I Hasselhøj er der trygt og rent - side 4
Den smukkeste grimme mudderpøl i Århus - side 7
Efterårets afdelingsmøder - side 16
Ingen undskyldning for ikke at sortere affald!- side 25

4

nummer

september 2017

7

5

16

25

Skræppebladet

KOLOFON

SKRÆPPEBLADET
ISSN 0906-267X

Dortesvej 35 A, 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 otte gange om året.
Oplag: 5450 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.
Redaktion:
Kirsten Hermansen
Helle Hansen (ansvh. red.)
Louise Elm Niemann
Jens Skriver
Jacob Johannesen
Hans Nikolajsen
Louise Nejst
Ulrik Ricco Hansen
Bo Sigismund

Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Tlf. 26 23 84 64 ( afd. 4)
Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Tlf. 21 93 37 29 (afd. 11)
Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Tlf. 82 43 18 47 (afd. 26)
Tlf. 26 29 36 64 (frivillig)
Tlf. 28 14 57 39 (frivillig)

Redaktionssekretær:
Elsebeth Frederiksen, tlf. 41 42 87 92
mail: redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Niels Sørensen, niels.nscript@gmail.com
Tryk:
CS Grafisk

Deadline Skræppebladet:
Fredage klokken 10.00

Udgivelsesdato:

15. september
13. oktober
24. november

28. september
26. oktober
7. december

Indlæg sendes til redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.
TJEK OGSÅ SKRÆPPEBLADETS FACEBOOK-SIDE
Forsiden: Den 23. august blev Fossen i Gellerup åbnet. Her blev soppet, spist kage, og projektleder Kim Skjelmose holdt åbningstalen.
Foto Elsebeth Frederiksen

LEDER
Visioner
Af Bo Sigismund

Beboere og boligorganisationer står snart overfor en politisk
ide, der tyder i retning af at styre hele vores almene boligsektor fra Finansministeriet, og det kan blive til en alvorlig
økonomisk og social trussel. Vi ved, hvordan kommunerne
holdes i meget stramme tøjler, og det er det kvælerhalsbånd,
der også er tiltænkt os, vores drift og vores forvaltning.
En ny driftsbekendtgørelse vil pålægge boligorganisationerne
at udarbejde detaljerede driftsplaner, som skal indsendes,
vurderes og kontrolleres af udenforstående. Og en tanke om
direkte statslån udenom kreditinstitutionerne vil kunne give
finansministeren et stærkt økonomisk redskab til at stramme
vores boligøkonomi. Umiddelbart lyder det som en underlig
tanke af ministeren. Statslån må jo være under demokratisk
kontrol!
Men det er svært at undgå mistanken om, at regeringen ikke
vil den almene boligsektor noget godt – og at omstændelig
styring og detaljeret kontrol vil være en udgift til revisorer og
konsulenter, som beboerne i sidste ende er udset til at skulle
betale. Samtidig betyder et krav om at spare 200 kroner om
måneden på huslejen, at der let kan blive udsigt til forringelser af serviceniveauet.
Planerne er blevet til på et skrivebord og uden at tage hensyn
til det virkelige, daglige liv i en boligafdeling. Det giver de politikere, der er vores modstandere, pokker i, og derfor er det
på tide, at vi selv finder ud af modforholdsregler. Udfordringen ligger i at finde vores egne løsninger og så at sige finde
de lavthængende frugter. Udnytte de lokale muligheder og de
fælles interesser. Og det kræver, at beslutningstagerne bliver
udrustet med viden og handlemuligheder. Det vil blive mere
krævende at være beboer og bestyrelsesmedlem. Men den
udvikling er ikke nødvendigvis noget dårligt.
Lige nu diskuterer afdelingerne driftsfællesskaber, og det vil
blive et tema på beboermøder og bestyrelsesmøder. Hvordan
det skal ende med at se ud i praksis, må vokse frem lokalt. En
beslutning, der skal forslå noget og give udbytte, må nødvendigvis være baseret på viden. Den almene boligsektor bygger
på ideer om fællesskab og lokal selvforvaltning. Her findes
noget, som vi alle i vores organisation og vores afdelinger kan
udvikle og få udbytte af, og det er en kraft, der vil blive mere
og mere brug for. Vi skal holde fast i, at det er beboerne selv,
der skaber livsstilen i de boligafdelinger, vi har valgt at flytte
ind i.
Og vi må udvikle politiske alliancer, der kan stå imod de trusler, vi er oppe imod.

Endelig lidt til børnene i Højriisparken
Legeplads indviet i afdelingen
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

”Vil du ikke komme og tage billeder
og skrive lidt om vores nye legeplads?”
Det spurgte Kaja Rosing mig om i
telefonen. Vi har jo ikke skrevet ret
meget om afdelingerne i Gl. Brabrand
i Skræppebladet, så jeg kørte derned
en søndag eftermiddag.

Det regnede desværre, da den skulle
indvies, så de fremmødte måtte gå
ned i fælleslokalet i kælderen og
spise en masse boller og pandekager,
som var fremstillet til lejligheden. Så

må vi håbe, at børnene kommer og
leger der, når solen bryder frem.
Når der ikke var nogen børn til stede,
måtte de barnlige sjæle posere.

Legepladsen er ikke stor, men det er
også en lille afdeling.
”Vi vil gerne gøre det mere attraktivt
for børnefamilier at flytte hertil,”
siger bestyrelsesmedlem Poul Kling.
Et andet medlem af bestyrelsen, Gert
Sørensen, tilføjer, at legepladsen efterhånden bliver udvidet, når der er
flere penge til det. De har overskud
i afdelingen og derfor var der råd til
legepladsen denne gang.

Gert Sørensen og Poul Kling måtte selv agere børn, da der ikke
var mødt nogen op til indvielsen.
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A N D R E ØJN E

I Hasselhøj er der trygt og rent
Vi er taget til afdeling 7,
Hasselhøj, for at opleve afdelingen Med Andre Øjne
Vi var taget til Hasselager en eftermiddag og troede først, der ikke
skete noget. Der var helt tomt. Men
efter at have gået lidt rundt i området, så vi, at der var masser af liv.
Børn, der legede, beboere, der gik
med deres hund, og folk, der sad i
deres have og hyggede og drak kaffe.
En ting, vi hurtigt lægger mærke til,
er, hvor mange hunde der er. De er
over det hele, dog i snor. Ellers ville
de også forstyrre resten af dyrelivet i
afdelingen, hvor der er en del harer,
og en gang imellem kigger rådyrene
forbi.

Studerende holder af afdelingen

På vej rundt møder vi en studerende,
som dog ikke vil have navn og billede
4 - Skræppebladet september 2017

i bladet, men som gerne vil fortælle,
hvorfor hun bor i afdelingen. Hun
har boet i Hasselhøj i to år efter at
have boet i midtbyen. Hun flyttede til
området for at prøve noget andet, og
i dag er hun meget glad for det. Det
eneste problem for hende er, at der er
relativt langt til indkøbsmuligheder.
Der er to kilometer til Kolt og fem
kilometer til Viby, hvor er er mange
muligheder. Men det er ikke et større
problem, end at hun stadig holder af
området.

Vi ville prøve noget nyt

Den gennemgående begrundelse for
at være flyttet til området er, at beboerne ville prøve noget nyt. Vi møder
Duha Sara, som bor i Hasselhøj med
sine tre børn og manden Mustafa. De
boede tidligere syv år i Gellerup, men
trængte også til forandring.
”Vi ønskede en anden livsstil med
mere tryghed og natur,” forklarer

Duha. Børnene har udviklet sig, og
de virker mere afslappede nu, i forhold til da de boede i Gellerup.
Der er meget grønt i afdelingen, og
det ser ud til, at fællesarealerne bliver
holdt godt. Bebyggelsen består af
fire gårde, som alle dørene vender
ud mod. Det betyder, at børnene kan
lege trygt i hver gård.
”De ved, at de ikke må gå udenfor
deres gård, ”siger Ralf Lyngaa Christensen, som har boet i området i 23 år.
Han er pensionist og er ofte med til at
holde øje med børnene i gården. Han
synes, det er dejligt med alle børnene
i gården, det giver liv og løfter området. Han mener, at der er et godt
fællesskab, hvor alle passer godt på
hinanden. Han holder meget af gårdformatet. Det gør, at man at møder de
samme mennesker, men også, at der
er sikret mod tyveri, fordi folk kan
holde øje med hinandens boliger.

at socialisere, foredrag om kattefoder, og hvad de ellers kan finde på.
Lige nu er der ca. 70 medlemmer af
klubben, hvor man som medlem kan
møde andre hundeejere i den nye
hundegård.

Alle børn leger sammen i gården, uanset baggrund.
”Nogle gange sidder vi her på bænkene og drikker kaffe og hygger os,”
siger Ralf og peger på hegnet omkring bænkene, som er godt velholdt.
”Vi er meget tilfredse med driften,
det lover godt for fremtiden.”

Glade og trygge

Charlotte Sander er også glad og
tryg i Hasselhøj. Hun har boet der
i fem år og flyttede dertil, da hun
skulle have noget større.
Hun
bor der med sine to børn, Zoey og

Lukas, som også ser ud til at hygge
sig i gården. Dem passer Ralf også
på. De leger også med Duhas børn,
Yousef, Ziizo og datteren Nada.
Vi møder også Signe Pedersen. Hun
står med sin hund i sin store have.
Den gør lidt ad os, men er hurtigt
stille. Hun har boet i området i syv
år til november. Før det boede hun i
en etværelses på Trøjborg. Her var
for meget larm, så hun søgte ud til
Hasselager. Hun har også en kat,
der nu kan komme ud. Da hun har
hund, der alligevel skal luftes, er det
ikke et problem med to kilometer til
nærmeste supermarked.
”Jeg skal jo alligevel ud og gå lange
ture med den.”

Ralfs have, som han tilbringer mange gode
timer i.

Skræppebladets udsendte

Dyreklub

Afdeling 7 og 15 har lige fået en
hundegård og en dyreklub. Signe
Pedersen er medlem af bestyrelsen
af dyreklubben, og hun forklarer, at
de arrangerer forskellige foredrag,
hvalpeaftener, hvor hvalpe kan lære

Elsebeth Frederiksen,

Bo Sigismund,

Foto: Espen Swane

Foto: Bo Sigismund

Gellerupparken

fotograf

Afdeling 7, Hasselhøj
Hasselhøj består både af familie- og ungdomsboliger, både i
et- og flere plan. Nogle har haver, både foran og bagved, andre
har et lille frimærke.
Der er 101 boliger i størrelsen 1 - 5 rums fra 49 til 129 m2.
Boligerne er udformet som små rækkehuse, hvoraf de fleste er i
1½ plan.
Adresse:
Hasselhøj, 8361 Hasselager
Ni kilometer til Århus C.
Skræppebladet september 2017 - 5

25 år, hvor ting har forandret sig,
men meget er forblevet det samme
Beboerrådgiver Jens Høgh har lige haft 25-års jubilæum
Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

og få job og uddannelse. Han kan
se, at nogle af de mennesker, han har
hjulpet i starten, nu har børn, der
begynder at gå på universitetet og
andre uddannelser.

Brobyggere

Jens’ kollega, Abelone, havde sørget for fødselsdagskage. Den smagte godt!
Den 1. august 1992 begyndte Jens
Høgh som beboerrådgiver, i dag med
base i en lejlighed på Gudrunsvej 16 i
Gellerup. Han startede dengang som
barselsvikar, og da vikariatet var færdigt, blev der en stilling ledig, som
han søgte og fik. Han havde tidligere
arbejdet som frivillig flygtningeven,
så han kendte noget til målgruppen i
Gellerup i forvejen.
Han trives med jobbet, og selvom der
nogle gange er svære sager og beboere, som han ikke kan hjælpe, er det
meget givende for ham.
”Hvis jeg kan se folks øjne lyse op,
fordi jeg har hjulpet dem, gør det mig

rigtig glad, og så har jeg haft en god
dag på arbejdet,” siger Jens.

Stor udvikling i området

Der var været en stor udvikling i
området, fra dengang Jens begyndte
til i dag. Ikke mindst i beboersammensætningen, men det er ofte de
samme problematikker, som folk
havde dengang som i dag.
”Sociale problemer er de samme, om
end du kommer fra Danmark, Somalia, Libanon eller et helt andet sted.”
Jens forklarer, at selvom der er sociale
problemer i området, kan han også
se individer udvikle sig i deres liv

Jens Høgh betragter beboerrådgiverne som brobyggere i forhold til
systemet. Modsat sagsbehandlere på
jobcenteret er beboerrådgiverne på
beboernes side og ikke på systemets.
Nogle gange er det vigtigt at presse
på hos sagsbehandlerne, så der sker
noget i en sag, som ellers kan ligge i
lang tid.
”Men det er jo sager, der betyder
meget for borgerne, og derfor er det
vigtigt, at de ikke bliver lagt i en
bunke på jobcentret.”
Efter kontanthjælpsloftet blev indført
i 2016, kan Jens se, at flere får sværere
ved at klare sig. Ofte kan han ikke
hjælpe med andet end at forklare brevenes indhold, men han kan dog give
lidt glæde til folk, som f.eks. ikke har
råd til at holde jul eller ferie. Han
giver nemlig også hjælp til at søge
julehjælp, skrive fondsansøgninger
og til at ansøge om sommerferie fra
Arbejdsmarkedets Feriefond. Her
sender de børnefamilier på ferie i
Danmark. Jens har oplevet familier,
som bliver meget lykkelige over at
kunne komme på ferie, måske for
første gang i mange år.
Tillykke til Jens med jubilæet.

Vil du være med til at lave Skræppebladet
og fortælle om livet i Brabrand Boligforening.
Så stil op til valg til redaktionen på dit beboermøde i september, eller meld dig som frivillig skribent.
Redaktionen holder møde ca. en gang om måneden - og vi laver kurser i, hvordan man skriver artikler.
Er du nysgerrig, så ring til redaktionssekretær Elsebeth Frederiksen (41 42 87 92) eller redaktør Helle Hansen
(27 83 27 82)
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Den smukkeste grimme mudderpøl i Århus
Danmarks Grimmeste Festival er tilbage til rødderne
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Tekla Pryds og Peter Høj

Danmarks Grimmeste, også kaldet
Grimfest, havde i år skruet ned for
ambitionsniveauet,
havde
solgt
færre billetter og var gået tilbage
til rødderne. Den bliver afholdt på
Grimhøjvej i Brabrand, tæt på
afdelingerne på Holmstrup Mark.
Beboerne kan da også høre musikken
fra deres afdeling, når vinden vender
rigtigt, eller forkert – det kommer an
på, om man kan lide den slags lyde.
Der var mere plads end sidste år på
en regnfuld festival, som var blevet
dækket af halm for at dække det
værste af mudderet. Det afholdt dog
ikke Anette Knight, som bor i Holmstrup, som er nabo til festivalen, og

hendes veninde, Dorthe Ringgaard,
som bor i Risskov, fra at tage til festival som frivillige.
Anette var af sted for fjerde gang,
og denne gang havde hun fået vagt
lørdag i baren ”Kostbar”.
”Hvor er her hyggeligt,” siger Anette
og beundrer udsigten til scenen.

Kan høre musikken i Holmstrup

Fredag havde Anette ingen vagter,
men var alligevel lidt på festival.
Fordi hun har dårligt knæ, er det dog
svært for hende selv at gå til festivalen, så veninden Dorthe kører hende.
Lørdag efter vagten kunne hun
slappe af og nyde festivalen.

Høet var godt til at undgå mudder, men blev også brugt
til siddepladser.

Linda tog virkelig festivalen til sig,
selvom hun normalt hader festivaler.

Ris og ros

Fordi festivalen ligger langt væk fra

Anette Knight og Dorthe Ringgaard er frivillge
fordi de vil støtte festivalen.

”Jeg er frivillig på festivalen, fordi
det er hyggeligt.”
Hun kunne også have betalt for at
være med, da hun også gerne vil
støtte den lokale festival, som hun
mener, er værd at bevare. Hun mener,
at hun bedst kan støtte med sin frivillighed.

Andre beboere fra Holmstrup

og fordi det ligger så tæt på hendes
hjem. Det der med at sove i telt er i
hvert fald ikke noget for hende, forsikrer hun mig om.

På festivalen løber jeg ind i Linda
Gråbæk, som er på Grimfest for
første gang. ”Jeg hader normalt festivaler, men her er virkelig hyggeligt”
siger hun med et smil.
Hendes venner havde købt en billet
til hende, ellers var hun ikke kommet
af sted. Grunden til, at hun synes,
festivalen er hyggelig, er atmosfæren,

byen, er det svært med offentligt
transport. Den sidste bus går omkring midnat, og derefter er det taxa
eller bus fra festivalen, som koster 50
kroner ned til midtbyen. Men bortset
fra de dårlige busforbindelser var de
folk, jeg snakkede med på festivalen,
rigtigt tilfredse med arrangementet.
”Festivalen er meget velorganiseret.”
”Musikken har et højt niveau.”
”Der nok siddepladser til alle.”
Så forhåbentligt forbliver festivalen
på den størrelse, som den er nu.
Med en god blanding af nye fremadstormende bands, kultklassikere og
mere etablerede navne, som var med,
og som da de startede deres karriere
fik chancen på festivalen.
Skræppebladet september 2017 - 7

Et væld af muligheder for børn i afdelingerne
Ungt par anmelder legepladser, og de har været omkring afdelinger i Brabrand
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Michael Frederiksen

Michael og Camilla Frederiksen har
to små børn, Oliver og Sebastian. Forældrene er begge studerende, så der
er ikke altid midler til de helt store
oplevelser i Aarhus.

børnefamilier i byen kan finde gode
legepladser.
Profilen hedder bornenesaarhus, og
her er billeder og anmeldelser fra

har nu også åbnet en Facebook-side,
som også hedder Børnenes Aarhus.
Her vil også komme anmeldelser
af legepladser, men også forslag til
andre sjove aktiviteter for familier.

Der er også dejlige legepladser i
Søvangen. Her er Sebastian højt til vejrs.

Mange er glade for legepladserne i
Skovgaardsparken.

Sebastian er også ret glad for legepladsen
i Beringsminde.

Derfor fik de den idé at finde legepladser i byen og besøge dem, så
deres børn på den måde kunne more
sig alligevel.
Michael har selv trådt sine barnesko
i en af afdelingerne i Brabrand Boligforening, nemlig Skovgårdsparken.
Her husker han tydeligt, hvor han
selv legede som barn. Dengang var
legepladserne ikke så flotte, som de
er i dag, hvor afdelingen virkelig
har oppet sig på det område, men
han husker, at børnene i Hejredalens
børnehave tog i den nærmeste skov,
hvor der var en fin legeplads. Den
ligger i det område, som kaldes Beringsminde.
Den ligger der stadig, for enden af
Hyrdedamsvej og ned ad en trappe.
Her kommer de stadig en gang imellem.
Michael og Camilla har hele tiden
taget billeder, når de har været på legeplads, og i april 2016 fik de den idé
at lave en Instagram-profil, så andre

legepladser fra hele byen. De har
også planer om at tage til de andre
afdelinger i Brabrand Boligforening,
og turen går snart til Hasselager. De
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Oliver er vist ikke bange for højder.

Oliver på legepladsen ved Beringsminde.

Nekrolog over Merete Blicher
30. juli 1950 - 13. august 2017
Tekst Jens Skriver, foto Sandy Rosenvinge Lundbye

Merete Blicher døde i sin søvn efter
flere års alvorlig sygdom. Hun var
gennem mange år en markant og
meget aktiv beboer i Holmstrup.
Sin afstamning fra forfatteren St.St.
Blicher var hun stolt af, og den blev
en ledetråd for hendes virke. Hun
valgte dansk og psykologi som linjefag i sin læreruddannelse, og hun
havde et meget stærkt socialt engagement. Som hun sagde: ”Han skrev
om folket.”
Siden 1970’erne var hun aktiv i
kvindebevægelse og VS, samtidig
med at hun arbejdede som lærer.
Hun mødte sin mand, Peter
Iversen, da de lavede lokalradio
sammen, og han flyttede herud i
1990’erne. I en periode sad hun

i afdelingsbestyrelsen, men lod
stafetten gå videre til manden.
Merete led af psykisk sygdom, men
det slog hende ikke ud, og hun
vejledte andre psykisk syge bl.a. ved
at skrive bogen ”Fra psykisk syg til
aktiv handlende person”. Hun kom i
”Biffen” på Silkeborgvej og var meget
glad for at bruge skriveværkstedet.
Også Værestedet i Holmstrup var
et sted, hvor hun var glad for at
komme. De andre gæster giver hende
dette skudsmål: ”Meget varmhjertet,
meget interesseret i, hvordan andre
mennesker har det, og et meget givende menneske.”
Merete var meget politisk aktiv, men
droslede dog lidt ned, da hun blev syg.

Peter Iversen er medlem af foreningsbestyrelsen
og nu også byrådsmedlem
To måneders barselsvikariat for Peter
Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Peter Iversen, som sidder i foreningsbestyrelsen, skal nu
ind og prøve at være politiker på rådhuset. Han er 1.-suppleant til byrådet for Enhedslisten, og da byrådsmedlemmet Peter Bonfils tager barsel i to måneder, kommer Peter
Iversen ind og vikarierer fra den 1. september og to måneder frem.
”Jeg har ikke tænkt mig at være vikaren fra helvede,” siger
Peter med hentydning til SF´s Karsten Hønge, som var
vikar i Folketinget og ruskede gevaldigt op i tingene.
Han tilføjer, at det bliver spændende at prøve kræfter med
byrådsarbejdet, som han har fulgt tæt i de næsten fire år,
han har været suppleant. Han opdagede faktisk først, at
han skulle vikariere, da han læste det i Stiften, da de mails,
partiet havde sendt til ham, var røget i spam.
Peter Iversen, her til Enhedslistens generalforsamling,
glæder sig til at komme i byrådet.

Men nu er han helt klar til at overtage det spændende
hverv.
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Overvældende overflødighedshorn af oplevelser
til festival i Gellerup
Eutopia International Festival viste sig at være en succes.
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Per Ryolf

Fra 26. til 30. juli var der kulturfestival i Gellerup. Festivalen bød på
alt, hvad hjertet kan begære, og oplevelser for alle. Festivalområdet var
koncentreret om Eutopia Stage, den
tidligere Gellerupscene, og området
omkring biblioteket og Nordgaardhallen.
Der var forestillinger for alle, også
folk, som ikke ville spendere noget
på oplevelser. Det var nemlig gratis
for beboerne i området, men ellers
kostede nogle arrangementer kun 50

ninger, dans og musik. Det var meget
forskellige forestillinger på Eutopia
Stage, men de fleste var dem, man
godt kan betragte som alternative,
måske endda avantgarde.
Der var Zafaraan. En iransk danser,
som i en time rystede publikum med
sin dramatiske og meget emotionelt
drænende dans. Her sad mange publikummer tilbage med en følelse af
at have været med en til dæmonuddrivelse. Nogle diskuterede efter

førte an med trommer og sækkepibe,
og lokale vandrede med fakler fra
E&P Huset og oplyste pladsen før
koncerten.
Det var stadig lyst, så derfor fik det
ikke helt den ønskede effekt, men det
gav deltagerne en følelse af sammenhold og nogle smukke billeder.

Der var også fjollede og sjove
oplevelser

Alt var ikke alvorligt. Der var klovnerier for børnene (og voksne) med
italienske og sydamerikanske artister,
som både legede, balancerede, smed
med hatte, kegler og bolde, mens de
med mimik og få ord tryllebandt et
publikum, som aldrig havde set et
trylleshow som dette.
Heldigvis var vejret med klovnene,
da det meste af dette blev afholdt
udenfor. Det var ikke, fordi vejret
var supergodt, det regnede meget af
tiden, men som regel blev det godt,
når aftenen kom, og det sjove skulle
begynde.

Bystemning

Bianco su Bianco var en storslået visual oplevelse (Foto af Viviana Cangialosi).
kroner, men rigtigt meget var gratis.
Eutopia er et græsk ord, som betyder
et smukt sted. Og festivalen blev i
det græske tema med navnene på de
forskellige områder. Der var Agora,
hvor der blev afholdt små koncerter
og debatter, og Eutopolis var hele
festivalområdet.

Alt udsolgt

Selvom festivalen lå i sommerferien, var der udsolgt til alle shows
på Eutopia Stage, og der blev der
udstillet store følelser, flotte lyssæt10 - Skræppebladet september 2017

forestillingen, om det kunne være en
protest mod det iranske styre, som
gør det farligt for kvinder at danse
offentligt.

Fakkeloptog og Tim Christensen

Lørdag aften blev afsluttet af en fin
solokoncert med Tim Christensen,
som helt alene på scenen underholdt
publikum, som var stimlet sammen
ved scenen bagved Nordgårdhallen.
Før koncerten havde der været fakkeloptog, hvor Ramallah-spejdere,
som var kommet helt fra Palæstina,

En del mennesker var der ikke
for at se noget bestemt, men mest
for at opleve stemningen sammen
med venner. Det var der også rig
mulighed for, da området omkring
biblioteksbygningen var lavet om til
festivalområde med et aftentelt, men
også et sted, hvor folk kunne sidde
og drikke deres medbragte drikkevarer eller købe i Sleep-in Gellerups
café, som var meget velbesøgt.
Faktisk var der ofte en lang kø. På
den anden side af biblioteket var der
spisesteder, hvor blandt andet det
lokale projekt ”Smag á la Gellerup”
havde en madbod, hvor der hver dag
var en gæstekok. Ellers kunne der
købes falafel og alt for den søde tand,
selv candyfloss.

Hamlet Short

Et af festivalens helt store højdepunkter var Hamlet Short. En
forestilling på 30 minutter, som

Fællesspisning

Der var fællespisning efter stykket,
hvor værtsfamilien havde kokkereret
det meste af dagen, for at gæsterne
skulle have en god oplevelse. Det er
sjældent, der er mulighed for at spise
sammen med de skuespillere, der
lige har fremført et stykke. Det giver
også en særlig nærhed.
”Bedste forestilling, jeg har set i
mange år,” lød det fra en af publikummerne.
”Det var fantastisk,” sagde en anden.
Det var svært for folk at beskrive
helt nøjagtigt, hvad de syntes om
stykket, andet end de sædvanlige
superlativer, men det er også følelsen
indeni og ikke ordene, der kommer
ud af munden på publikum, der er
afgørende.

Overdådig afslutning

Hamlet Short var ef af de største
oplevelser på festivalen.
foregik tre aftener i folks stuer.
Og sikke en forestilling, det var!
Fordi det foregik i en stue, var publikum helt tæt på skuespillerne Thure
Lindhardt og lokale Chadi Abdul
Karim.
Kun med hjælp af et par tørklæder
og en plakat, hvor de medvirkende
personer i stykket var på, og hvor
disse personer blev streget ud af
skuespillerne, efterhånden som de
døde i stykket. Og alle dør!
Det er et dramatisk stykke, og selvom
der kun var en halv time, formåede
både skuespillere og instruktør Christoffer Berdal at fortrylle publikum.
”Jeg kunne se på en ung kvinde, at
stykket tændte en gnist i hende,”
sagde Thure Lindhardt efter stykket.
Det var også en åbenbaring for
mange. Nogle havde aldrig set
Hamlet før, og selvom de fleste
kender til historien, er det anderledes
intenst at se det live. Også fordi vi
sad ca. en meter fra skuespillerne. Vi
kunne se deres ansigtsudtryk helt tæt
på og tilmed snakke med skuespillerne efter forestillingen.

Bianco su Bianco hed forestillingen,
der afsluttede hele festivalen på Eutopia Stage. Det var en perfekt afslutningen på en festival, der har budt
på så meget. Med masser af elpærer,
der hang i ledninger fra lofter, mens
nogle af dem stod på stænger på
gulvet og oplyste scenen. Med mange
forskellige måder at oplyse rummet
på, hvor de medvirkende både puttede lys i poser, slukkede dem på skift
og brugte lyset til at illustrere deres
historie med,. Den kunstneriske leder
af kompagniet bag forestillingen,
Daniele Finzi Pasca er ikke ukendt i
kunstnerkredse, Han har en fortid

som instruktør for Circe de Soleil og
udviklede også åbningsceremonien
ved Vinter-OL i Torino.
Selvom jeg havde forventet et show i
stil med Circe de Soleil med akrobatik og måske lidt ild på scenen, var
det fortællingen, der var det centrale
i stykket. En kvindelig hovedfortæller skulle gå mangt og meget igennem for at fortælle hele historien, da
hun hele tiden blev distraheret af sin
mandlige kollega, som på alle måder
mere eller mindre ubevidst forsøgte
af ødelægge hendes historie.
Det gjorde han ved pludselig
at bryde ud i sang fra Elvis til
Village
People,
med
masker
og diverse lys og lydeffekter.
Selvom temaet for historien var
alvorlig, det handlede om et kærlighedsforhold, hvor konen bliver syg,
blev det fortalt med både finesse og
humor. Også den kvindelige fortæller var charmerende med både sin
accent, sang og mimik. Dette var
den perfekte måde at afslutte en god
festival på.
En festival som formåede at række
udover Gellerup og involvere folk fra
alle bydele i Århus.

Der var også sjove ting for de helt små.
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Hvad var det nu, der blev stemt hjem
på repræsentantskabsmødet den 29. maj?
Hvordan går det med visionsudvalget?
Tekst Lene Olm

På repræsentantskabsmødet i maj
blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et udvalg, som skulle forberede tanker og idéer til decentraliserede
driftscentre i Brabrand Boligforening.
Forslaget blev stemt hjem med et
meget stor flertal, men på grund af
mødets mange og vigtige emner blev
det ret sent. Dette betød, at forslagsgiverne ikke fik den fornødne tid
til at redegøre for forslaget og dets
betydning for boligforeningen.
Heraf følger naturligt, at ingen i administrationen og repræsentantskabet, bortset fra de personer, der har
arbejdet med forslaget, ved, hvad det
indebærer. Det giver nødvendigvis
mange tanker ude i afdelingerne og
administrationen.

Indkaldelse til møder

Lige før sommerferien indkaldte
administrationen til møderækker hen
over efteråret. Her er afdelingerne
sat sammen med andre afdelinger,
med hvem de måske kunne tænkes
at indlede et for dem nyt driftscentersamarbejde. Der kan i processen

ske justeringer i sammensætningen,
da der ikke på nuværende tidspunkt
er fuldt overblik over afdelingernes
standpunkter. Med valg af ordet
driftscentersamarbejde er der lagt
op til muligheden for et mere omfattende samarbejde end blot driftssamarbejde. De nye centre tænkes at være
afdelingsstyrede, så det fremover er
afdelingerne, der tager beslutninger i
forhold til driften af de enkelte afdelinger.

Hvordan tør vi så foreslå det?

Jo - alle undersøgelser og den opsamlede viden, der er om området,
viser, at når det er afdelingerne selv,
der tager beslutningerne, opnås
herigennem ikke blot engagement og
ejerskab, men også muligheden for
en lokalt forankret stabil udvikling.
Forslaget lød oprindeligt på decentralisering af driftscentre, men forslaget
rækker langt ud over en effektiv og
fornuftig drift. Alle de beslutninger,
som må tages af afdelingsbestyrelserne i forbindelse med oprettelsen
af centrene, giver muligheden for et

styrket beboerdemokrati. Sådan har
ønsket været siden pejlemærkerne i
Muusmann-rapporten. Øget og styrket beboerdemokrati i boligforeningen er vigtigt, så det handler først og
fremmest om en kulturomlægning,
der sikrer dette.
Med de væsentlige beslutninger, der
fremover skal træffes af de beboervalgte, er det af allerstørste vigtighed, at de er klædt på til denne store
opgave. Vi kommer til at tale om
behovet for kurser og anden form for
uddannelse, hvor temaerne passer
til de beslutningsområder, der skal
behandles i den forbindelse.

Nye driftscentre

På driftsmøderne i efteråret vil der
blive redegjort for muligheder og
sammensætning af driftscentrene.
Alle tankerne drejer sig om, hvordan
man kan gøre det bedre og nemmere
for vores beboere, og hvor service
og kvalitet er i højsædet. Hvis vi alle
tager fat, er det begyndelsen til et
dynamisk beboerdemokrati, der kan
udvikle sig i Brabrand Boligforening.

Tur i Brabrand og Toveshøj
I forbindelse med Brabrand Kulturuge bliver der den 16. september
arrangeret en guidet tur i Gellerup og Toveshøj
Tekst Elsebeth Frederiksen

Kom og hør om udviklingen – fra de
lokale projekter til de globale trends
inden for moderne byudvikling.
Turen begynder ved E&P Huset –
informations- og aktivitetscenter for
den ambitiøse helhedsplan, der over
en årrække skal forvandle Gellerup
fra boligområde til attraktiv bydel.
Du får en introduktion til helhedsplanens igangværende og kommende
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tiltag ved den imponerende 1:500
model over det fremtidige Gellerup.
Herefter er der både historie, arkitektur og kultur på menuen, når turen
fortsætter til bl.a. Gellerup Museum,
de nye byggerier og kommende
bypark sammen med en beboerguide
og informationsmedarbejder fra den
fysiske helhedsplan. Turen slutter

ved E&P Huset med mulighed for
en kop te eller kaffe og en snack. Vi
anbefaler vores guidede ture til børn
fra 10 år – og terrænet er uegnet til
barnevogn.
Turen foregår fra kl. 13 til 15 i E&P
Huset, Dortesvej 37 (lige overfor Gellerup Badet).

Ny bestyrelse i Fritidsforeningen
Der var ikke mange gengangere fra den tidligere bestyrelse
Tekst Elsebeth Frederiksen og Abdallah Ajjawi

Den 26. juli var der indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i
Fritidsforeningen. Bestyrelsen blev
væltet på den ordinære generalforsamling, så derfor skulle en ny bestyrelse findes på dette møde. Folk var
mødt talstærkt op, selvom det stadig
var sommerferie.
Den
ekstraordinære
generalforsamling
indeholdt
selvfølgelig
formaliteterne med aflæggelse og
godkendelse af regnskab, fastsættelse
af kontingent og indkomne forslag,
men det blev for alvor spændende,
da dagsordenen nåede til præcisering
og nye punkter i vedtægterne.

Diskussion om vedtægter

Selvom der ved dirigent Peter Iversen
blev foreslået at lade den nyvalgte
bestyrelse om vedtægterne, var der

en stærk holdning hos de fremmødte
medlemmer om at tage punkterne
op.
De ca. 60 fremmødte medlemmer
var en fordobling af antallet fra
sidste generalforsamling. Deltagerne
var engagerede og bød ind med en
masse kommentarer for og imod i
forbindelse med de enkelte vedtægter, før de valgte en ny bestyrelse.
Den nyvalgte bestyrelse består af
følgende medlemmer: Abdinasir
Jama Mohamed, Khaled Khan, Omar
Shirwac, Ali Mirza, Inga Andersen,
Salah Tawfic, Solveig Pedersen samt
suppleanterne Malek El- Batran,
Vagn Eriksen og Mohammed Ajjawi.

styre egne bevillinger og føre brugbare referater, og de har haft problemer med at nedsætte udflugtsudvalg.
Derudover manglede der forståelse
for, at frivilligt arbejde er ulønnet,
men at man kan få dækket udgifter.
Der var meninger på begge sider af
spektret, men ikke mindst var der
ved afstemning enighed om de forskellige vedtægtsændringer.

De forskellige sektioner har ifølge
referatet fra den ordinære generalforsamling tidligere haft svært ved at

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

Vi hylder – igen – de frivillige i Gellerups
to afdelingsbestyrelser. Vore unge reportere har nu interviewet 12 afdelingsbesty-

relsesmedlemmer, og flere portrætter vil
følge i næste blad.
Mens du i dette nummer af Skræppebladet kan læse om beboerrådgiver Jens
Høgh, der har hjulpet beboere i 25 år, så
har vi tilsvarende en jubilæumsomtale
i gellerup.nu, idet Maryam Fereidanian
kan markere, at hun har været Toveshøjs
beboerrådgiver i 10 år.
Sommeren har budt på to store events i
Gellerup. Dels Eutopia International Festival, som trak omkring 5000 gæster, og
så den traditionsrige fodboldskole, som
bare vokser fra år til år. En brasiliansk
verdensmester kom forbi fodboldskolen!
Bandekonflikten er næsten usynlig i skrivende stund, og vi fortæller om, hvad visitationszonen har betydet for Vestbyen.
Den ”tredje helhedsplan” i Gellerup, renoveringen af lejlighederne, er ved at gå i
gang. Blok 4B – den med det kommende

og allerede berømte hul – bliver pilotprojektet for Gellerupparkens renoveringer,
og firmaet bag renoveringen har ansat en
koordinator til at informere beboerne så
godt som muligt.
Iværksætterne kan nu tage Gazellefarmen i brug – men farmen er også for dem,
der hellere vil være lønmodtagere.
Vi bringer to historier om Sports- og Kulturcampus, som er Danmarks første af
slagsen, og som er lige om hjørnet. Fossen – et herligt nyt legeområde for børn
og barnlige – er faktisk en del af Campus.
Vidste du, at en af landets allerdygtigste
parkourudøvere bor på Toveshøj og hedder Momen Machlah. Ham har vi mødt til
en snak om at kæde fritid og uddannelse
sammen – og lidt om dødsforagt.
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Nekrolog over Eva Isachsen
En markant beboer i afdeling 4 (1948-2017)
Tekst og foto Bo Sigismund

Eva, som fra 1971 til 1998 var en markant og betydningsfuld personlighed
i afdeling 4, døde om morgenen
den 20. juli. Hun vil blive savnet af
mange: familie, venner, medbeboere
og kontakter fra sin aktive tid.
Evas liv var først og fremmest familien. Da hun og hendes Jørgen flyttede
ind på Gudrunsvej 50 i 1971, blev de
imidlertid hurtigt kendt i det store
aktivitetsliv, der dengang trivedes i
Gellerupparken. Jørgen blev formand
(oldermand) i Håndbryggerlauget,
og Eva var i 10 år formand for fritidsforeningen. Da hun sluttede her, var
det ikke svært at overtale hende til at
stille op til afdelingsbestyrelsen; hun
blev formand i 1993 og var en stærk
og flittig kraft under de store forandringer, der også dengang fandt sted
i afdelingen.
Da Jørgen døde i 1998, var lejligheden
for stor, og Eva flyttede til afdeling
6. Fra 2000 til 2002 var hun medlem
af foreningsbestyrelsen. Undervejs
i denne karriere opbyggede hun en
stor kreds af gode venner, som hun

gjorde det bedste for, så længe hun
havde kræfterne til det. Det gjaldt
både, når der skulle bestilles noget,
og når der var fest. Selv har jeg haft
den glæde at være både ven og samarbejdspartner helt til nu.

mulighederne op og satte sit præg, og
sådan fortjener hun at blive husket.

Eva forstod at søge og at tænke. Beslutninger var altid regulære, solidt
underbyggede, og man oplevede
aldrig uheldige eller uforudsete konsekvenser. Alle diskussioner – og
der var mange – var målrettede
og beregnet på at skabe resultater.
Imponerende, at Eva, som havde
været togstewardesse og ikke havde
formel teoretisk baggrund, altid
forstod at skaffe sig den viden og den
arbejdsmetode, som førte til succes.
De personer med de egenskaber, der
var til rådighed, blev udnyttet på det
bedste. Vi havde det endda sjovt på
de mange møder, kurser og konferencer.
Vor forenings og afdelingernes historie består ikke kun af bygninger
– Eva var en af de beboere, der tog

Eva i 2002.

Husk Brabrand Kulturuge
Stort program med oplevelser til alle
Tekst Elsebeth Frederiksen

I år ligger Brabrand Kulturuge den
7.- 17. september. Det er som sædvanligt de lokale foreninger og kulturliv,
der præsenterer en bred vifte af
tilbud, der viser mangfoldigheden
af begrebet kultur. Det skulle være
muligt for enhver at finde et interessant arrangement at deltage i i løbet
af ugen, hvad enten man interesserer
sig for billedkunst, teater, lokalhistorie, idræt eller bare ønsker at hygge
og more sig sammen med andre i
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det lokalsamfund, som kulturugen
udspringer af og henvender sig til.
Der er nemlig kunstudstillinger,
åbent hus på rocenteret, byvandringer, koncerter og meget mere.
Der er igen i år en teaterforestilling
”Alverdens Streger”, som er en kabaret/revy/variete-forestilling.
Det er et langt program med mange
forskellige oplevelser. Her vil vi anbefale at tjekke hjemmesiden http://
detgamlegasvaerk.dk/. Her kan du

læse mere om, hvad der foregår, og
også finde kontaktoplysninger.

Skræppebladet anmelder BBBO.dk
Ny hjemmeside – flot, men også med mangler
Tekst Bo Sigismund

Efter en langvarig proces er boligforeningens nye og meget nydelige
hjemmeside ”i luften”. Dels præsenterer den sig med et moderne layout,
og dels rummer den ganske megen
og meget præcis information. Så
skulle alt jo være godt!
Hjemmesider har imidlertid to
formål: Dels at præsentere personer,
organisationer og firmaer, og dels at
være nyttige opslagsværker og ikke
mindst kontaktflader for internettets brugere. I daglig brug føles det
utilstrækkeligt at læse regler og
håndbøger, om end det naturligvis er
praktisk at have dem let tilgængelige.
Teknisk set reagerer hjemmesiden
hurtigt og korrekt. Dybden – dvs.
niveauerne af undersider – er passende; det har til gengæld betydet,
at der er særdeles mange undersider,
men det er let at navigere, og beskrivelserne er rigtig gode. Teksten er
godt sat op. Skriftsnittet ville vinde
ved at være sort – ikke gråt – og med
en kraftigere skrifttype for at tage
hensyn til brugere med mindre godt
syn. Billedstoffet er direkte fremra-

gende, og afdelingerne præsenterer
sig absolut pænt.

Mange informationer

Informationstætheden er høj, og det
kan ikke undgås, når man vil være
så udtømmende, som tilfældet har
været. Det kan til gengæld gøre det
vanskeligt at bevare overblikket,
hvis man er førstegangsbruger, uden
kendskab til de begreber og den
struktur, der anvendes i en almen boligorganisation. Sproget bærer præg
af at være set ”indefra”, og det ville
være en fordel, hvis det var nærmere
på talesprog og mere imødekommende for den søgende. Driften og
udlejningen ville næppe komme
langt overfor en spørgende beboer,
hvis samtalen foregik på det niveau.

Flere mangler

Der kunne kun konstateres ganske
få fejl i stoffet; men der mangler
flere referater og dokumenter,
og ajourføringen går åbenbart
langsomt. Der er for længst indkaldt til efterårets beboermøder!

På afdelingssiderne savnes mere
oplysning om, hvor man finder flere
informationer: Driftsforhold og afdelingsbestyrelse er beboernes umiddelbare kontakter; når de kan ses på
Skræppebladets
informationsside,
burde de også være med her. Visse
afdelinger har egen hjemmeside eller
en gruppe på Facebook, og det ville
være rart at kunne se. Omtalen af
Skræppebladet er sådan set ok, men
der mangler desværre et link til hjemmesiden – redaktionens telefonnummer er ikke nok. De talrige fritids- og
hobbyaktiviteter kunne nok fortjene
mere opmærksomhed.
Den nye hjemmeside repræsenterer dog alt i alt et fremskridt. Det
bliver interessant at se, hvordan den
kommer til at leve, for beboerne
(udtrykket lejere har desværre bredt
sig) må have interesse i en dynamisk
kontaktflade og ikke blot et opslagsværk. Et firma har kunder; Brabrand
Boligforening har beboere.

Skræppebladet september 2017 - 15

ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2017
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt de beslutninger, der er
blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.
FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE
PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens budget for 2018 til godkendelse
Evt. forslag
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 4, Gellerupparken
Afdeling 5, Toveshøj		
Afdeling 6, Holmstrup		

tirsdag den 19. september kl. 19.00
tirsdag den 12. september kl. 19.00
torsdag den 14. september kl. 19.00

i Foreningernes Hus
i Tousgårdsladen
i afdelingens selskabslokale

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER OGSÅ HAR VALG TIL
AFDELINGSBESTYRELSEN M.M. OM EFTERÅRET:

1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens budget for 2018 til godkendelse og årsregnskab for 2016 til forelæggelse
4.
Eventuelle forslag
5.
Valg:
		
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
		
b. Repræsentant + suppleant til FAS
		
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
		
d. Evt. andet
6.
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

Afdeling 1, Hans Brogesparken
Afdeling 2, Søvangen		
Afdeling 3, Skovgårdsparken
Afdeling 7, Hasselhøj 		
				
Afdeling 8, Drejergården
Afdeling 10, Rødlundparken
Afdeling 11, Odinsgården
Afdeling 12, Thorsbjerg		
Afdeling 14, Borumtoften
Afdeling 15, Hasselengen
Afdeling 16, Voldbækhave
Afdeling 17, Højriisparken
Afdeling 18, Lyngby		
Afdeling 19, Bronzealdervænget
Afdeling 21, Hasselager		
Afdeling 22, Sonnesgården
				
Afdeling 23, Skovhøj		
Afdeling 24, Skovhøj		
Afdeling 25, Østergårdsparken
Afdeling 26, Kildeagervej
Afdeling 30, Pilevangen
Afdeling 31, Havnehusene
Ikke bolighavende medlemmer

mandag den 25. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
mandag den 4. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
onsdag den 13. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler
(årsregnskab 2016 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
tirsdag den 26. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
mandag den 4. september kl. 16.00
i afdelingens selskabslokale
mandag den 18. september kl. 19.00
på Lokalcenter Næshøj
onsdag den 20. september kl. 17.00
i afdelingens fælleshus Valhalla
torsdag den 31. august kl. 19.00 		
i afdelingens fælleshus Stenhytten
tirsdag den 26. september kl. 19.00
i afdelingens fælleslokale
torsdag den 21. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
onsdag den 13. september kl. 16.00
i afdelingens fælleslokale
torsdag den 14. september kl. 19.00
i Drejergårdens selskabslokale
tirsdag den 26. september kl. 17.00
i afdelingens fællesrum
tirsdag den 12. september kl. 19.00
i afdelingen
onsdag den 20. september kl. 19.00
i Cafeteriet, Hasselagerhallen, Koltvej 43
(årsregnskab 2016 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
onsdag den 30. august kl. 19.00 		
i afdelingens fælleshus
onsdag den 27. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
onsdag den 6. september kl. 19.00
i afdelingens fælleshus
torsdag den 7. september kl. 19.00
i Brabrand Boligforening, Rymarken 2
torsdag den 28. september kl. 19.00
i fælleshuset, Skovhøj 100
mandag den 11. september kl. 19.00
i Solbjergparkens selskabslokale, Pilevangen 102
tirsdag den 5. september kl. 19.00
på Godsbanen/Remisen, Skovgaardsgade 3
torsdag den 21. september kl. 19.00
i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde.
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
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• Helhedsplan Gellerup og Toveshøj •
Vi bygger på livet løs
Store forandringer i Gellerup og Toveshøj
Af projektchef Ole Bech Jensen

Vi bygges på livet løs i Gellerup og
Toveshøj. Nye veje gøres klar, og
store mængder jord transporteres
væk for at gøre klar til Byparken.
Aarhus Kommunes nye kontordomicil skyder i vejret, og om kun 4-5 måneder går vi i jorden med Gellerupkollegiet og Brabrand Boligforenings
nye
administrationsbygning
på
hjørnet overfor Bazarpladsen.

I den sydlige del af Gudrunsvej har
Svanen Gruppen købt et areal, hvor
der opføres ejer- og lejeboliger som
tæt-lav byggeri. Allerede om en
måneds tid går det byggeri i gang.
På arealet foran blok B4/blok B3 er
der også planlagt byggeri af nye boliger – også tæt/lav bebyggelse.

Instant City tager form

Laden nyt beboerhus

Det bliver også fra årsskiftet 2018,
at vi tager det første spadestik til
beboerhus på Toveshøj. Her har
afdelingsbestyrelsen sammen med
beboerne valgt at bygge Laden om
til nyt beboer- og sundhedshus.
Sammen med arkitekter fra Pluskontoret er der tegnet et program, hvor
den gamle lade bevares, renoves og
udvides, så der kommer nye funktioner indenfor sundhed. Det kan for
eksempel være lokaler til sundhedsplejerske, kostvejleder eller fodterapeut. Huset vil kunne suppleres med
andre sundhedsfunktioner i området.
Det kan være et lægehus, tandlæge
eller apotek.

Håndværkere i gang på B4

Renovering af boliger i Gellerupparken og Toveshøj er også godt i gang.
Beboerne i tre opgange i blok B4 på
Gudrunsvej er genhuset, og nu er
håndværkere i gang.
Først bliver boligerne i opgangen
Gudrunsvej 44 revet ned. Her skal
hullet være til den vej, der forbinder
ringvejen med Karen Blixens Boulevard. Det nye banner på blokken
viser flot, hvordan udsigten bliver
ind i parken. Her i sommer er gangbroen ved blokken fjernet, og der
arbejdes på højtryk med afstivning.
Vægge i lejligheder rives ned, så vi
kan gøre klar til nye badeværelsesmoduler.

Beboere vælger til

Når projektet i blok B4 er afsluttet,
vil alle beboere i blokken have fået
helt nyrenoverede boliger stort set
fra top til tå. Men beboerne får også
mulighed for at sætte deres eget
præg på de boliger, de flytter ind i.
I september er der møder med alle
beboere i blokken, hvor de får mulighed for at vælge fliser til de nye
badeværelser og krydse af, om de vil
have nyt køkken og nye skillevægge
over råderetten.

Sammen med al byggeaktivitet har vi
også stor fokus på at skabe aktiviteter, der skaber beskæftigelse også for
beboerne i området. Her arbejder vi
med organiseringen af Instant City,
som er en smeltedigel af aktiviteter
fra iværksætteri og produktion til
mad og motion, kunst og branding.
Instant City er en aktivitetsgenerator,
der blandt andet skal skabe arbejdspladser.

To pilotprojekter på vej

Renoveringsprojektet vil løbe over de
næste 10 år ca., og etape efter etape
renoveres alle boliger i Gellerupparken og Toveshøj. Første etape er de
tre pilotprojekter blok B4 (Gudrunsvej 38-46) og blok B7 (Gudrunsvej
68-76) i Gellerupparken og blok A17
(Edwin Rahrsvej 18-26) på Toveshøj.
Genhusning af beboere i de to sidste
blokke er i gang, og opstart af renovering sker næste år.

Nye boliger på vej

En del af finansieringen af det store
renoveringsprojekt, der løber op til
omkring 2 mia. kroner, kommer fra
salg af jord til investorer, der bygger
nye boliger, kontordomiciler m.m.

Madkooperativet Smag á la Gellerup
og Iværksætterhuset Gazellefarmen
er to konkrete aktiviteter under Instant City, der allerede er i gang. Gazellefarmen er klar til at slå dørene op
her i efteråret. Vi går mere i dybden
med Instant City i et efterårsnummer
af Skræppebladet.
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Strammere regler
for drift af almene boliger
Staten har udsendt nye stramme regler om driften af de almene boliger.

Af Keld Albrechtsen, formand

Budskabet er ganske enkelt: der skal spares i de kommende år. Den nye bekendtgørelse om driften kommer i
kølvandet på regeringens krav om, at der i perioden fra
2015 til 2020 skal spares 1,5 milliarder kr. i den almene
boligsektor. Det må forventes, at der for perioden
2020-25 meldes ud med et tilsvarende sparekrav. I den
nuværende periode er der ikke sanktioner fra statens
side, hvis vi overskrider rammen. Men der indføres altså
nu nye skærpede regler om budgetter, henlæggelser og
tilsyn, som skal sikre, at vi sparer. Det gode ved det hele
er, at beboerne selv får den fulde gavn af besparelserne.
Huslejen skal holdes nede. Allerede nu samarbejder afdelingsbestyrelserne og vores administration om dette,
og det giver resultater. Men bagsiden af medaljen kan
også blive, at vi underkastes et mere bureaukratisk
tilsyn, og at afdelingerne påføres udgifter til eksterne
konsulentrapporter, som vi ikke har brug for.

Nye fireårsbudgetter

Foreningsbestyrelsen skal fremover fastsætte mål for
udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for
den kommende fireårsperiode. Dette indebærer et beboerdemokratisk problem, for mens det er beboermødet,
der vedtager afdelingens budget for det kommende år,
så er det foreningsbestyrelsen, der får ansvaret for de
kommende fireårsplaner. Disse planer kan få betydning
for det kommunale tilsyns bedømmelse af vores vilje og
evne til at leve op til sparekravene. Derfor skal vi sikre,
at planerne indeholder de nødvendige udgifter, ligger
inden for rammerne, og at vi ikke overskrider disse
rammer. I hvert fald ikke uden at have en god grund.
Vi vil drøfte med afdelingsbestyrelserne, hvordan vi får
udarbejdet disse planer på en god beboerdemokratisk
måde. I øvrigt understreges det i de nye regler, at hvis
18 • Sider af hovedforeningen
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der stilles udgiftskrævende forslag, så skal beboermødet have oplyst den konkrete huslejekonsekvens. Og vi
bliver pålagt at vurdere, om der er driftsopgaver, som
bør konkurrenceudsættes – og altså i givet fald måske
udliciteres.

Nye regler om henlæggelser

Vores afdelinger skal i fremtiden have 30-årige henlæggelsesplaner, der sikrer vedligeholdelsen. Vores administration har i samarbejde med afdelingsbestyrelserne
gennemgået henlæggelserne, og det er min påstand, at
vores afdelinger har fornuftige planer. Men de skal altså
nu være 30-årige. Som noget nyt skal den 30-årige vedligeholdelsesplan hvert femte år gennemgås af en ekstern
uvildig byggesagkyndig. Det skal ske første gang inden
1. januar 2022. Dette vil naturligvis være til mærkbar
økonomisk fordel for de store konsulentfirmaer, for en
ekstern gennemgang vil ikke være billig. Man kunne
derfor få den tanke, at denne ide først og fremmest er
lavet til ære for disse firmaer. I hvert fald forekommer
det mig ikke indlysende, at de skulle være bedre til at
vurdere vedligeholdelsesplaner end os selv. Og det er
uklart, hvad der vil ske, hvis de anbefaler ændringer i
de planer, som afdelingsbestyrelserne har godkendt. I
værste fald kunne det give anledning til indgreb fra det
kommunale tilsyn, der jo vil granske disse konsulentrapporter og stille spørgsmål, hvis vi ikke retter os efter
deres anbefalinger.

Vi kan selv klare opgaven

Jeg tror på, at vi i vores boligforening godt selv kan
klare opgaven. Det er ikke nødvendigt med en række
nye skemaer, flere kommunale medarbejdere og nye
kostbare konsulentrapporter. Det burde være nok, at
vi kan dokumentere, at vi opnår de resultater på bundlinjen i form af besparelser, som regeringen kræver. Så
burde man give os metodefrihed til at løse opgaven. I
kommunerne har man efterhånden erkendt, at man
skal måle effekten af indsatsen og ikke styre ned i alle
detaljer. Nu frygter jeg, at det forældede kommunale
kontrolsystem med forsinkelse skal påføres os samtidig
med, at man afvikler det andre steder.    
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2 - Søvangen

BEBOERHUSET SØVANGEN
Det sker i september og oktober
Af Beboerhusudvalget

Søndagscafé

10. september kl. 14.00-16.30
Kaffe/te med brød - pris kr. 25,Alle er velkomne
Der er tilmelding/betaling til fællesspisning den 20/9.

Fællesspisning

Onsdag den 20. september kl. 18.00
Prisen er kr. 55,- for voksne – børn
under 12 år kr. 30,-

Søndagscafé

15. oktober kl. 14.00-16.30

Kaffe/te med brød - pris kr. 25,Alle er velkomne.
Der er tilmelding/betaling til fællesspisning den 25/10.

varmemesterkontoret, når vi kender
den.
Prisen er kr. 55,- for voksne – børn
under 12 år kr. 30,-

Fællesspisning

Aktivitetsdage

Onsdag den 25. oktober kl. 18.00
Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café, hvor den er hjemmelavet
helt fra bunden, og der er også dessert.
Menuen kendes ikke endnu, men
der vil komme opslag i vaskeriet og

Hver onsdag fra kl. 14.00 – 17.00
Aktivitetsdage med keramik, syning,
vævning og træsløjd, hvor alle er
velkomne.

4 - Gellerupparken

Fossen endelig indviet
I høj sol kom børnene forbi for at se og bade i Fossen
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Bo Sigismund

Den første del af byparken i Gellerup
er her endelig. Den skulle have stået
færdig inden jul, så blev det udskudt
igen og igen, men den 23. august
kunne beboerne endelig se det endelige værk. Det så ud til at de børn,

20 - Skræppebladet september 2017

som efterhånden stimlede sammen,
nød det kolde vand og ballonerne.
Der var også andedam, hvor børnene
kunne fange plastikænder. Det fik de
en trøje for, som Sports- og Kulturcampus havde sørget for.

Nu bliver det spændende, hvad
fremtiden byder på i Gellerupparken,
men børnene er helt sikkert med på
at holde fest.

6 - Holmstrup

Sommerfesten i Holmstrup
God fest for beboere og gæster
Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Rusk, byger og sommerfest i Holmstrup hører sammen. Sådan var det
også i år, hvor mange beboere og
gæster morede sig ved en veltilrettelagt fest.
En ny aktivitet, lagkagekastning for
børn, blev en stor succes. Børn kunne
kaste lagkage mod levende mål.
Mange, der er vokset op i Holmstrup,
tog sammen med gæster del i fodboldturneringen - blot for at nævne
nogle aktiviteter.
De mange aktiviteter sluttede af
med dans i teltet til evergreens fra de
senere årtier.
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6 - Holmstrup

Holmstrups videnscenter
Hjemmesiden for Holmstrup bliver godt besøgt
Tekst og foto Jens Skriver

I mange år har Holmstrup haft sin
egen hjemmeside, der blev administreret af forskellige beboere. Programmet gik faktisk ned med et brag
omkring nytår, og Mogens Nielsen
fra afdelingsbestyrelsen, der arbejder
med hjemmesider til daglig, overtog
redaktionen.

gætter dog på, at nogle bruger den
som startside. Mest populær er uden
sammenligning
fotosamlingerne
især Holmstrups 40 år fødselsdag og
Fastelavn, men også projekter, der
kun har været på i to måneder, med
fotos fra ”forsøgslejligheder” besøges
meget.

Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder og beboermøder findes via links
direkte på boligforeningens hjemmeside, som også linker til Holmstrups
hjemmeside. Ønsker man imidlertid
ældre referater, findes de kun på
holmstrupinfo.dk.

Mogens fortæller, at hjemmesiden
var skrevet i Wordpress, som måske
mest henvender sig til bloggere. Han
flyttede den over til SimpeltSite, der
er let at administrere, kan redigeres
hurtigt og er let at overtage fra andre.
En stor del af materialet er overtaget
fra den tidligere hjemmeside.

Formål

Mogens understreger, at det er en informationsside, der ikke skal konkurrere med beboerblade og Facebook.
Meningsudveksling foregår ved
hjælp af Facebook, som ikke egner sig
som hjemmeside. I Holmstrup er der
to grupper, hvoraf den ene har over
200 medlemmer, men mange brugere
af Facebook er tidligere beboere. På
hjemmesiden efterlyses kun gode
spørgsmål og forslag.
”Hjemmesiden skal være et sted,
hvor man kan finde fakta,” understreger han.
”Man skal hurtigt kunne finde oplysninger om, hvad der foregår i Holmstrup, og hvor man kan henvende
sig.”

Opbygning og besøg

Hjemmesiden kan findes på www.
holmstrupinfo.dk. Den er opbygget
med en række indgange på forsiden,
og derefter kan man gå videre og
finde en række underrubrikker.
Mogens logger altid ind som administrator for ikke at påvirke besøgsstatistikken, der under alle omstændigheder er imponerende. På fem måneder
har der været 4144 besøg. Mogens
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Mogens Nielsen har overtaget redaktørtjansen.
Blandt klubber er Genbrugsen mest
besøgt, efterfulgt af Holmstrup
Haver. Under Historie er underrubrikken byggeri med billeder fra
Holmstrups tilblivelse meget besøgt,
og Mogens efterlyser flere gamle
billeder, hvis nogen skulle ligge inde
med nogle.
Flagmændene er meget flinke til at
give besked, men ellers må Mogens
mest indhente oplysninger fra indkaldelser, Facebook og fra sit arbejde
i afdelingsbestyrelsen.

Alt i alt et projekt, der fungerer godt,
men som der stadig er flere muligheder i.

25 - Østergårdsparken

Traditionen med loppemarked fortsatte
Der var igen børneloppemarked i Østergårdsparken, hvor folk kom fra nær og fjern
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Hvert år er der loppemarked for
børn i Østergårdsparken i Tranbjerg.
I år lå det i juli, men de forrige år
har det ligget i august. Christina
Valsted Madsen, som er formand i
afdelingen og initiativtager til loppemarkedet, var glad for, at der på
trods af at det denne gang blev holdt
i juli, var kommet en del mennesker
for at sælge deres ting.
”Jeg har ikke haft tid til at reklamere for det så meget i år og har ikke
hængt sedler op, som jeg plejer, men
vi fik da en annonce i seneste Skræppeblad.”
Sidste år, da det blev afholdt i august,
var der ca. 60 boder, men i dag er der
væsentligt mindre. Her blev solgt alle
de børneting, som stadig var brugbare. En bod havde endda mange Justin
Bieber-ting, som husstandens datter
var blevet for gammel til. Boderne
var godt besøgt. Især boden, hvor
folk skulle slå med en terning og,
hvis det blev en 6’er, kunne tage en
bamse, var et stort hit. Det lykkedes
desværre ikke jeres udsendte at få en
lille souvenir med hjem fra Tranbjerg.

Så er underholdning i de småkolde juliaftener sikret.

Nanna, Belinda og Nicklas var kommet helt fra Pindstrup for at sælge lopper.
Der var også dukket folk op, som
boede langt væk. En familie fra Pindstrup, som har familie i området, var
også kommet for at sælge nogle ting.
Omkring kl. 11 havde de kun solgt en

Freja solgte ikke kun lopper, men også
slikposer, som var ret populære.

løbecykel, men markedet var åbent
tre timer endnu.
Næste år ligger loppemarkedet nok
i august igen, med håb om at der vil
komme endnu flere handlende.

Loppefund så langt øjet rækker.
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11 - Odinsgård

I Odinsgård er dyrene en del af afdelingens DNA
Beboerne har styr på hinandens dyr
Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Lene Charlotte Olm og Ib Sørensen

Tommelise, Tigerlilly, Mellon, Nalle,
Molly, Vita, Sille, Folmer og Buster
Ronaldo er ikke bare husdyr, men
en del af beboerne i Odinsgård. De
er kun en lille del af afdelingens

søgende, andre er reserverede, men
fælles for dyrene er, at de alle har
forskellige personligheder, som de
tobenede beboere her kender.
Beboerne her har styr på, hvor de

”Jeg så lige Astas kat, Tigerlilly, ovre
i krattet, har du set Tommelise, for
nylig? Det er længe siden, hun har
drillet Buster i haven. ”
Afdelingen har et helt unikt forhold
til deres dyr. De bor tæt og kan ikke
undgå at møde hinanden i det daglige på grund af bebyggelsens design.
Derfor lærer beboerne her også hinanden hurtigt at kende, i modsætning
til andre afdelinger, hvor husdyr ikke
er tilladt.

En del af fællesskabet

Både hunde og katte bliver set på
som en del af fællesskabet og bliver
også betragtet som beboere på godt
og ondt.
”Der er en fælles forståelse og tolerance imellem os, der bor her, som
også gælder dyrene,” fortæller Lene
Olm.
I Odinsgård er der godt dyreliv.
firbenede beboere, men de er et stort
element i afdelingens sociale liv.
Dyr er ikke bare dyr, men en del af
familien og bliver betragtet sådan.

På besøg hos Buster

Udsendte er på besøg på formand
Lene Olms opfordring. Hun har en
meget stor engelsk labrador, som nok
gør, når man banker på, men som
ellers opfører sig pænt. Han har konsekvent holdt et hul i hækken åbent,
så han kan hilse på sine venner, både
de firbenede og de tobenede. Buster
har styr på, hvem der bor her, hvem
han er gode venner med, og hvem
han er vred på; det har hans ejer også.
Det høres - Buster piber, når han ser
sine venner, og brummer og knurrer
ad enkelte firbenede beboere.
Andre hunde er mere sky, andre
gør og passer på som lille Sille og
gravhunden Nalle, nogle er kontakt24 - Skræppebladet september 2017

firbenede hører til, også de beboere,
der ikke holder husdyr. De registrerer
og hilser på, når de færdes i området
eller afdelingen.

Mens jeres udsendte var på besøg, så
jeg dog ikke mange af gårdens dyr,
men når da lige at se nabohunden
Mellon og Buster Ronaldo tage imod
hinanden med stor gensynsglæde.
Det er vist et dejligt sted at være et
dyr.
Sille sidder på sin trone.

11 - Odinsgård

Ingen undskyldning for ikke at sortere affald!
Der er en ny ordning parat i Odinsgården
Tekst og fotos Lene Charlotte Olm

Her står alt klar til den nye affaldsordning. Dit affald er dit ansvar
- hedder det, og bestyrelsen har taget
alle eventuelle undskyldninger og
problemer op til overvejelse i det
forløbne år, så der er indkøbt trailer,
trækvogn og sækkevogn til udlån.
Skilte og informationer er udsendt og
opsat på stratetiske steder. Så nu er
det bare at komme i gang.
Beboerne besluttede i foråret at nedlægge deres orange nedfaldsskakte
for at få etableret fire nye nedgravede
affaldscontainere, to til restaffald
med indkast til batterier og en container til glas, metal og plast. Den
sidste af de fire er til pap og papir.
Det betyder, at beboerne nu skal tage
deres affald med sig hen til den nye
containerplads ved Stenaldervej 195,
hvor alt affald håndteres. De orange
nedfaldsskakte bliver i første omgang
låst, inden de helt bliver fjernet fra
afdelingen. De fire grå papircontainere på hjul ved 209 og 207 og den
blå frontloader på den store parkeringsplads bliver fjernet. Ordningen
træder i kraft den 1. oktober 2017.

Motion af dit affald og nye affaldsvaner

Ordningen kræver en indsats fra
os alle for at fungere. Vi skal til at
omlægge vores vaner, vi skal til at
tænke os om og have indrettet os,
så vi kan løfte opgaverne rundt om
i hjemmene. Vi skal til at vaske og
skylle affaldsbeholdere, og en af de
nye ting er også, at vi fremover skal
motionere vores affald, så det ikke
fylder så meget, og det kan komme
ned i de nye nedkast. Så op og hop
på plastdunkene, og skil og pak pap
og kartoner sammen, så det fylder
mindst muligt. Det kræver sin kvinde
og mand, men til gengæld er al
håndtering af genbrug og affald nu
centreret på et sted.

Sorteringsskuret er klar

Sorteringsskuret er nu endelig
blevet færdigt. Det har længe ladet
vente på sig og beboerne kan allerede nu påbegynde og øve sig i at
sortere affald. Afdelingsbestyrelsen
har længe ønsket at komme i gang
med at sortere affald, men skurets
ombygning har desværre trukket ud.
Nu står det der, med fine skilte, så
der ikke er tvivl om, hvor det forskellige affald til genbrug skal placeres.
Beboerne har fået informationer ud
om, hvordan de skal behandle deres
affald fremover.

CSR, Care Social Responsibility, projekt dåseringe og projekt
BRUG LÅGET
Afdelingen går foran i Brabrand
Boligforening, da de nu sorterer langt
mere end andre afdelinger. Odinsgård er med i et CSR-projekt, hvor
der indsamles dåseringe, som er af et
særligt hårdt metal. Organisationen
Projekt Dåseringe, som vi støtter, har
valgt, at donationerne går ubeskåret
til benproteser i Asien og specielt
Thailand, hvor fattige har store problemer med miner, sukkersyge og
slangebid. De fattige har der særlig
brug for hjælp på grund af de mange
benamputationer. Hjælpen giver mulighed for at få og have et arbejde, så
familien kan forsørges.
Afdelingen støtter også projekt BRUG
LÅGET, en årlig konkurrence fra Arla
og Bilka. De indsamlede mælkelåg
bliver blandt andet til Arlas grønne
mælkekasser.

Hjælp til selvhjælp og aflevering
af genbrug og affald på Genbrugspladsen

Kirsten Meilstrup Laursen er den første
beboer, der bruger det nye sorteringsskur,
hvor der er opsat brugervejledninger, så
der sorteres korrekt.
til pladsen. Trailer, trækvogn og
sækkevogn kan lånes i afdelingen.
Kan man ikke selv, er der hjælp at
hente på Facebook-gruppen ”Ting
bortgives” - der henter modtagerne
selv de effekter, de har fået. Har du
spørgsmål og brug for hjælp, kan du
altid spørge på Servicekontoret, ligesom afdelingsbestyrelsen også står til
rådighed med hjælp og vejledning.

Odinsgård er en del af Genbrugspladsen i Holmstrup. De beboere, som er friske og raske, skal selv
transportere deres genbrug og affald
Skræppebladet september 2017 - 25
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Året beboer 2017 er kåret
Traditionen fortsætter i Odinsgård
Tekst og fotos Lene Charlotte Olm

Sidste år begyndte afdelingen en ny tradition, hvor
afdelingen udnævner en beboer, der har gjort sig
SÆRLIGT bemærket i afdelingen det forløbne år.
Det er ikke en selvfølge, at man som beboer løfter
opgaver i afdelingen til glæde for sine naboer. Det
vil vi gerne sætte pris og fokus på, fordi det fremmer godt naboskab på tværs af kultur og status.
I år er valget faldet på Rune Max Rasmussen, som
har boet i Odinsgård i over fem år med sin trofaste
ven, hunden Folmer. Rune er uddannet kok, og det
har vi alle haft stor fornøjelse af, da han har stået for
forplejningen ved flere af afdelingens arrangementer. Vi takker Rune for hans fantastisk dejlige mad
og hans arbejde i afdelingen til glæde for beboerne.
Beboerne kan møde Rune og smage på hans mad
næste gang på beboermødet den 20. september.

Lokalcenter Brabrand i september og oktober
Film, vinsmagning og udflugt
Tekst Brugerrådet

Tirsdag den 5. september kl. 14-17
Filmklub – No reservations – ”Kærlighed og krydderier”

Onsdag den 20. september kl. 17.00
Vinsmagning og jazz – Pris: 200 - tilmelding senest 14/9 i café.

Onsdag den 13. september kl. 19.30
Brabrand Husmoderforening - foredrag med tidligere fængselsbetjent
Gerda Schunck.
Kaffe og te med brød kr. 30.-

Onsdag den 27. september kl. 19.30
Foredraget ”Den kolde krig set fra
Havreballeskoven” – Mogens Larsen.
Kaffe og te med brød kr. 30.-

Torsdag den 14. september kl. 11.30
Høstens Ta´selv bord – spis, hvad du
kan, for kr. 75,26 - Skræppebladet september 2017

Mandag den 2. oktober fra kl. 9.30
Sundhedsdag.
Husets aktiviteter, influenzavaccination, sunde frokostretter

Onsdag den 11. oktober kl. 13
Med bus til tøjbutikken Otto Sørensen i Rønde.
Kr. 50 – tilmelding senest 27. september - vikrogh@gmail.com.

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING
AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 22, Sonnesgården:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17
bestyrelsen.afd.1@gmail.com

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Afdeling 2, Søvangen:

Erik Bløcher, erik.h.blocher@hotmail.dk

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

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

Ib Frandsen, tlf. 27 59 74 81
ibfrandsen@stofanet.dk

Benny Pedersen, tlf. 29 85 51 66
pejsen1950@gmail.com

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

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Vagn Eriksen, bestyrelsen@skovgaardsparken.dk

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63,
jank1307@hotmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:

Afdeling 25, Østergårdsparken:

GELLERUP RETSHJÆLP
Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf 86 25 71 35

Afdeling 26, Kildeagervej:

FRITIDSFORENINGEN
Formand: Lene Olm, Stenaldervej 203, st., Brabrand
Telefon: 60775802

Youssef Abdul Kader
Mail: gnpy@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

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

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215,
edvin.juhl@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:

Kirsten Larsen (kontaktperson), tlf. 32 12 91 69
Kila42@gmail.com

Afdeling 8, Drejergården:

Anne Marie (Rie) Ilsøe (kontaktperson)
Tlf. 24 97 39 85, mariesoe69@gmail.com

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Asmus Christensen, tlf. 24 84 59 29
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

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

Afdeling 12, Thorsbjerg:

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

Afdeling 14, Borumtoften:

Else Lundgaard Madsen, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com

Afdeling 15, Hasselengen:

Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:
Jesper Frøhlich, tlf. 20 87 06 16
j.frohlich@hostmail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Gert Møller Sørensen (kontaktperson)

Afdeling 18, Lyngby:

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

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Anne Maria Jørgensen, tlf. 61 85 17 27
Anne94jorgensen@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:

Claus Eskebjerg, tlf. 40 26 64 53, eskebjerg@gmail.com

Tom Nilson
Mail: Bouns22@hotmail.com
Ole Storm (kontaktperson)

ANTENNESERVICE
Stofa
Kundeservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag 08-19
Teknisk Support tlf. 88 30 30 20
Døgnåbent

Afdeling 30, Pilevangen:

Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com

Afdeling 31, Havnehusene:

Charlotte Grace Overgaard, tlf. 72 20 80 54
Charlotte.Overgaard@formpipe.com
FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Aarhus V, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk
Jesper Pedersen
Udsigten 66, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 08 90
jp@iecdk.dk
Abdinasir Jama Mohamed
Gudrunsvej 8 1. th, 8220 Brabrand tlf. 42 95 52 29,
nasir.jama@gmail.com
Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 7. tv, 8220 Brabrand tlf. 27 83 27 82,
hhmh65@hotmail.com
Peter Iversen
Jernaldervej 245, 3., 8210 Aarhus V, tlf. 25 39 87 28
peter-iversen@live.dk
Johannes Faghtmann
Sonnesgade 14, 4, 5, 8000 Aarhus C tlf. 64 71 16 11,
faghtmann@gmail.com
Erik Bløcher
erik.h.blocher@hotmail.dk
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
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

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.30
Fredag: 08.00 – 16.30
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
BEBOERHUSET YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82
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
GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,
www.gellerupmuseum.dk
DET OPSØGENDE TEAM
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Aarhus Kommune
Nørre Allé 31, 3. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 87133686

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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Kom forbi og oplev
Gellerup Kirke
8. september
– International aften

Høstfest med festlig folkedans. Kom og få en
svingom og nyd, som altid, den gode mad.
Pris: voksne 25 kr. – børn 10 kr.
Tilmelding: inden kl. 13 dagen før festen hos
kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel Buhl på
telefon 86250800 eller mail bbb@gellerupkirke.dk

14. september kl. 17.00
– Værestedsaften

En torsdag om måneden inviterer Gellerup Kirke
til Værestedsaften i kirkens underetage.
• Kl. 17 er der kaffe/te og småkager og tid til
en snak.
• Kl. 18 serveres der varm mad.
• Derefter synger vi sammen og hygger os til
omkring kl. 19.30.
Du behøver ikke melde dig til – du kan bare
møde op.

Stafet For Livet Brabrand
Vær med til at fejre livet

Stafetten symboliserer, at det er hårdt arbejde døgnet
rundt at leve med kræft.
Vi mindes dem, der tabte kampen, og støtter dem, der
kæmper.
Til Stafet For Livet står vi sammen mod kræften.
Og vi er på banen i 24 timer.
Vi håber, at du har lyst til at deltage og støtte
Stafet For Livet Brabrand

Weekenden 9. - 10. september 2017 fra kl 11-11.
Ruten ligger rundt om Foreningernes Hus
Find os her:
stafetforlivet.dk/stafet/brabrand
eller på facebook @StafetforlivetBrabrand

Hver onsdag kl. 13.00 – 16.00
– International café

Kom ind og nyd kaffe, te, kage, hygge, spil, samvær m.m. Det er for alle nationaliteter, religioner
og for unge og gamle, mænd og kvinder.
Det foregår i Sleep-Ins lokaler Gudrunsvej 82.

GELLERUP BADET
Normale åbningstider:
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 - 18.00
Søndag
kl. 10.00 - 15.00
* Hver mandag og fredag kl. 10-12 er varmtvandsbassinet lukket pga. babysvømning.
Se priser på hjemmesiden.
Læs mere på gellerupbadet.dk

