsdag
den 19. november. Efter et lille halvt års
kamp mod kræft i bugspytkirtlen måtte
Hans give op og forlade denne jord. Det
var alt for tidligt, for Hans var slet ikke
færdig med alle de store projekter, han
havde gang i.
Heriblandt
var
Skræppebladet,
som Hans stædigt arbejdede for at
revitalisere, efter at bladet i en årrække
ikke rigtig blev anerkendt i forhold til
den daværende administration og ditto
foreningsbestyrelse.
At Hans selv kæmpede en brav kamp
mod sin egen ordblindhed, stoppede ham
ikke i at blive medredaktør af bladet, hvor
han gennem årene ofte tog sig af at skrive
mange af de mere komplicerede og tunge
artikler. Samtidig var Hans omsorgsfuld
og hjælpende over for hvert enkelt
redaktionsmedlem, som dukkede op og
gav udtryk for, at de måske havde lyst til
at lege med.
I Gellerup blev Hans berømt som
honning-manden. Her var han også aktiv
i Perlevennerne. Og opdagede Hans
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Hans flyttede til Sonnesgården i 2003
og markerede sig straks, uanset at den
almene boligverden var et nyt område for
ham. Helt fra sin studietid medbragte han
en dyb indsigt i organisationsverdenen,
som han drog stor nytte af. Han sad en
periode i afdelingsbestyrelsen, men
indså hurtigt, at det var hele foreningen,
der måtte blive målet for hans ideer
til udvikling og forandring. Han var
1.-suppleant til foreningsbestyrelsen i
flere år og var i perioder også medlem.
Og sideløbende tog han fat på en
fornyelse og organisatorisk styrkelse af
Skræppebladet.
Hans havde langsigtede mål og visioner
for alt, hvad han arbejdede med.
Naturligvis mødte han også modstand,
og han stiftede også bekendtskab med
ufine metoder, og nogle undervurderede
ham. Med det var forkert, for med sin
formidable evne til at skabe netværk,
analysere tilstande og fastholde et mål,
viste Hans sig som en faktor, man ikke
bare kunne komme udenom, samtidig
med at han var tålmodig og ordentlig
mod folk. For Hans var hverken
tilbageslag eller opnåede resultater nok
– der var bestandig udfordringer og
udviklingsmuligheder.
Enhver kunne efter forårets repræsentantskabsmøde se, hvor glad og lykkelig
Hans var over igen at træde ind i
foreningsbestyrelsen med stor opbakning
fra repræsentantskabet. Her lykkedes
det ham allerede inden sommerferien
at være med til at sætte gang i de store
forandringsplaner, som boligforeningen
gennemgår netop nu. Og fra sin sygeseng

på hospicet i Stavtrup fulgte Hans til
det allersidste spændt med i, hvem der i
fremtiden kommer til at lede den forening,
som han selv har lagt så mange kræfter i at
være med til at sætte på rette kurs.
Hans nåede desværre ikke helt til
mållinjen i forhold til at få sat ansigt på,
hvem der skal løfte arbejdet som direktør
og chefer. Men han nåede at få feltet af
ansøgere præsenteret, og han var sikker
på, at hans bestyrelseskolleger nok skulle
gøre arbejdet med at vælge de rigtige
personer færdigt.
Hans var helt sin egen på en hyggelig
og finurlig måde. Og han havde en
vennekreds, som rakte mange år
tilbage i tiden og som spændte over
både tidligere kolleger, bridge-spillere,
honningfolk, naboer fra Sonnesgården,
Skræppeskribenter, bestyrelseskolleger
og Perlevenner fra Gellerup. Og de
flokkedes alle sammen om hans seng i
den sidste tid, hvor Hans på trods af sin
sygdom ofte tog imod op til otte-ti besøg
hver eneste dag. Og så var der tid til
spændende snakke og diskussioner, og tit
også belærende samtaler, hvor Hans fik
sagt, hvordan han så på tingene og mente,
at en udfordring skulle klares.
Nu står vi tilbage uden Hans, med
et Skræppeblad, som har mistet sin
fornemmeste bannerfører.
På redaktionen er vi klar til at forsøge at
bære faklen videre i Hans’ ånd og arbejde
for, at der skal være plads til alle, som
har lyst og mod på at være med. Og hele
tiden huske på, at en sag altid har flere
sider. Sådan var det nemlig med Hans,
han nåede altid hele vejen rundt og så på
tingene fra mange forskellige vinkler.
Hans efterlader sig døtrene Nanna og Eva
og pigernes mor, Gerda, samt Nannas
kæreste, Svend. De var alle fire ved Hans’
side til det sidste i den svære tid med
sygdom.
Vi føler med jer og er glade for, at vi fik
lov til at dele Hans med jer.
Æret være Hans’ minde.

Vi aber efter
Om ukritisk at følge flertallet
af Inger Bloch

”Kasse fire åbnes!” lyder det over
supermarkedets højtaler, og pludselig
er jeg nr. to i køen i stedet for nr. seks.
Kunderne, der før stod foran mig, har
lynhurtigt bevæget sig over til den
nyåbnede kasse.
Du er til koncert, og én blandt publikum
hoster. Hurtigt er der flere, der begynder
at hoste, og måske mærker du nu selv en
kildren i halsen og en næsten uimodståelig
trang til at blande dig i hoste-koret.
Vi er sikkert alle sammen blevet smittet af
en, der gaber – og er kommet til at gabe
selv!
Rygere ved, at så snart en person stikker
en cigaret i munden og klapper sig på
lommen for at finde en lighter, må de
omgående selv følge trop og ryge en
smøg.
Når vagtparaden trækker op i
København, eller vi hører pigegarden
komme marcherende, begynder vi at gå
i takt (det kan forresten se ret sjovt ud).
Og et par kedelige eksempler:
Hvis en person ikke renser sæbeskufferne
i vaskekælderen efter sig – eller hvis

én ikke bærer storskraldet over til
genbrugspladsen, men bare maser
alt muligt ned i beholderne til
husholdningsaffald – eller lader tingene
ligge og flyde ved siden af – ja, så er det
meget sandsynligt, at andre tankeløst
følger de dårlige eksempler og heller ikke
rydder op efter sig. Jamen, altså!
Man ser også fænomenet i trafikken: Hvis
en fodgænger træder ud på vejen ved gult
eller rødt lys, kan andre blive ”trukket
med”. Det samme sker ofte for bilister:
altså én bilist kører over for gult eller rødt
og trækker nogle bagvedkørende med
sig.
Afstemninger og meningsmålinger
Faktisk bryder jeg mig ikke særlig
meget om afstemninger, der foregår ved
håndsoprækning, når der på et møde skal
stemmes om et vigtigt emne. Man kan
nemt blive offer for en trang til ukritisk at
følge flokken – altså hånden ryger i vejret,
og man stemmer med flertallet.
Jeg mener helt klart, at der opnås et
ærligere resultat, når mødedeltagerne

stemmer anonymt!
Forud for kommunevalg, valg til regioner
og valg til folketinget bliver vi hele
tiden oplyst om resultater af diverse
meningsmålinger: ”Hvem fører nu – er
det rød blok eller blå blok?” Og ja kan vi egentlig sige os helt fri for at være
påvirket af meningsmålingerne, når vi
står ved stemmeurnerne?
Hvad sker der?
Hvad sker der i vore hoveder, når vi aber
efter eller blindt følger strømmen? Jeg
tør ikke kaste mig ud i en videnskabelig
afhandling, men vi har i vores hjerne
nogle spejlneuroner, der stimulerer vores
evne til at lære ved at imitere andres
adfærd. Disse spejlneuroner kan få os til
at abe efter andre og – måske ukritisk – at
kopiere andres handlinger.
Det er nok værd at være opmærksom på
dette forhold og tænke over, hvad man
selv ønsker, i stedet for blot at flyde med
på en bølge.
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Nye regler omkring valg af el-selskab
Fremover skal lejere selv tilmelde sig hos el-leverandøren,
og også selv framelde el-forsyningen
Af Pernille Benzon, Kommunikation og marketing - Brabrand Boligforening

Der er kommet ny lov omkring valg
af el-selskab. Det betyder, at alle nye
lejere i Brabrand Boligforening selv skal
tilmelde sig en el-leverandør, og at alle
lejere selv skal framelde el-forsyningen
direkte hos leverandøren, når boligen
opsiges og fraflyttes. Eksisterende lejere i
boligforeningen, som allerede er tilmeldt
en el-leverandør, kan - med undtagelse af
lejere i afdeling 4, 5 og 6 - også vælge at
skifte til ny leverandør.

Her er en forklaring på posterne:

De nye regler omkring valg af el-selskab
betyder, at der kan være penge at spare,
men der er også mange faldgruber, og så
kan skiftet/valget af leverandør blive en
dyr fornøjelse og en skuffende oplevelse.
Flere el-selskaber markedsfører sig nemlig
gerne rundt omkring i indkøbscentre
og kommer med lokkende tilbud om
store besparelser på el-regningen. Det er
så enkelt - du skal bare skrive under på
stedet, så har du fået en ny el-leverandør.
Andre lokker med kreative rabatter,
der slører den faktiske omkostning.
I begge tilfælde ender det i sidste ende
ofte med en større el-regning.
Hjælp at hente
El-markedet er en jungle, og som
almindelig forbruger kan det være svært
at finde hoved og hale i de mange tilbud,
men der er hjælp at hente. Energitilsynet
har nemlig pålagt alle forsyningsselskaber
at offentliggøre standardpriser og
betingelser på deres hjemmesider.
Det betyder ikke, at du behøver at
pløje siderne igennem én efter én, da
forsyningsselskaberne skal melde en
fastpris ind hvert kvartal til www.
elpristavlen.dk, og her kan du
sammenligne priser fra forskellige
leverandører. Samtidig er det værd at
undersøge følgende, når der skal vælges
leverandør:

Navn

Beskrivelse

Elafgift

Er en fast afgift til Staten.
Det er både en afgift på
energiforbruget og et
energieffektiviseringsbidrag
på 0,6 øre/kWh, som bruges
til oplysning om energibesparelser.

Tillægsafgift

Er en fast afgift til Staten.
Er en fast afgift til Staten for
distribution af el. Regnes nogle
gange som en del af el-afgiften
uden sin egen post.

Energispareafgift

Fast statslig afgift for
udledning af CO2.

Offentlige
forpligtelser

Statslig afgift, som sikrer
forsyningssikkerheden, for
tilskud til miljøvenlig energi og
for forskning i miljøvenlig elproduktion. Også kaldet PSOtarif.

Svinger
kvartalsvis.

Transport af el

Dækker udgifter til at drive og
vedligeholde el-nettet ud til din
bolig.

Fastsættes af
net-selskabet.

Net-abonnement

Fast pris for at bruge netselskabets el-net.

Uafhængig
af forbrug.
Fastsættes af
net-selskabet.

Forbrug

Den pris, du betaler for selve
dit el-forbrug.

Prisen pr. kWh
fastsættes af
el-leverandøren.
Prisen pr. kWh
kan være fast
eller variabel
afhængig af
strømprodukt.

El-abonnement

Fast pris for at være kunde
hos en el-leverandør.

Uafhængig
af forbrug.
Fastsættes af elleverandøren.

• Sammenlign en tidligere regning med
den pris, du er blevet tilbudt.
• Vær opmærksom på, hvilken periode
og hvilken pris der sammenlignes med. Der skal betales moms af alle de nævnte udgifter. De statslige afgifter stiger hvert år
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• Tjek, hvilken type aftale der tilbydes,
om der er tillæg til prisen, og hvor længe
kontrakten løber.
Kan det betale sig at skifte?
Som udgangspunkt er det dit lokale
el-selskab, der har ansvaret for at
levere
strøm
via
ledningsnettet.
Du kan så vælge at købe strømmen
(markeds-el) hos et andet selskab, men
det er en ganske lille del af elregningen,
du kan påvirke ved dette. Det skyldes,
at for en gennemsnitlig forbruger udgør
strømmen (markeds-el) kun ca. 20
procent af den samlede el-regning. Resten
er betaling for el-nettet samt en lang
række skatter og afgifter (se skemaet) –

dette er poster, som er ens, uanset hvilket
el-selskab du handler hos.
Jesper Pedersen, formand for bestyrelsen
i Brabrand Boligforening:
”Det er 100 procent op til den enkelte
beboer at vurdere, hvilket el-selskab
man ønsker at købe sin markeds-el fra.
Vi vil dog fra boligforeningens side
anbefale, at man undersøger de enkelte
udbyderes tilbud meget grundigt, da det
er almindeligt kendt, at de ”favorable”
tilbud i virkeligheden ender med at blive
en dyrere løsning end den, det lokale
el-selskab tilbyder. Jeg har igangsat et
arbejde, så Boligforeningen samlet kan
købe strøm ind til alle beboere på én gang

og dermed opnå den bedste pris, da der
er betydelige rabatter, når man laver et
samlet indkøb.”
Når du flytter ind
Det vil komme til at stå i et brev til
nye lejere, at de selv skal tilmelde sig
el-forsyningen. Det vil også indgå i
indflyttermappen.
Poster på din regning
Det er lidt forskelligt, hvad selskaberne
kalder posterne på en el-regning. Men du
vil finde omtrent de samme poster, uanset
hvem du betaler til.

kig også forbi på

www.bbbo.dk
kan du gætte, hvad der vil ske i 2014?
Så er det igen tid til at kigge i krystalkuglen og prøve at gætte på nogle at de ting,
som måske – måske ikke – kommer til at ske i 2014.
Igen i år er der spørgsmål både inden for vores egen lille andedam i boligforeningen og ude i den store verden.
Svar ja eller nej til de 10 spørgsmål, send svarene til Skræppebladets redaktion senest den 31. januar 2014.
Enten med post til beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand, husk at mærke kuverten ”Skræp”.
Eller send en mail med svarene til redaktion@skraeppebladet.dk. Husk at skrive enten ”ja” eller ”nej” ud for hvert enkelt
spørgsmål – for eksempel ”1: ja, 2: ja, 3: nej…”
Vinderen - eller den, som rammer tættest på 10 rigtige - får en flot nytårskurv i gave.
Vinderen og den rigtige svarkombination offentliggøres i Skræppebladet i februar 2015.
1) Sidder der tre kvinder i foreningsbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet i 2014?
2) Er ghetto-listen afskaffet ved nytåret 2014/2015?
3) Er det besluttet, hvor mange ungdomsboliger der skal bygges i Gellerup?
4) Er renovering af Søvangen besluttet?
5) Er der solgt jordareal langs Gudrunsvej inden udgangen af 2014?
6) Har dronningen været på besøg i en afdeling i Brabrand Boligforening?
7) Har Skræppebladet fået en ansat redaktør inden udgangen af 2014?
8) Bliver der sommerudflugt i 2014 med Fritidsforeningen?
9) Er det besluttet, om der skal bygges en moské i Gellerup inden udgangen af 2014?
10) Er der afdelinger, hvor lejen i 2015 er budgetteret til over 1.000 kr. pr. kvadratmeter?
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Jeg har aldrig boet et
sted, hvor beboerne
sviner så meget!!!
Man smider sit affald, hvor det er
nemmest, uden hensyn til, hvordan der
kommer til at se ud. Der bliver ikke taget
hensyn til, om andre skal se på svineriet og
være med til at betale for, at viceværterne
rydder op. Det kan ikke være rigtigt.
Jeg har set folk i min opgang smide brugte
bleer ud ad vinduet, og jeg indrømmer, at

man er utrolig doven og ligeglad med,
hvordan der ser ud, hvor man bor.
Det er anden gang, jeg bor her i området,
og udviklingen i området er mildt sagt
chokerende, og det er ikke til den gode
side, udviklingen er gået. Jeg boede på
Gudrunsvej fra 1975 til 1980. Det var et
superfedt sted at være ung, super lækre
lejligheder, og alle kendte alle, og der var
ro og orden overalt. Der var ikke nogen,
der var nervøse for at gå ud efter mørkets
frembrud.

selv klar over. Men jeg har ikke set nogen
danskere smide deres affald andre steder
end containeren.
Jeg vil gerne appellere til alle, der
bor i vores boligområde: BRUG
SKRALDECONTAINEREN.
Jeg har observeret rotter i området. Jeg vil
opfordre beboere, der ser folk svine, til at
give varmemesteren besked, så folk selv
kan betale for det svineri, de laver, i stedet
for at vi alle skal betale for dem, der laver
svineriet.
Området mellem Sigridsvej og Karensvej
bliver et superlækkert område. Lad os
alle sammen passe på det, så det er et
sted, vi kan mødes og hygge på tværs
af etniske forskelligheder, når det igen
bliver sommer.
God jul og godt nytår til jer alle.
Allan Röhl, Sigridsvej

det fik mig op i det røde felt, og jeg talte
med store bogstaver. De fik godt nok
travlt med at rydde op.
Jeg så nogle smide møbler og linoleum
ud til skraldespandene, og jeg gjorde dem
opmærksom på, at storskrald skal ned i
containeren for enden af Karensvej. De
kikkede på mig, som var jeg dybt debil,
men eftersom jeg havde set, hvor de kom
fra, var de ligesom nødt til at gå ned i
containeren med deres affald.
Jeg havde gæster en søndag, nogle
venner, som har lejlighed i Mellemøsten.
De sagde, at der så meget værre ud her
end der, hvor de har deres lejlighed. Så
tænker man jo sit.
Jeg synes jo ikke, det kan være så svært at
bevæge sig et par skridt længere og smide
sin affaldspose i containeren i stedet for
bare at smide den på jorden, medmindre
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Men tilbage til affald og svineri.
Jeg vil ikke hænge nogen etniske grupper
ud for svineriet, det er de nok udmærket

2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Arrangementer i december/januar 2013/14
af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget

HUSK: Søndag den 1. december kl. 14.00
Julestue med salg af juledekorationer,
keramik, nisser og meget mere.
Huset byder på gløgg og æbleskiver.
Søndagscafé den 12. januar
kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 22. januar.

Kunne du tænke dig at tegne eller
male og få undervisning af en
dygtig lærer, med undervisning i
dit eget beboerhus i dagtimerne?
Så kontakt Birthe Wisén på tlf.
22 92 06 96, så vil vi se, om der
er mulighed for at oprette et
undervisningshold til en rimelig
pris for deltagerne.
Hilsen fra Beboerhusudvalget

Onsdag den 22. januar kl. 18.00:
Fællesspisning
Menu:
• Gule ærter med flæsk og tilbehør
• Pandekager med is
• Kaffe eller te
Pris kr. 50,- for voksne – børn under 12 år
kr. 30,-

LOUISEVEJ - EN MERE SIKKER SKOLEVEJ
Med etablering af chikaner på vejen har man prioriteret de svage trafikanter
Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Alle beboere har bemærket de chikaner, der er blevet etableret på Louisevej.
Arbejdet udspringer i, at kommunen har lavet en skolevejs-prioriteringsliste.
For stor hastighed
Louisevej har altid været en fin og bred vej, men vejens stigning medfører
for stor hastighed.
For at indsnævre kørebanen, nedsætte hastigheden ned ad bakke og
prioritere svage trafikanter på en del af strækningen har man valgt at
etablere chikaner. Etableringen er lavet med rådgivning fra firmaet Rambøll,
repræsentanter fra Trafik og Veje, Skoleforvaltningen og Sødalskolen.
Kommunen har lavet en prioriteringsliste for alle kommunale og private
skoler, og den kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.
dk under borger/trafikpolitik,/planer /skolevejsprojekt-analyse
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11 - Thorsbjerg

Naboskab hele livet
Lise Ledet har altid taget aktivt del i livet omkring sig
Tekst og foto af Jens Skriver

introduktion til arbejdsmarkedsforhold.
Alle deltagerne var indvandrere, især fra
Somalia. Derefter kom en opfordring til
at blive ’naboskaber’ i Gellerup, og hun
måtte opgive alle sine valgte tillidshverv i
boligforeningen.
”Det vil tage en time at fortælle, hvad en
’naboskaber’ laver,” siger hun, ”for det er
meget forskelligt. Man skal kunne holde
mange bolde i luften.”
Efter syv år blev hun fyret, da midlerne
fra Landsbyggefonden hørte op.

For at høre noget om, hvad der foregår
i Thorsbjerg, spørger jeg Lise Ledet,
der i mange år har været et kendt navn
i Thorsbjerg og boligforeningen. Hun
flyttede ind i Thorsbjerg i oktober 1989
som en af de første beboere. Og hendes
historie omfatter meget andet end
Thorsbjerg.
”Jeg har været med i aktiviteter det meste
af livet,” indleder hun.
”Det startede i folkeskolen og på
studenterkursus og tog for alvor fart
på Skjoldhøjkollegiet, hvor jeg sad i
forretningsudvalget sammen med Keld
Albrechtsen og Jørgen Lenger, samtidig
med jeg læste dansk og historie på
universitetet. Da jeg flyttede til Thorsbjerg,
sagde jeg til mig selv: Du skal ikke rodes
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ind i noget! Men et par måneder efter
kom jeg ind i afdelingsbestyrelsen, hvor
jeg var formand igennem 13 år. Tillige var
jeg medlem af foreningsbestyrelsen i fire
år.”
Lønnet arbejde
Et års tid havde Lise et uhyre interessant
arbejde på Lokalhistorisk Samling,
hvor hun skrev artikler til det digitale
Århus Leksikon, men på et tidspunkt
var hun med til at hente penge hjem
til et EDB-projekt i Thorsbjergs
beboerhus, Stenhytten. Her stod hun
for styring, noget af undervisningen og
koordinering. Det førte til et job ved FO
med genoptræning og undervisning af
folk, der skulle ud på arbejdsmarkedet.
En vigtig del var sprogundervisning og

Aktiviteter i Thorsbjerg
Lise Ledet er nu på efterløn og er kommet
tilbage til afdelingsbestyrelsen, ved
siden af at hun er formand for den lokale
grundejerforening. Det er imidlertid også
hende, som står for fælleshuset. Hun er
ansvarlig for aktiviteter og udlejning og
koordinerer, hvis der skal en ny aktivitet
ind. I modsætning til tidligere er der nu
få aktiviteter. Der er harmonikaspil hver
14. dag, brasiliansk dans og et øvelokale
til musik, og så udlejes salen til private
fester.
De få aktiviteter kan skyldes, at
lejlighederne er forholdsvis små, så
yngre familier flytter, og at huslejen er
alt for høj. Der bliver flere og flere ældre
i Thorsbjerg.
”De yngre familier, der er her, engagerer
sig ikke,” fortæller Lise.
”Det kan skyldes, at lokale tilbud
ikke kan konkurrere med de mange
andre muligheder, der er. Det er
afdelingsbestyrelsens svaghed. Vi er
ikke gode nok til at kommunikere med
beboerne. Hvis vi var mere udadvendte,
ville der komme gang i flere aktiviteter.”
Når der bliver tid tilovers, læser Lise,
strikker eller lægger puslespil. Hun har
egentlig været ’naboskaber’ hele tiden.
”Det var et godt valg. Det var meget
spændende at have med at gøre,” slutter
Lise.

16 - Seniorbo Voldbækhave

Skulptur i
Voldbækhave
Dødt æbletræ skaber glæde
for alle, der går forbi
Tekst og foto af Birgitte Frølich

Vores gamle æbletræ gik ud, og vi ville
ikke af med det, da det havde både
historie samt nogle smukke formationer.
Der blev savet til i grenene, så man kunne
sætte seks glas med fyrfadslys til Sct.
Hans.
Da efteråret kom, var meget af barken
faldet af. Træet har nu fået linolie med
fernis, til foråret piller vi det sidste bark af,
og resten får linolie. Alle forbipasserende
beundrer vores træskulptur.

23 - Skovhøj

Ekstraordinært beboermøde i Skovhøj
orientering om vedligeholdelsesregler
Af Hans Nikolajsen

Tirsdag 12. november blev der afholdt
ekstraordinært beboermøde i fælleshuset.
På mødet var der 22 deltagere, hvoraf
bestyrelsen tegnede sig for fem
personer. På mødet deltog også Carsten
Falk fra Brabrand Boligforening. Der
blev orienteret om ordensregler og
vedligeholdelsesregler, da der er kommet
lidt ændringer i disse, men der skulle
jo ikke stemmes, så det er nok derfor,
der ikke var ret mange til stede. Efter

orienteringen blev der åbnet op for
spørgsmål. Det hele tog ca. 30 minutter,
og så kom der kaffe og småkager på
bordet. Der var nogle stykker, der gik
efter mødet, men de fleste blev siddende
og hyggede sig.
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22 - Sonnesgården

korrektion
En korrektion til et ”Fredeligt Beboermøde”, bragt i Skræppebladet nr. 09,
som referat af Beboermødet i afdeling 22, Sonnesgården
Tekst og foto af Rie Møller og Hanne Hansen

Skræppebladet havde i tidligere nummer
refereret direkte fra boligforeningens referat
fra Sonnesgårdens afdelingsmøde. Beboere
har gjort opmærksom på, at det ikke var et
beboerforslag, der blev afvist.
Derfor bringes hermed deres opfattelse og
indtryk af netop dette punkt på mødet.
Korrektionen angår ”Beboerforslag
blev afvist”, og sagen er, at det blev
beboerforslaget ikke.
Afdelingsbestyrelsen
fremførte
på demokratisk vis i foråret et
løsningsforslag om asfaltering af den
grønne tilkørsel til Sonnesgårdens
parkeringer på den grønne side. Området
er beklædt med plastgræsarmering.
Manglende vedligehold er synliggjort
ved ujævnheder, hvilket skulle løses med
asfalt.
Beboerforslaget var i sin enkelthed,
at
man
ikke
ville
have
en
asfaltløsning, altså nej til asfalt.
Ved afstemningen stemte hovedparten af
de fremmødte beboer NEJ til asfalt - ikke
mere asfalt.
Argumentet for at stemme nej til
asfalt er at søge andre løsninger for
vores område, løsninger, der adskiller
regnvand og spildevand. Regnvandet
siver ned, styrker grundvandsspejlet
og aflaster kloakledningerne. Altså
færre kloakafløb og mindre risiko
for
forstoppelse
eller
tilbageløb.
I vores asfaltgård har vi pt. 9 kloakker
mod 4 i det grønne. Og æstetikken er
usammenlignelig og et gode for dyr og
mennesker. Vi er på den grønne side af
Sonnesgården i overensstemmelse med
Kommunens Vand og Miljø.
Debatten var fredelig og god, og
beboermødet var som sagt fredeligt,
men ikke som det ”plejer”, for
vi havde en ny ordstyrer, som
udmærkede sig ved at tage vel imod
beboerkommentarer og befordre dem.
Til at svare på spørgsmål, der
krævede indsigt, havde vi glæde
af
foreningsbestyrelsens
formand,
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Jesper Pedersen. Det var et anderledes
beboermøde, godt, hvis man vil have
beboernes engagement og virkelig
vil medindflydelse og demokrati i
afdelingen.

Efter skybrud har nabogården oversvømmelse på det asfalterede stykke

Gellerup kirkes Julehjælp 2013
Igen i år kan der i Gellerup Kirke søges
julehjælp af sognets beboere. Julehjælpen
vil bestå af tilskud til juleindkøb. Bemærk
- i år skal der vedlægges årsopgørelse fra
Skat.
Ansøgningsblanket fås på:
Gellerup Kirkekontor, Gudrunsvej 88,
8220 Brabrand, tlf. 86 25 18 10, fra den 1.
november.

Send eller aflever ansøgningen
kirkekontoret.
Ansøgningsfrist
mandag den 2. december.

til
er

Yderligere
oplysninger
fås
hos
sognemedhjælper Bit Boel Buhl, 86 25 08
00.

Julegudstjeneste i Gellerup Kirke live
DR-kirken sender juleaftensdag live fra eftermiddagens gudstjeneste i Gellerup Kirke

International Aften i Gellerup Kirke
fredag den 6. december kl.18.00
Julefest med forskellige juleaktiviteter. Vi
laver juledekorationer, leger, synger og
får en dejlig julemiddag.
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding: inden kl. 13 dagen før festen
hos sognemedhjælper Bit Boel Buhl
på telefon 86 25 08 00 eller mail bbb@
gellerupkirke.dk
Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 16.00

Julegudstjenester den 24. december
Familiegudstjeneste kl. 12.30
Julegudstjeneste kl. 15.00.
DR-kirken optager live fra gudstjenesten.
Juleaften i Gellerup Kirke
En juleaften for alle, der har lyst at være
med. Aftenen forløber på traditionel vis.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.
15.00, hvorefter vi fortsætter med kaffe og
juleknas i kirkens underetage. Kl. 17.30
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 kaffe og
konfekt. Vi forventer, at aftenen afsluttes
kl. 21.30.
Har du lyst til at være med, er prisen 80
kr. for voksne og 35 kr. for børn. Sidste
frist for tilmelding d. 17. december på
kirkens kontor tlf. 86 25 18 10, eller du kan
kontakte sognemedhjælper Bit Boel Buhl,
Gellerup Kirke, bbb@gellerupkirke.dk,
tlf. 86 25 08 00.

City Vests juleudsmykning ud til Tinesvej og Silkeborgvej
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TOUSGAARDSLADEN
Beboerhus ∙ Edwin Rahrs Vej 6B ∙ Brabrand ∙ T: 8625 9158

LADENS FOLKEKØKKEN april 2013

tousgaardsladen

Onsdag 3.
Boller i selleri
Torsdag 4.
Skinkeschnitzel med brasede kartofler
………………………………………………………………….
Beboerhus • Edvwin Rahrs Vej 6B • Brabrand • Tlf. 86259158
Mandag 8.
Kyllingeret med cashew nødder
Onsdag
10.
Grøntsagsgryde
LADENS FOLKEKØKKEN december 2013
Mandag den
Torsdag
11.2. Risengrød
Bøf med løg & kartofler
Onsdag
den
4.
Stegt
lever med tilbehør
………………………………………………………………….
Torsdag
den
5.
Månedens
suppe
Mandag 15. Pita m. kylling / salat / humus & æblekage
Fredag den 6. Fish and chips
Onsdag 17. Flæskesteg med hvide & brune kartofler
Torsdag
18.9. Hokaido-suppe
Medister med stuvet hvidkål & kartofler
Mandag den
Onsdag den 11. Gammeldags oksesteg
………………………………………………………………….
Torsdag den
Laden.
Se opslag
Mandag
22.12. Julefrokost
Pasta med
tomatsovs
& kødboller
Fredag den
13. Forloren
m/svesker
æbler
Onsdag
24.
Stuvetand
hvidkål
med og
frikadeller
Torsdag
25.16. Julebuffet
Månedens
overraskelse
Mandag den
(afslutning)
………………………………………………………………….
Onsdag den 18. Hamburgerryg med grønlangkål/brunede kartofler
Mandag
29.19. Flæskesteg
Græske bøffer
med ovnkartofler
& tzatziki
Torsdag den
med rødkål.
Se opslag
Fredag den 20. Kulinariske julegaver
Maden bliver serveret mellem 17-18. Mandage fra 17.30.
Januar 2014
Ændringer i menuen kan forekomme.
Mandag den 13. Spidskål m/citronkylling
Bestilling
dagen
12 på telefon 8625 9158
Onsdag densenest
15. Stegt
flæsk før
medkl.
løgsovs
Torsdag den 16. Kartoffelsuppe med kylling
Fredag den 17. Tunfisk i ovn m/hytteost og kartofler
PRISER
Voksne 30 kr. • Børn 15 kr. • Rabatkort 10 gange: 200 kr.
Mandag den 20. Blomkålspizza
Onsdag den 22. Gullasch med kartofler
Torsdag den 23. Nakkesteg stegt som vildt
AKTIVITETER
I APRIL
Fredag den 24. Fiskesuppe
BANKO hver onsdag fra 16.30 - ca. 21.15
Mandag den
Wokret
med
savojkål
kylling fra 10-13
KAFFE
med27.brød
hver
tirsdag
ogogtorsdag
Onsdag den
29. Grønkålssuppe
MÆND
– gåture
tirsdage kl. med
11 tilbehør
Torsdag den 30. Månedens overraskelse
KVINDER I GANG tirsdag kl. 13 + snacks bagefter
Fredag den 31. Ostefrikadeller med spinatris
MADKLUB for børn 10-12 år – tirsdage kl. 16-19
SUNDHEDSCAFÉ
hver
kl. 13-15.30
på 1. sal
Maden bliver serveret fra
kl. onsdag
17-18 (mandag
først kl. 17.30).
Ændringer
i
menuen
kan
forekomme.
ZUMBA for kvinder hver mandag kl.14.30-15.30
Tilmelding senest dagen før kl.
12 på 10-12,
tlf. 86 25torsdag
91 58. 15-17
BEBOERRÅDGIVNING
tirsdag
Priser: Voksne 30 kr. Børn 12 kr. Rabat: 10 gange for 200 kr.

Arrangementer i december måned:

MED
ØJNE
følg med på Facebook
BANKOUNGE
hver onsdag
fra kl.aktiviteter,
16.30 - ca. 21.15.

KAFFE• med
brød hver tirsdag
og torsdag
fra 10-13.
FILM
BORDTENNIS
• MADKLUB
• DANS
• LEKTIEHJÆLP
I GANG
tirsdag kl. Kontakt
13 + snacks
bagefter.
+KVINDER
meget mere
forhver
7-14-årige.
Grete
T: 40384890
SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl. 13-15.30.
ZUMBA for kvinder i alle aldre hver mandag kl.14-15.
MED UNGE ØJNE børn/unge projekter og aktiviteter:
madklub, film, dans, lektiecafe og meget andet.
Følg med på www.facebook.com/med.ungeojne

SELSKABS- OG MØDELOKALER UDLEJES

WWW.TOUSGAARDSLADEN.DK
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julestue

i café perlen
Café Perlen i Yggdrasil holder Julestue
søndag den 8. December kl. 14-17
med æbleskiver, gløgg, juleklip af julepynt og
dekorationer og jule-bingo banko.

LOKALCENTER BRABRAND

HOLDER JULEFROKOST
MED UNDERHOLDNING

Onsdag den 18. december kl. 12.00
Der serveres lækre juleretter.
Under frokosten vil der blive afholdt amerikansk lotteri
med fine præmier.
Underholdningen i år er med festmusiker og
hyggepianist Kurt Jepsen.
Da der gives tilskud til arrangementet, koster det kun
100 kr. at deltage.
Billetter kan købes i Søcaféen fra den 2.-13. december.

Nyttige telefonnumre i Brabrand Boligforening
Afdelingsformænd

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

Afdeling 2, Søvangen:

Steve Christensen
Steve-christensen@jubii.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Vagn Eriksen, tlf. 30 78 07 70
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, aasec@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf. 60 77 58 02, leneom@yahoo.dk

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

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 24, Skovhøj Hasselager:

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

Uffe Adelørn, tlf 40 40 11 19, adeloern@stofanet.dk
Flemming Søgaard Jensen, tlf. 86 24 60 34
efj-holmstrup@mail.dk
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63,
Jan1307@hotmail.com

Afdeling 25, Østergårdsparken:

Christina Valsted Madsen, tlf. 60 21 02 80
valsted@gate58.dk
Maria Kahr Ovesen, tlf. 40 88 21 60,
maria@kahrshjem.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 21 80 61 14, reneskau@gmail.com
Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47,
troels.bo@gmail.com

Dega Jama Mohamed
Gudrunsvej 8, 1. th. tlf. 50 53 31 16
degajama@live.dk

Afdeling 15, Hasselengen:

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

Peter Iversen
Jernaldervej 245, 4., tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:

Inspektører

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

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

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:

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

Fritidsforeningen
Formand Jytte Lausen, tfl 86 92 45 95,
mobil 23 66 26 95
jyttemargrethe@stofanet.dk

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

Tanja Bergstrøm
Gudrunsvej 50, 7. th. tlf. 26 80 31 12
tanja@fam-bergstroem.dk

Ole Sørensen, tlf. 40 72 49 61

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

Afdeling 30, Pilevangen:

Afdeling 12, Thorsbjerg:

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

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

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

Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23, 24 & 26:
Carsten Falck, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

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

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 25 & 30:

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

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

Underhuset
Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand,
tlf. 87 30 16 00 el. 20 55 97 88

Peter Sørensen & Ege Høst Hansen
Driftskontoret: Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Robert Sørensen, Rymarken 2, tlf. 89 31 71 71

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

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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Information
fra beboerrådgivningen

Kursus om
digital post
Fra november 2014 skal alle borgere i Danmark
have en digital postkasse. Det vil sige, at post fra
kommunen og andre offentlige myndigheder bliver sendt til dig som digital post og ikke som papirpost.
Loven gælder for alle borgere, som bor i Danmark,
har et cpr.-nummer og er over 15 år.
Beboerrådgivningen tilbyder beboerne i Toveshøj
et kursus, hvor man kan få hjælp til:
At oprette en e-mailadresse
At bestille NemID
At oprette en digital postkasse
Kursus afholdes 2 gange i 2013 på følgende datoer:
December: 3, 10
Kurset er hver tirsdag og varer en time. Du kan
vælge mellem kl. 14-15 eller 15-16.
Sted: Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6
B, 1.sal
Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus,
bedes du kontakte beboerrådgivningen for at bestille tid.
Hvis du ikke har mulighed for at modtage din
post digitalt, har du mulighed for at søge om fritagelse et par måneder før den 1. november 2014.
Med venlig hilsen
Maryam Fereidanian
Beboerrådgivningen i Toveshøj
E-mail adresse: mafe@bbbo.dk
Telefonnr.: 20185424
Træffetid: mandag og onsdag 10-14 med tidsbestilling,
tirsdag 10-12 uden tidsbestilling, 13-14 med tidsbestilling. Torsdag 13-14 med tidsbestilling og 15-17 uden
tidsbestilling. Fredag: lukket

Gellerup Museum
Gellerup Museum søger museumsleder på deltid.
Har du lyst til at være med til at lede Danmarks
formentlig højeste museum, som ligger på sjette sal
på Gudrunsvej 16 - så tjek Brabrand Boligforenings
hjemmeside bbbo.dk - “Job hos os”.
Ansøgningsfrist 3. januar 2014
Ansættelse pr . februar 2014

ADMINISTRATIONEN

Holder lukket den 23. december

Vind med JR Skræp
Det er to gavekort på 100 kroner til BR Legetøj på
højkant hos JR Skræp, hvis du kan gætte det ord,
der mangler på en tegning. Se på side 15

Gellerup Museum
Julehygge på museet med gløgg og æbleskiver
søndag den 15. december kl. 14-16
Åbningstider med gratis entré:
1. søndag i måneden kl. 14.-16.
Efter aftale tirsdage kl. 15.00-17.00.
Åbent for grupper efter aftale.
Kontakt museet for mere information.
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.
www.gellerupmuseum.dk

