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Det ligger ganske naturligt for Najah Kamel Bachir at hjælpe
en nabo i nød. Foto Helle Hansen.

LEDER
Jacobs stige
Af Helle Hansen, collage Mikael Jensen

Nu er flere kontorer endelig fulde
i den kommunale bygning
Den 21. januar begyndte det første rykind i huset, der har fået navnet Blixens
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Beboerne i Gellerup har i lang tid
kunnet kigge på, at byggeriet tog
form på Karen Blixens Boulevard.
Det er stadig ikke helt færdigt, men
de ansatte er begyndt at flytte ind.
Skræppens udsendte bevæger sig
rundt i huset, og det er ikke altid til
at finde rundt, noget som chefkonsulent Steen Hestbek fra Bolig og
Projektudviklingsafdelingen
også
kan nikke genkendende til. Han har
siddet i bygningen i omkring en uge.

Udefra ser bygningen stadig lidt trist ud. Især på en kold vinterdag..

Steen Hestbek har kun været i huset få
dage, men er foreløbigt glad for at være her.
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Indtil videre er han tilfreds med at
have kontor i bygningen.
”Her ser meget levende ud, ”forklarer han og peger gennem ruden, hvor
vi kan se væggene, som er beklædt
med træ. Mange af væggene er beklædt med genbrugsmateriale, og der
er en duft af maling og nyt træ overalt. Der er stadig lidt rodet omkring
hans kontorplads, og der står en
boremaskine på hylden bag ham. Der
er ikke meget lys ved kontorpladsen,
men som Steen siger:
”Vi er jo ikke så oplyste her i kommunen.”

Kommunen og boligforeningen

er stadig langt fra hinanden i forhandlingerne
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Ingen problemer med at flytte til
Gellerup

Det spørgsmål, som de fleste stiller
mest, er: ”Hvordan har du det med
at skulle flytte kontor til Gellerup? På
det spørgsmål svarer Steen Hestbek:
”Jeg har ikke haft nogen betænkeligheder overhovedet. Ville selvfølgelig
gerne have haft en bedre udsig”.
Hans udsigt er ikke den bedste. Der
er et kontor mellem hans kontorplads
og vinduet. Men han er glad for udsigten andre steder i bygningen,

Stor interesse for at se de nye lejligheder
Medierne kiggede mod Gellerup
SMS-service fra Helhedsplanen
Afdelingsmøder i foråret
Foreningens sider
Afdelingerne
Aktiviteter
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Kommunen og boligforeningen
er stadig langt fra hinanden i forhandlingerne
En række forhold skal undersøges nærmere
Tekst Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Onsdag den 30. januar var der møde
mellem kommunen og Brabrand
Boligforening om den kommende
udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. Efter loven skal kommunen og
boligforeningen inden sommerferien
sende en fælles aftale om planen til
godkendelse i boligministeriet. Dette
forudsætter naturligvis, at vi kan
blive enige – og det er ikke lige ud ad
landevejen.
På mødet kunne vi konstatere, at der
fortsat er betydelig afstand mellem
parterne, først og fremmest fordi
kommunen ønsker at få nedrevet et
væsentligt større antal blokke, end
boligforeningen ønsker. Men vi gik
ikke ind i konkrete forhandlinger om
det spørgsmål.
I stedet blev det aftalt, at en lang
række forhold først skal udredes
nærmere. En aftale vil nemlig blive
særdeles omfattende. Derfor var der
efter min mening tale om et konstruktivt møde.

striden om nedrivning af blokke altså
udsat.
Udarbejdelsen af planen har to faser.
Først skal der vedtages en udviklingsplan. Den skal boligforeningens
repræsentantskab tage stilling til
inden sommerferien.
Hvis denne plan godkendes – og
derefter accepteres i ministeriet, skal
der udarbejdes en ny helhedsplan for
Gellerup og Toveshøj. Den vil indeholde en tidsplan for renovering af
blokke og hele økonomien. Den skal
også indeholde regler om beboernes
rettigheder ved fraflytning, huslejen
og så videre.
Denne helhedsplan skal vedtages
efter de sædvanlige regler om godkendelse af sådanne planer.

Kræver tid og hårdt arbejde

Som det fremgår, så tager alt dette
tid. Mange måneder. Jeg er klar over,
at det kan opleves noget trættende, at
der er tale om så lang en proces. Men
det er ikke os, der har lavet loven om
de såkaldte parallelsamfund, og vi vil
gøre alt for at sikre, at vi ikke bliver
kørt over af Aarhus Kommune.
Så der venter hårdt arbejde i vores
beboerdemokrati og i vores administration i de kommende mange måneder for at sikre en løsning, vi kan
leve med. Og gerne en løsning, der
gør Gellerup og Toveshøj til endnu
bedre kvarterer, end de allerede er.

En stor plan med mange elementer

Hvis det lykkes, vil det ende med
en plan, der vil afgøre hele bydelens
fremtid: hvor meget nybyggeri skal
opføres? Hvordan skaffes pengene
til renovering? Skal der være en ny
skole? Hvordan vil planen påvirke
boligforeningens og de to afdelingers
økonomi?
Disse og en række andre spørgsmål
skal nu analyseres, før det sættes
sammen i en plan - og indtil da er

seneste online nyheder og debat

skraeppebladet.dk/blog
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Nabohjælp er..
...meget mere end blot at råbe ’Stop tyven!’
Tekst Daniel Mantel, foto Helle Hansen.

Forhistorie: En meget syg beboer
i Gellerup, den “hårde ghetto”, er
fanget i sin lejlighed. Helt simpelt;
han kan ikke klare indkøb. Ramt af
sygdom. Så er der brug for hjælp.
Man kan da altid trække på venner
og bekendte i nærheden, “Åh KAN
jeg ikke lige få dig til at købe dit og
dat og komme forbi med det. Bare
når du har tid, men hvor er jeg sulten,
og nå ja forresten, på apoteket og...”
Det er en balancegang: hvor meget
og hvor ofte kan man bryde ind i
andres hverdag? Venner og bekendte,
jo, og familie hvis de er i nærheden,
men alle har deres eget mere eller
mindre travle dagsprogram. Arbejde,
børn, og måske ikke megen tid til
”et smut” i Føtex og apotek og lige
dét i dén butik og leveret til døren
og afregning og... Selvfølgelig stiller
nogle op helt af sig selv, andre hjælper på anden måde, og når ellers den
syge kan overvinde sin stolthed og
spørge, så går det da. Nogenlunde…

To etager under…

Redningen kommer tilfældigt og
uventet. Den syge har en enkelt gang
vaklet de få hundrede meter til nærmeste supermarked. Og bliver set i
al sin triste tilstand af en datter til en
familie i opgangen, hvor han bor. Og
så går ghetto-trommerne i gang! Nok
så vigtigt: Najah Kamel Bachir følger
sin naturlige indstilling til en nabo i
nød. Også med et par etager i mellem
og uden at kende noget særligt til
personen. Og der skal jo alligevel
laves mad til familien hver dag, så…
Resultatet bliver en overvældende
mængde (god!) mad til den lidt overrumplede, men lykkelige modtager.
Måske burde han slet ikke være så
overrasket. Blot glad og taknemmelig
for, at Najah ikke kun er et venligt og
omsorgsfuldt menneske. Der er også
en baggrund for sådan en hjælpsomhed mod en næsten fremmed.
“Det står i Koranen. At hjælpe andre
er en naturlig ting, det gør man bare.
Det samme siger Bibelen. Koranen og
Bibelen er den samme bog.

”Sådan en holdning er prisværdig.
Tænker den syge. Der nu er rigeligt
dækket ind med mad. Han er i øvrigt
‘etnisk dansk’, hvilket åbenbart ikke
betyder noget for Najah. Han burde
nok læse Bibelen eller Koranen lidt
mere. Alt for mange har intet eller
dårligt naboskab, ud fra etnisk
snæversyn. “Kulturelle og religiøse
kløfter”, kan man høre politikere og
andre sige. Mad og venlighed klarer
til enhver tid den slags!

Princippet om 7 naboer…

“Jeg vil altid hjælpe alle, der har
brug for det. Lige meget hvem det
er, og hvor det er. Vi skal passe på
hinanden. Der står også i Koranen, at
man hjælper helt ud til den syvende
nabo…,” som Najah tilføjer, efter at
have fortalt om dengang, hun faldt.
Og hvem der så kom til hjælp. En så
udpræget mangel på etniske danskere, at dén alt for virkelige historie
er pinlig. Nu, hvor det drejer sig om
hjælpsomhed og naboskab. Så tilbage
til ”den syvende nabo”. Det er lidt
pudsigt, at det lige er samme tal som
det, der bruges om at være globalt
forbundet: Det siges, at alle mennesker på én eller anden måde har en
fælles forbindelse, hvis man går syv
led ud i bekendtskabskreds og familie: Dén første kender den anden, der
kender en tredje, der kender… Og
den syvende er dér, hvor der viser

sig en sammenhæng med den sikkert aldeles fremmede første. Det er
spekulation og teori, men tankevækkende. At det samme tal kommer op
i Koranen som et slags ”mindstemål”
på, hvor langt man bør strække sig
for at hjælpe. At det lige netop så
bliver globalt. Tænker den efterhånden knap så syge…

Baghistorie

Den syge er næsten rask. Det ville
ikke være gået så nemt og hurtigt, var
det ikke for familien Jamal og specielt
moderen, Najah Kamel Bachir. Der er
selvfølgelig masser af lignende lykkelige historier om godt naboskab.
Uanset hvilken bydel det drejer sig
om. Men der ER en lille fornemmelse
af, at det grovkornede stempel ”hård
ghetto” har en sjældent positiv effekt:
Med den veldokumenterede faldende
kriminalitet, undtagen for regering
og andre politikere (der hellere vil
bruge ældre tal), får ”nabohjælp” en
anden betydning. Det drejer sig om
gode naboer, hjælpsomhed over for
hinanden, uanset hvem hinanden er.
På tværs af de skel, der andre steder
synes uoverstigelige. For nogle. Den
nu knap nok syge kan ikke lade
være: Gad vide, om det er en form
for parallelsamfund? Spekulerer han,
mens han også glæder sig til selv at
være en bedre nabo.

Najah Kamel Bachir gav ordet nabohjælp en helt ny betydning for Daniel Mantel.
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Folk fra Gellerup skal vide, at de kan godt selv
Aysha Amin har sammen med nogle venner skabt kunstplatformen Andromeda
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Elsebeth Frederiksen og Andromeda

Da Skræppens udsendte kigger forbi
Andromedas nye lokaler på Gudrunsvej 78, sidder Aysha Amin og
bliver interviewet. Det er ofte sket, at
Aysha har stillet op, når journalister
har ringet. Hun har været på landsdækkende kanaler og i avisen, både
herhjemme og i udlandet.
Nu er det Skræppens tur.

Hvordan startede det hele?

Vi skal tilbage til marts 2017, hvor
Aysha og nogle venner fik ideen til,
at der skulle laves noget alternativt i
Gellerup.
”Der findes mange gode ting i Gellerup, men der mangler noget for
unge, som har lyst til at være med i
noget andet end sportsklubber,” forklarer Aysha og fortæller samtidig, at
de var lidt trætte af altid at skulle ind
til byen, hvis de skulle opleve kunst.
Fordi Århus på det tidspunkt var
kulturhovedstad, var det nemmere
at finde et lokale. Det blev aftalt med
Pablo, som drev Sleep-in Gellerup,
at han skulle finde et rum til dem,
de kunne leje. I starten var det faktisk to rum, så blev det til et, og nu
er de flyttet til lokaler med tre rum.
De søgte Gellerup Kulturmidler og
fik penge fra dem. De blev brugt til
husleje og indretning, men efter de
blev brugt, har Aysha selv betalt huslejen. I dag er det primært Aysha, der
driver projektet.
”Målet for Andromeda har hele tiden
været at skabe en global kunstplatform, der til tider bringer samfundsaktuelle emner op,  for alle aldre
i hele Aarhus, men med fokus på
Gellerup som epicenter,” forklarer
Aysha.
Det er et sted, der ligesom Gellerup
er i konstant forandring.
Projektet har fra starten handlet om,
at man godt kan selv, også midt i
politiske helhedsplaner, og om at
gøre det til beboernes eget og vise
Gellerup fra en anden side end den,
der bliver vist af politikerne og i medierne. Aysha synes, at det er en vild
berigelse, at der er så mange forskel-
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lige nationaliteter i områder, for det
gør området specielt.

Mange arrangementer

Der har siden åbningen været mange
arrangementer. Lige nu bliver der
hver torsdag kl. 20 vist film i en slags
biografklub under navnet ”Vest For
Paradis”. Her har været vist iransk
vampyrfilm, en dokumentar om
Sriracha chilien, som de viste synkront med Godsbanen under Food
Film Festivalen i november. Der har
også været en film om amerikanske
krigsdroner, og meget andet. Derudover har der været foredrag, fællesspisning og forskellige sjove events.

Lidt politisk

Det har ikke oprindeligt været
meningen, at Andromeda skulle
være politisk, men det kan ikke
undgås, når det ligger i Gellerup,
og området hele tiden har politisk
opmærksomhed. Derfor var det helt
i Andromedas ånd at lave en performance, der hed Demolition Tour. Det
var lige efter, at Aarhus Byråd havde

vedtaget deres ghettoplan. Her viste
Aysha rundt i området, iført skudsikker vest, for at pege på de bygninger,
som rådmanden for Teknik og Miljø,
Bünyamin Simsek fra Venstre, ville
rive ned. Den skudsikre vest var
ikke, fordi hun var bange for at gå
på gaden, men fordi hun gerne ville
skærme sig selv mod politikernes
ord. Der bliver også solgt T-shirts
med billeder af blokkene i Gellerup
på, som et forsøg på at dokumentere
den arkitektur, der findes i Gellerup,
og vise, at det er smukt og har en
værdi. De har allerede fået udsolgt
på en del på kort tid og skal sende en
bunke T-shirts til Dansk Arkitektur
Center i København som en del af en
udstilling. Det kan man nok kalde en
slags politisk statement.

Det var et eksperiment

Andromeda var et eksperiment,
og i dag prøver Aysha at definere
rammerne for kunstplatformen. Det
skal være et rum for alle, hvor kunst
bruges som tilgængeligt værktøj, som
alle kan få noget ud af. Der er rum til

Demolition Tour var velbesøgt. Også af folk udenfor Gellerup.

eksperimenter, og alle kan komme
med forslag til, hvad der bliver puttet
i rummet. Aysha har lige nu planer
om, at de nye lokaler fortsat skal
være kreativ platform med arbejdsrum og udstillingsrum, men tilføjer også gerne et folkekøkken.
De seneste ti måneder har det gået
ret godt. Aysha har selv, som tidligere
beskrevet, fået meget medieopmærksomhed, og der har været mange besøgende i forbindelse med projekter.
”Jeg har fået en del opmærksomhed,
også negativ,” forklarer Aysha.
Det nyeste eksempel delte hun med
folk på Facebook. Her blev hun
kaldt frelst elitær af en fremmed. Det
kunne hun kun grine af.
”Jeg er jo mig selv, som bor her og
laver et projekt, hvor jeg forsøger at
involvere beboerne i mine projekter.”

Største succes

Aysha har lidt svært ved at svare
på, hvad der har været den største
succes.
”Jeg synes, det hele har været en
succes, men hvis jeg skal pege på en,
så var det dengang, vi var til Venedig
Biennalen 2018, hvor vi havde fået

Den somaliske kulturforening Gabaad har også samarbejdet med Andromeda.
plads i den amerikanske pavillon,
der havde det aktuelle tema Dimensions of Citizenship (dimensioner af
statsborgerskab). Det var en kæmpe
oplevelse.”
En anden fed oplevelse var under Arkitekturfestivalen 2017. Her var der
indenfor en paneldebat med mange
til stede. Udenfor var der lidt drengerøvsballade med nogle unge, der
fræsede rundt på knallert. ”Vi sad
indenfor og snakkede om Gellerup,
mens det virkelige Gellerup også
foregik undenfor. Men pludselig kom
de ind for at gemme sig for politiet,
men de satte sig ned, og efter lidt
tid deltog de oprigtigt i debatten. Det
var rigtigt fedt. De lokale knallertdrenge indså, at der var et rum, der
ikke snakkede OM dem, men MED
dem, og at de også har en stemme.
Vi laver netop det her projekt, fordi
beboerne herude normalt ikke har en
stemme.”

Når stedet er klar, så tænker Aysha, at
det skal bruges som et slags læringscenter, hvor folk kan blive klogere på
sig selv igennem Gellerup. Her skal
også være plads til, at kunstnere eller
folk, der er nysgerrige på at arbejde
i det felt, som bor i Gellerup, kan
bruge stedet til at udvikle deres ideer,
facilitere kunst, udstille og optræde.

De kan godt selv

”Folk skal vide, at de godt kan selv,
man behøver ikke at undskylde sig,
eller være flov over sin baggrund
og hvor man er vokset op. Her er en
stor gruppe af mennesker, der vil jer.
Så kom hvis du gerne vil snakke, du
er ikke alene i alt det her, du har så
meget at byde på, så gør det. Alle
mennesker har ressourcer, et netværk, baggrund og historie. Det er
bare at fortælle den, slutter Aysha.

Fremtiden?

På Samvirkets Årsmøde den 29. januar
modtog Aysha Amin Samvirkets Pris 2019.

Stedet skal lige indrettes. Lige nu er
der tomme vægge og en masse kasser
rundt omkring. Der er ikke så mange
penge til at indrette for, så der kan de
få brug for hjælp. Hvis nogen har lyst
til at hjælpe med maling og andre
opgaver, er de også meget velkomne
til at komme forbi og hjælpe.
Aysha regner dog med, at de kan
åbne i midten af februar. Så kommer
der selvfølgelig en indflytterfest.

Aysha Amin er 22 år gammel, født og
opvokset i Gellerup.
Hun blev den 29. januar 2019 tildelt
Samvirkets Ildsjælepris for sit store
arbejde med Andromeda.
Aysha forventer, at Andromada
åbner i de nye lokaler sydøst-hjørnet
af Gudrunsvej 78 den 1. marts.
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En forsikring er en trøst i nødens stund
Beboeren i en udbrændt lejlighed i Gellerup er glad for sin forsikring.
Boligforeningen kan kun hjælpe med bygningsskader
Tekst af Helle Hansen, foto Mikael Jensen

En juledekoration, der gik i brand,
skabte på få sekunder flammer, som
hurtigt spredte sig til tæpper og sofa
i stuen hjemme hos Ebtissam Mohammed, der bor på syvende sal på
Gudrunsvej.
”Klokken var mellem syv og otte om
aftenen, og jeg var lige kort inde på
værelset, hvor min datter sov. Da jeg
kom tilbage til stuen, havde ilden fået
fat i et tæppe. Jeg kunne slet ikke nå
at slukke det, og det gik så hurtigt, så
jeg tænkte kun på at få min datter og
mig selv ud,” fortæller Ebtissam, der
har boet i lejligheden i 24 år.
Hun og familien mistede alt i forbindelse med branden i december. Ebtissam nåede kun at få det tøj med, som
hun og datteren havde på.

Beboerne i lejligheden nedenunder
på sjette sal er også genhuset, oplyser
Brabrand Boligforening. Hvorvidt
familien har forsikring, ved boligforeningen ikke, for den har ikke noget
med genhusningen at gøre. Det er
alene et anliggende mellem beboeren
og beboerens forsikring. Det samme
gælder også alle vandskader på
møbler, gulvtæpper, tøj og andre
genstande i nabolejlighederne.
Det er kun skader på bygningen og
fast inventar, der dækkes af boligforeningens forsikring.

Genhusning i et år

Heldigvis har Ebtissams familie en
forsikring. Det har foreløbig betydet,
at de er blevet genhuset i en møbleret
lejlighed på Trøjborg. Det kan ende
med at blive for det næste år, for
Ebtissam ved, at oprydningen af
lejligheden på Gudrunsvej kun lige
er gået i gang. Forsikringen kommer
også til at erstatte flere af de ting, der
gik op i flammer.
”Men det er jo kun det halve af det.
Det er et helt livs minder, som er
væk. Der er rigtig meget, der slet ikke
kan erstattes,” siger Ebtissam, der
er glad for, at hun altid har haft en
forsikring.
Og hun vil rigtig gerne opfordre alle
andre beboere til også at få tegnet en
forsikring.

17 lejemål berørt

Udover den udbrændte lejlighed
på syvende sal er 17 andre lejemål i
opgangen berørt af branden, blandt
andet med vandskader efter de
mange liter vand, brandvæsnet
pøsede ud over flammerne for at
få ilden slukket. At der var blus på,
viser de sprængte ruder i stuen, og
på et tidspunkt stod flammerne op
over taget på blokken.
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Lejligheden på 7. sal udbrændte totalt,
mens 17 andre lejligheder tog skade på
grund af vand og varme.

Individuelle aftaler

Skræppebladet har lavet en rundringning til tre forsikringsselskaber: Tryg,
Topdanmark og Alka Forsikring.
Fælles for de tre er, at de gerne tegner
forsikringer – også i Gellerupparken.
Men hvordan policen bliver, og

hvad den præcis koster, afhænger af
mange forskellige faktorer, for eksempel tidligere forsikringer, hvilken
etage man bor på, og om man tegner
flere forsikringer, for eksempel bilforsikring og ulykkesforsikring.
Og Alka Forsikring tilbyder som
eneste muligheden for, at kunder kan
betale præmien på månedsbasis, i
stedet for at skulle betale for et helt år
på en gang.
Det kan sagtens være, at der er
andre bedre og billigere forsikringer.
Der findes mere end 30 af slagsen,
som man kan ringe til og spørge. På
hjemmesiden www.blivforsikret.dk
findes en oplistning af dem alle med
telefonnumre og mail-adresser. Så
det gælder bare om at komme i gang
med at ringe – og få lidt mere sikkerhed i hjemmet.

Find rundt i forsikringsjunglen –
ring og spørg efter tilbud.
Hvor mange beboere i Gellerup der
har tegnet forsikring, ved ingen. Men
det formodes, at der bor mange, der
ikke ejer en forsikringspolice. Det
kan være, fordi at der ikke er råd til
at betale, men det kan vise sig at blive
meget dyrt, hvis det en dag går galt
i hjemmet eller hos overboen eller
naboen.
En hindring i at få en forsikring kan
også ligge i, at det kan være en udfordring overhovedet at finde rundt i
den store forsikringsjungle. Og fordi
forsikringsselskaberne har forskellige
regler for, hvem de ønsker at tegne
forsikring for. Og så kan priserne
også variere meget mellem hvert
enkelt selskab.
Er det første gang, man skal tegne
forsikring, så kan præmien være høj
til en start. Ligesom det også kan
være en forhindring eller koste en
højere pris, hvis en beboer er registreret i RKI.

Skræppebladet møder nogle af DR’s indflyttere i Gellerup
I starten af januar flyttede fire familier ind i Gellerupparken som en del af DR’s program “180 dage i
Gellerup”. Skræppebladet har snakket med to af familierne, og de er blevet positivt overraskede
Tekst og foto Olivia Høj Fälling

I forbindelse med et DR-program,
der hedder 180 dage i Gellerup, er
der flyttet fire nye familier ind i området. Tanja Sørensen og René Møller
Christensen er en af de fire familier.
Det unge par fra Horsens meldte sig
til projektet, da Tanja så et opslag på
Facebook, som var fyldt med negative kommentarer.
”Folk havde skrevet, at om de så fik
én million kroner for det, ville de
aldrig flytte herud. Men de negative
kommentarer afskrækkede mig ikke,
så da jeg foreslog det for René, sagde
han ja med det samme,” fortæller
Tanja.

Vil opleve nyt

De samme kommentarer havde 70årige Ester Engrob Nielsen set. Kommentarerne gjorde, at hun tænkte,
at det kunne være spændende at
komme til Gellerup. For selvom hun
har haft et liv fyldt med oplevelser
og rejser, mener hun ikke, at hun er
færdig med at opleve nye ting, og det
synes hun, at hun kan i Gellerup.
”Jeg har altid været glad for at rejse
og opleve nye kulturer, og jeg synes,
at Gellerup lød som et spændende
sted med mange forskellige kulturer.
Og så ønsker jeg at være med til at
ændre de negative idéer om Gellerup,” siger hun.

Meget godt at byde på

På trods af at de kun har boet i Gellerup siden starten af januar, har de

I Tanja og Renés nye lejlighed i Gellerup har de 103 kvadratmeter. I Horsens havde de kun
75. Derfor har de kunnet finde plads til et tøjværelse.
allerede en opfattelse af, at den Århusianske bydel har meget godt at byde
på, og de er alle tre enige om, at det
kun kan blive bedre, når de kommer
i gang med det frivillige arbejde,
som de skal lave i forbindelse med
programmerne.

I næste nummer af Skræppebladet
kan du høre mere om, hvad de laver
af frivilligt arbejde i Gellerup, og
hvad de synes om det.

tjek også vores facebookside:

facebook.com/skraeppebladet/
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Alt er ved det gamle
Selvom der er blevet skiftet ud i det øverste lag i lokalpolitiet i Aarhus Vest,
vil der ikke være nogen ændringer i politiindsatsen
Tekst Christian Andersen, foto Bo Sigismund

Det forsikrer Jens-Henrik Jensen og
Klaus Hvegholm Møller, de to nye
politikommissærer i Aarhus Vest, om.
Klaus Hvegholm har arbejdet i
Gellerup i de seneste fire år, og JensHenrik har arbejdet i Bispehaven
indtil for nogle år siden, så ansigterne
er kendte, og de to forsikrer om, at
politiindsatsen heller ikke ændres.
Indsatsen i Gellerup er baseret på
”dialog med konsekvens,” og den
fortsætter.
Jens-Henrik siger, at politiet ”bliver
ved med at gå efter den begavede
løsning,” og Klaus er hurtig til at
bakke sin kollega op:
”Hvis det giver bedre mening at
lave en anholdelse dagen efter, eller
at tage hjem og snakke med en ung
persons forældre, så gør vi bare det,”
supplerer han.
Jens-Henrik Jensen er 50 år gammel
og har været i politiet i 26 år. Han
kommer oprindeligt fra Herning og
var i politiet som erhvervspraktik i
folkeskolen. Efterfølgende fik han en
kæreste, hvis far var i politiet, og han
valgte den vej, fordi han syntes, det
lød spændende.
Klaus Hvegholm Møller havde en
landbetjent som nabo oppe i sit barndomshjem nær Struer, og han valgte
livet som politibetjent, ”sikkert fordi
han har påvirket mig,” men også
fordi han gerne ville have en afvekslende og uforudsigelig hverdag.

Afvekslende og uforudsigelig

Afvekslende og uforudsigelig er
netop nøgleordene i hverdagen hos
politiet i City Vest. I modsætning til
andre politistationer, der er opdelt
i flere afdelinger, skal alle ansatte i
Aarhus Vest nemlig beskæftige sig
med alle aspekter af politiarbejdet.
”Vi kan være nede at tale med børnene i klubben det ene øjeblik, hvorefter vi bliver kaldt ud til en alvorlig
forbrydelse, eller omvendt,” fortæller
Klaus.
Det er vilkårene ved at arbejde på en
nærpolitistation, eller lokalpoliti, som
det hedder nu om dage.
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Politikommissærerne Jens-Henrik Jensen og Klaus Hvegholm Møller er det nye makkerpar
hos lokalpolitiet i Aarhus Vest.
Samarbejdet med beboerne fylder
meget i de to politifolks tilgang til
politiarbejdet.
”Vi er involveret i beboernes hverdag. På den måde kan vi mane rygter
i jorden eller sørge for, at de slet ikke
opstår,” siger Klaus Hvegholm.
Boligforeningerne i området og de
kommunale tilbud er også stadig vigtige pejlemærker for politiet i Aarhus
Vest.
”De er stadig vores vigtige samarbejdspartnere i området,” siger Klaus
Hvegholm.

Ny bygning

Det samarbejde får et ekstra nøk
opad, når de efter planerne midt
i marts flytter op på fjerde sal i den
nye Teknik og Miljøbygning overfor
Bazar Vest.
De får selskab af kollegerne i ”Forebyggelsesafdelingen” fra politigården i Aarhus midtby.
Forebyggelse er i sagens natur rettet
mod kriminalitet, og den foregår

på mange forskellige måder og på
mange forskellige steder.
”Det kan både være, når vi er ude
at snakke med børn i skolerne, tager
en fodboldkamp med dem, og når
vi snakker med de unge på gaden
om, hvilke konsekvenser en kriminel
løbebane kan have,” forklarer Klaus
Hvegholm.
Jens-Henrik slutter:
”Vi har et stort lokalkendskab i
området, så når vi leder efter en
efterlyst, så ved vi i mange tilfælde,
hvor vedkommende holder til, hvem
hans kammerater er, hvem hans kæreste er og så videre. Det er det dybe
lokalkendskab, der gør politiarbejdet
nemmere.”
Så ”banditterne” i Gellerupparken
og Toveshøj kan stadig ikke føle sig
sikre!
Jens-Henrik Jensen starter i jobbet i
begyndelsen af februar, Klaus Hvegholm Møller er allerede i gang.

beboerrådgivningerne
Sommerferietilbud til børnefamilier
Nyt fra beboerrådgiverne
Tekst Jens Høgh, Abelone Asingh og Maryam Fereidanian

Du
har
mulighed
for
at
søge om at komme på ferie.
Arbejdsmarkedets Feriefond har
givet tilsagn om økonomisk støtte her
i 2019, og vi kan derfor igen tilbyde
et antal børnefamilier muligheden
for et betalt ferieophold i Danmark.
Er I en børnefamilie, og kniber det
med selv at få råd til at holde sommerferie, så er dette tilbud måske
noget for jer. Tilbuddet henvender
sig til alle forældre – også til dem,
som ikke bor med barnet/børnene til
daglig.
Der vil igen i år være en fordeling
mellem individuelle ferieophold og
fællesferie.

Hvem kan komme i betragtning?

Børnefamilier, der bor i afdelingerne
Søvangen, Skovgårdsparken, Gelleruparken, Toveshøj, Holmstrup,
Odinsgård og Thorsbjerg, har mulighed for at søge.
At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning,
skyldes, at beboerne i disse afdelinger har valgt at bruge huslejekroner
på finansiering af beboerrådgivere,
og det derfor er disse beboere, der
kan bruge beboerrådgivernes forskellige tilbud.

For at komme i betragtning skal man
opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om
det rådighedsbeløb, som familien har
tilbage, når de faste udgifter er betalt.
Retningslinjerne er rummelige, og
ferietilbuddet vil derfor kunne nå en
bred kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk
støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så
kontakt os i rådgivningen for at
ansøge/få foretaget en vurdering af
mulighederne for at deltage i ”lotteriet” om et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?

Interesserede beboere i afdeling 5,
Toveshøj, skal henvende sig hos
beboerrådgiver Maryam Fereidanian
i beboerhuset Laden. Maryam kan
træffes tirsdag 10–12 samt torsdag
15–17. Der er lukket om fredagen.
Beboere i Gellerupparken kan søge
hos beboerrådgiver Abelone Asingh
i Yggdrasil - Det Boligsociale Hus,
Dortesvej 35A. Abelone træffes tirsdag 10-12 eller torsdag 15-17.30
Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh på adressen Ingasvej
70 tirsdag 10-12 og torsdag 15-17.30.

For beboere på Holmstrup Mark er
det også muligt at søge i tirsdagsrådgivningen 15–17 og torsdag 10-12
i Værestedets lokaler, Jernaldervej
245, 1., lejl. 6.
Du er naturligvis også velkommen
til at ringe til os for at aftale et andet
møde-tidspunkt.

Hvem får et tilbud?

Beboerrådgiverne vil udvælge blandt
de familier, der opfylder kravene.
Der vil foregå en vis social vægtning
af ansøgningerne (nylig skilsmisse,
dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så
husk at oplyse herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted indenfor
de seneste to år, først få svar efter
udløb af ansøgningsperioden.
Beboerrådgiverne
Jens Høgh, tlf. 61 28 21 26
Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24

Ansøgning:
Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et
ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.
Ansøgningsperiode fra den 1. februar 2019 til den 14. mart 2019. Beboerne i Gellerup skal dog være opmærksomme på, at deres ansøgningsfrist er den 6. marts 2019.
Ferie-projekt gennemføres med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond
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Stor interesse for at se de nye lejligheder i Gellerup
Fulde huse, da der var åbent hus på Gudrunsvej 42
Tekst og fotos Elsebeth Frederiksen

Lørdag den 26. januar kunne interesserede få et kig på de nye lejligheder
i Gellerup. Folk skulle melde sig
til for at se lejlighederne, og det var
der ca. 180, der havde gjort. Der var
dog også flere, som ikke havde meldt
sig til, som alligevel kiggede forbi.
Det drejede sig om de såkaldte udsigtslejligheder, som ligger på sjette
og syvende sal over den nye vej. De
andre lejligheder kaldes citylejligheder, og de ligger i bunden af blokken.
De er i to plan.
Cecilie Fisker var kommet forbi for
at se lejligheden. Hun er allerede
skrevet op til en bolig, men hun er
nummer 26 på listen, så der er nok
ikke så store muligheder for at få en
bolig lige nu.
”De lejligheder ser jo helt fantastiske
ud,” siger hun med begejstring i
stemmen.
I dag bor hun alment i Højbjerg, men
ville elske at bo i Gellerup, hvis det
bliver den nye type lejlighed.

Der var ikke den bedste udsigt på den vinterkolde dag - set gennem vinduets indbyggede
persienne.
”Jeg er helt vild med, at lejligheden
er i to plan,” fortæller hun.
Og lejligheden er også flot. At den
har en stue forneden giver mere
luft og bedre fordeling af rummene.
Alt er nyt. Dog var der fra nogle af
de besøgende lidt kritik af, at det var
svært at indrette stuen og køkkenet,
som gik ud i et. Men Cecilie er rigtig
vild med lejligheden.
”Det ville være fedt at lave en bofællesskab her,” siger hun.
Hun har ingen betænkeligheder ved
eventuelt at skulle flytte til Gellerup.
”Det er noget pjat, at nogle er betænkelige ved at flytte herud. Her ser
dejligt ud,” siger Cecilie.
Men desværre for hende bliver det jo
nok ikke hende, der skal flytte ind.

Tildelingsregler

Cecilie Fisker er helt vild med citylejlighederne og har skrevet sig op til en af dem.
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Gellerupparken har fleksibel udlejning. Det betyder, at man kan få
fortrin på ventelisten.
Ventelisten til citylejligheder og
udsigtslejligheder har Aarhus Kommune ved et påbud bestemt skal
opbygges på følgende måde:
- Pendlere – ansøgere, der bor udenfor Aarhus Kommune, men er ansat i
kommunen.

Arbejdet skal være minimum 25
timer om ugen og indtægten mindst
150.000 kr. pr. år.
- Arbejde – ansøgere eller ansøgers
ægtefælle/samlever er i arbejde.
Arbejdet skal være minimum 25
timer om ugen og indtægten mindst
150.000 kr. pr. år. Bor man i afdelingen, kommer man forrest i denne
kategori.
- Studerende – ansøgere eller ansøgers samlever/ægtefælle studerer
på en videregående uddannelse.
Bor man allerede i afdelingen,
kommer man forrest i denne kategori.
- Øvrige – ansøger man i denne
kategori, vil kommunen kunne
forespørges, om ansøger de seneste
seks måneder eller mere har været
på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Dette gælder dog
ikke, hvis man allerede har en bolig i
afdelingen.
Det er bestemt ved lov, at man for
at kunne flytte ind i afdelingen skal
kunne fremvise ren straffeattest på
alle i husstanden, der er fyldt 15 år.

Medierne kiggede mod Gellerup
Det var ikke kun interesserede borgere, der kiggede forbi lejlighederne på Gudrunsvej i weekenden.
Medierne havde også fået færten
Tekst Morten Korsgaard, foto Elsebeth Frederiksen

DR, TV 2, JP og Aarhus Stiftstidende
bragte nyheden om Brabrand Boligforenings åbent hus-arrangement
lørdag den 26. januar. De nye lejligheder i Gellerup kom henover tre dage
til at fylde pænt meget i danskernes
nyhedsstrøm.
DR P4 Østjylland havde kørt en
reportage fra en af lejlighederne over
Porten den 10. januar, og den historie
fulgte de op med en nyhed den 24.
januar, hvor historien om lejligheder
og åbent hus nåede frem på den
landsdækkende radioavis. Det var
en nuanceret dækning, hvor både direktør Ingemann Brixhus fra Svanen,
der står bag de private lejeboliger
ved Gudrunsvej syd, og vores egen
direktør, Keld Laursen, fik masser af
god taletid sammen med en lærerstuderende, der står på venteliste og er
klar til at flytte ind i Gellerupparken.
Omtalen på DR satte også gang i TV
2, hvor historien om lejlighederne og
åbent hus kørte på News det meste
af torsdagen med indslag, hvor Keld
Laursen viste rundt i lejligheden. I 19
Nyhederne torsdag på TV 2 kunne
resten af Danmark høre tre minutter
om lejlighederne under overskriften:

”Luksuslejligheder
skal
ændre
ghetto-ry”. TV-stationen lagde nyheden ud med overskriften: ”Danskere
står i kø for at flytte ind i ghetto”.
Ved åbent hus-arrangementet lørdag
deltog så JP Aarhus og Aarhus Stiftstidende, og begge bragte større reportager efterfølgende med overskrifter
som ”Åbent Hus i Gellerupparken:
En ghetto under forandring” og ”Nu
bliver de første nye boliger i Gellerup
udlejet - Som en del af den nye helhedsplan for Gellerup står en række
nye boligtyper klar til udlejning i
løbet af foråret. Lørdag blev både

city- og udsigtslejligheder fremvist
for hundredvis af boligsøgende ved
et åbent hus.”
TV 2 Østjylland har 29. januar bragt
nyheden: ”Mange har skrevet sig på
venteliste til nye Gellerup-boliger.
Mellem 150 og 200 personer har
skrevet sig op til 17 nye boliger i Gellerupparken i Aarhus.”
Det eksakte tal er, at 165 i halen på
åbent hus er skrevet op til byhuse,
der har 4-6 værelser og er mellem 124
og 150 m2 store. 200 er interesseret i
udsigtslejlighederne på 6.-8. etage.

Værelserne er store, og flere af de besøgende var glade for de nye gulve.

SMS-service fra Helhedsplanen til beboerne
Tilmeld dig Brabrand Boligforenings SMS-service, og få besked fra Helhedsplan Gellerup Toveshøj,
når der sker noget pludseligt, som kan være til gene
Tekst Vibeke Dam Hansen, koordinator af beboerinformation

For nylig opdagede beboere, der bor i
området omkring Karen Blixens Boulevard, en massiv test af brandalarmeringen i Aarhus Kommunes nye kontorbygning over flere dage. Desværre
skete der en fejl, så testen også kørte
natten mellem 11. og 12. januar til stor
gene for mange mennesker.

Når noget sådant sker, eller noget
andet akut opstår, og vi i Helhedsplan Gellerup Toveshøj bliver
bekendt med det, så sender vi en
information ud pr. sms via Brabrand
Boligforenings SMS-Service til beboerne i afdelingerne, som er omfattet
af den fysiske helhedsplan.

Mange af jer får automatisk en sms
via vores system, men har du taletidsnummer, erhvervsmobilnummer
eller hemmeligt nummer, skal du
tilmelde dig vores SMS-Service via
”Min side” på Brabrand Boligforenings hjemmeside bbbo.dk. Du kan
bruge din NEM ID til at logge ind.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2019
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til 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 FORÅRET:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens årsregnskab for 2018 til godkendelse
Eventuelle forslag
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling 22, Sonnesgården
Afdeling 7, Hasselhøj		

mandag den 8. april 2019 kl. 19.00
onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00

i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14
i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203

FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSE M.FL. OM FORÅRET:

1.
Valg af dirigent
2.
Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3.
Afdelingens årsregnskab for 2018 til godkendelse
4.
Eventuelle forslag
5.
Valg:
		
a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
		
b. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion (
		
i afdelinger med ulige numre, samt afd. 4 (som har valg til Skræppebladet hvert år)
		
c. Evt. andet
6.
Eventuelt

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

onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00.
tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00
onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00

den store hal på Tovshøjskolen, Janesvej 2
i kantinen på Tovshøjskolen, Janesvej 2
i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan udarbejder jeg et forslag til afdelingsmødet
Vi har udarbejdet en forslagsformular, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger
formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i den sidste kasse i formularen
begyndende med: ”Forslagsstiller”.
Formularen kan hentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Alternativt på driftskontoret eller hos Brabrand Boligforening,
Rymarken 2, 8210 Aarhus V.
Hvordan indsendes forslag?
Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,
8210 Aarhus V - Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.
Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne
FORSLAGSFORMULAREN FINDES PÅ MODSATTE SIDE!
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FORSLAG TIL AFDELINGSMØDE
FORSLAG (hvad foreslår du?):

MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):

OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):

Forslagsstiller: ___________________________

Adresse:________________________________________________

Telefon: ________________________________

E-mail:_________________________________________________

Afdeling:_______________________________
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes.
Indsendes til:
forslag@bbbo.dk eller afleveres til Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V – att.: afdelingssekretær
Skal være Brabrand Boligforening i hænde senest 14 dage inden afdelingsmødet.

Skræppebladet er kommet på Twitter!

Følg os for nyheder fra det almene boligområde - @skraeppebladet

husk også at kigge ind på

skraeppebladet.dk
Skræppebladet februar 2019 - 15
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På besøg
i servicecenter Havnehusene

Af Mogens Rank, driftschef

I en stuelejlighed ud til Dagmar Petersens Gade på
Aarhus Ø ligger et af Brabrand Boligforenings mindste
servicecentre. Faktisk er der kun én mand ansat, og det
er serviceleder René Ballegård.
I det daglige varetager han alle de forskellige opgaver,
som der i andre større afdelinger er flere forskellige
medarbejdere til at løse. Men den store afveksling i opgaverne er netop noget af det, René sætter allermest
pris på ved sit job.
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”Der er faktisk ikke noget ved mit job, som jeg ikke
kan lide. Det er klart, at det at stå over for en utilfreds
beboer kan være en udfordring. Men der er det min
opgave at løse beboerens problem og få vendt stemningen, så han eller hun bliver tilfreds, og det lykkes
heldigvis ofte,” fortæller han og smiler.
Servicedelen af jobbet kan René godt lide, og han
mener, at noget af det helt særlige ved almene boliger
er, at god service og tæt dialog med beboerne er en
målsætning for medarbejderne. Han sætter stor pris
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på den gode dialog, og som oftest bliver han mødt med
venlighed og forståelse fra beboernes side.  

En typisk dag på jobbet

En normal arbejdsdag for René starter kl. 06.30. Den
første halve time går med at få overblik over indkomne
opgaver og beskeder. Derefter går René en morgenrunde
i afdelingen, hvor han tilser fællesarealerne og tjekker,
om vaskekælderen er efterladt i ordentlig stand.  
Fra kl. 08.00 – 09.00 har René træffetid på kontoret og
åbent for telefonisk henvendelse. Når træffetiden er
ovre, har René nye opgaver noteret i kalenderen. Henvendelserne fra beboerne kan omhandle alt lige fra en
utæt vandhane eller et stoppet afløb til efterspørgsel på
nøgler og vaskebrikker.
Resten af dagen går med at løse de forskellige opgaver. Ind- og udflytning i de mange ungdomsboliger, der
er i afdelingen, tager en del af Renés tid. Hver gang

en beboer flytter, skal René bestille nye dørskilte og
oprette den nye lejer som bruger i vaskeriet og meget
andet. Vedligeholdelse af afdelingens fællesarealer og
beplantning står René også for, og er der sne, skal der
ryddes og saltes.
Langt de fleste opgaver klarer René selv, men det
hænder, at han må hyre hjælp udefra. René fortæller, at
han har god sparring med sine kollegaer i de andre afdelinger, og at der er et godt sammenhold servicelederne
imellem, så han kan altid få hjælp, hvis han har brug for
det.
Havnehusene blev opført i 2015 i den nye bydel
Aarhus Ø, de bynære havnearealer. Afdelingen har
189 lejemål, hvoraf størsteparten er ungdomsboliger og resten familieboliger.
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Vandskade

kan koste dig vanvittigt meget
Hvis opvaskemaskinen er fejlagtigt tilsluttet, risikerer du selv at hænge
på regningen efter en vandskade.

Af Mogens Rank, driftschef

Massive vandskader og en regning på 200.000 kr. Det
var resultatet, efter en familie i en af boligforeningens
afdelinger i sommer købte og installerede en brugt opvaskemaskine i deres lejlighed.
Maskinen var ikke tilsluttet rigtigt, og derfor fossede
vandet ud i køkkenskabe og ødelagde gulvet. Vandet trak
også ned til lejligheden nedenunder, hvor det ødelagde
vægge og gulve.
Familien havde ikke ansøgt boligforeningen om at få
opvaskemaskinen installeret og havde heller ikke fået
godkendt arbejdet. Forsikringsselskabet vurderede
derfor, at skaderne var selvforskyldte, og familien stod
derfor tilbage med regningen på 200.000 kr. for udbedringsarbejdet.
Den slags hændelser sker desværre med jævne mellemrum, og ifølge driften er fejlinstallerede maskiner den
hyppigste årsag til skader.
Så sent som i starten af januar kom en af boligforeningens medarbejdere ud til en anden vandskade, hvor en
opvaskemaskine ligeledes var fejlagtigt tilsluttet. Her
lød regningen på 40.000 kr.
Begge eksempler understreger vigtigheden af at få
ansøgt om og godkendt sine installationer. Det gør man
ved at rette henvendelse til afdelingens servicecenter, som vil udlevere en ansøgningsblanket, der viser,
hvordan den nye maskine skal installeres. Blandt andet
kræves det, at både el- og VVS-arbejdet udføres af
autoriserede håndværkere, hvis der ikke er klargjort til
installationen. Ved enhver installation skal det kunne
dokumenteres, at monteringen er sket efter Brabrand
Boligforenings anvisning. På den måde er man som
beboer langt bedre sikret i tilfælde af vandskade.

Husk også en indboforsikring

I tilfælde af vandskade er det lige så vigtigt at være
godt dækket ind hos forsikringen.
Er uheldet ude, men installationsarbejdet udført korrekt
og godkendt, vil forsikringen i langt de fleste tilfælde
dække omkostninger til ødelagt indbo som møbler, tøj,
elektronik og andre personlige ejendele samt eventuelle
udgifter til genhusning, rengøring og opmagasinering.

18 • Sider af hovedforeningen

Bemærk at Brabrand Boligforening ikke har pligt til at
genhuse beboere i tilfælde af vandskade. Det kan løbe
op i mange tusinde kroner – en udgift, du selv må afholde, hvis ikke forsikringen gør.
Bliver du ramt af en vandskade, som din overbo er
skyld i, kan du ligeledes få brug for forsikringen. I dette
tilfælde kan det nemlig være din forsikring, der skal
dække dit ødelagte indbo.
Er du i tvivl, om du er ordentligt dækket i tilfælde af
f.eks. vandskade, bør du rette henvendelse til dit forsikringsselskab. På Forbrugerrådet Tænks hjemmeside kan
du lave et forsikringstjek, som hjælper dig med at finde
den rigtige indboforsikring.

1 - Hans Brogesparken

Ny Facebookgruppe for beboere i afdeling 1
Nu kan beboerne i Hans Broges Bakker bedre kommunikere med hinanden
Tekst Lone Rafn, administrator for gruppen

Hvis du bor i afdeling 1 i Brabrand
Boligforening,
er
der
nu lavet en Facebook-gruppe.
Den kan blive en hjælp til os
alle i den kommende tid, hvor
vi skal i gang med den store re-

novering af lejligheder og huse.
Her kan vi informere hinanden,
spørge til råds, bede om hjælp og
hvad der ellers måtte være behov for.
Fortæl din nabo om gruppen – og
er naboen ikke på Facebook, så del

det du læser med dem over en kop
kaffe. Gruppen er kun for beboere i
afdeling 1.

2 - Søvangen

Der er meget nyt fra Søvangen
Der foregår stadig stort arbejde med effektiviseringer og renoveringer
Tekst Laurits Bloch, foto Bo Sigismund

Der pågår stadig et ret intensivt arbejde med projektering af den omfattende renovering, der i omfang formentligt vil beløbe sig til godt over
400 millioner kroner. Renoveringen
indebærer store indgreb i hver enkelt
bolig, der bl.a. får udskiftet vinduer,
yderdøre, altaner og karnapper. For
enfamiliehusene og klyngehusene
sker der desuden gulvudskiftninger.
Tage udskiftes, der tilbygges yderligere en ydermur, og ventilationsanlæg indbygges i alle boliger.
Netop ved redaktionens slutning er
årets første renoveringsmøde afholdt
i afdelingsbestyrelsen. Her var det
ingeniørernes projektering, der var
på dagsordenen, herunder kloak-,
vand-, el og ventilationsinstallationer. Der er en række detaljer med
betydning for både den fremtidige
driftsøkonomi og for ulemper ved
de nye lovkrav til ventilationen. Bl.a.
vil man søge ventilationskanalernes
størrelse reduceret mest muligt, så
de optager mindst mulig plads i
boligerne.

Mødet måtte afsluttes, uden at dagsordenen blev nået igennem, og derfor
vil de resterende punkter blive søgt
drøftet i en genoptagelse af mødet i
efterfølgende uge.

Effektivisering af beboerdemokratiet i bygge- og renoveringsprojekter

Forløbet giver atter anledning til
overvejelser om en mere effektiv
organisering af bygge- og renoveringsprojekter i boligforeningen.
En problematik, som afdelingen
har forsøgt at starte en dialog med
foreningen om siden 11. august 2016,
og herefter også ved at rejse forslag

til repræsentantskabsmødet i maj
2017, hvor det under punkt 5, h blev
besluttet, at der skulle ske besvarelse
af afdelingsbestyrelsernes henvendelser. Dette er hidtil negligeret i
relation til Søvangens henvendelser,
og de eksisterende rammer – eller
mangel på samme – for renoveringsopgavernes forløb medfører tilsyneladende et urimeligt og unødvendigt
stort arbejdspres for både beboerdemokratiet og administrationen. Der
efterlyses fortsat en dialog om mulige
forbedringer og effektiviseringer, og
dette forventes også at blive et tema
for det forestående ordinære repræsentantskabsmøde.
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2 - Søvangen

Jubel og VM-stemning i Søvangen
Søvangens beboerhus var godt besøgt, da VM-finalen blev vist på storskærm.
Tekst Elsebeth Frederiksen, fotos Erik Bløcher

Det er vel efterhånden ingen hemmelighed for nogen, at det danske herrelandhold i håndbold, vandt VM-guld
den 27. januar. Det blev set af 2,7
millioner danskere, og i Søvangen
så de kampen sammen i afdelingens
beboerhus.
Det er et ideelt sted at se kamp, og
det havde cirka 35 beboere benyttet
sig af. Det var, ifølge afdelingsformand Erik Bløcher, et ret godt fremmøde, da arrangørerne først have
fået ideen lørdag formiddag:
Der var nok at fejre og stemningen
var høj. Det var ikke første gang beboerne så kamp sammen, for i forbindelse med den seneste fællesspisning
blev der også vist landskamp. Så
beboerhuse kan bruges til mange ting
og en håndboldfinale er da en af de
mest oplagte fælles aktiviteter.
Med kun en dags varsel strømmede Søvangens beboere til for at se VM-finalen.

Det sker i Beboerhuset Søvangen i februar og marts
Søndagscafé, fællesspisning og aktivitetsdage
Af Beboerhusudvalget

Søndagscafé

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

Fællesspisning

Onsdag den 20. februar kl. 18.00
Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café.
Se menu-opslag i vaskeriet og varmemesterkontoret.
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Prisen er kr. 55,- for voksne – børn
under 12 år kr. 30,-

Søndagscafé

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

Fællesspisning

Onsdag den 20. marts kl. 18.00

Maden kommer fra Lokalcenter Brabrands café.
Se menu-opslag i vaskeriet og varmemesterkontor.
Prisen er kr. 55,- for voksne – børn
under 12 år kr. 30,-

Aktivitetsdage

Hver onsdag fra kl. 14.00-17.00
Med keramik, syning, vævning og
træsløjd, hvor alle er velkomne.

4 - Gellerupparken

Vinteren har givet Gellerup sin egen skøjtebane
Gellerups nye sø i byparken er tillokkende, men pas på, hvis isen er usikker
Tekst og foto Helle Hansen

Byparken midt i Gellerup står snart
færdig med sø og bakker, træer og
stier, lygter og legeredskaber. Og
midt i januar åbenbarede der sig
pludselig også en skøjtebane, da
vandet i søen begyndte at fryse til is.
Søen er ikke kæmpestor og heller
ikke en kilometer dyb, men det kan
godt blive en kold og ubehagelig
oplevelse, hvis man drister sig ud
på isen, og den ikke holder. Derfor
blev der hurtigt sat advarselsskilte
op langs søbredden, hvorpå der stod
”Isen er usikker”.

På eget ansvar ude på isen

I Aarhus Kommune er der ingen
retningslinjer for, hvordan der skal
skiltes ved søer. På kommunens
hjemmeside står, at al færdsel på søer
altid er på eget ansvar. I København
tager kommunen ud og måler isen på
søer og sætter derefter skilte op, når
isen er sikker, hvilket kræver, at den
er cirka 16-18 cm tyk.
Vintervejret har i år været meget
svingende. En lovet periode med
døgnfrost sidst i januar blev efter
et par dage afløst af varmegrader.

Det betød, at isen på søen hurtigt
begyndte at smelte igen, så skøjteløb
nåede ikke at blive en mulighed i
denne omgang. Men der er stadig et
par måneder tilbage af vinteren, så
frosten kan nå at slå til endnu.
Men alle forældre opfordres til at
tage en alvorlig snak med deres børn
om, at de ikke bare skal løbe ud på
isen, selv om den ser blank ud, for
isen skal være meget tyk, før den er
helt sikker.

I Gellerup er der pludselig kommet en tillokkende sø, der kan skøjtes på - men husk at tjekke om isen er sikker.
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6 - Holmstrup

Ny butik i Holmstrup
Beboerne får dagligvarer lige ved hånden
Tekst og foto Jens Skriver

Asghar
Alijanihassanlouei,
der
i flere år har haft et lager til importerede varer, har overtaget
butikslokalerne i Holmstrup. Han
bliver ved med at have et lager, men
er i færd med at flytte til et større.
I butikken satser han på mange nationaliteter bl.a. tyrkere, arabere, pakistanere, iranere og afghanere som
kunder og så naturligvis danskere, ligesom også vietnamesere stadig kan
finde mange af deres specialiteter.
”Her er lidt af hvert, ” siger han.

Stort udvalg af varer

Der er faktisk mange gode ting. Det
første, man lægger mærke til, er et
stort udvalg af frisk frugt og grønt.
Det, der imidlertid især faldt mig i
øjnene, var et stort udvalg af tyrkiske

mejeriprodukter som mælk, ost og
yoghurt. Det ved jeg, smager godt.
”Der er også arabiske, ” siger Asghar.
For øvrigt er butikken udsmykket
med appelsin- og nektartræer, og
man kan også købe blomster. ”Jeg
kan sælge meget billigt, fordi jeg
importerer direkte,” slutter Asghar.
Faktisk er han f.eks. i stand til
at sælge juice til en brøkdel af
den pris, det koster andre steder.
Butikslokalerne hører til Holmstrup
og lejes ud af boligforeningen. Her
havde tidligere den sagnomspundne
Brugs til huse. Nu er der igen mulighed for at købe dagligvarer, der hvor
man bor.
Asghar sidder selv ved kassen.

Det sker på Lokalcenter Brabrand i februar
Filmklub, banko, hotdogsaften og bordtennis
Filmklubben:
Flaskepost fra P
Tirsdag d. 5. februar kl. 14.00.
Film, kaffe og brød 20 kr.
Banko
Mandag d. 11. februar kl. 13.15.
Kaffe og brød er inkluderet ved køb
af plader
Disneyfilm i vinterferien
Tirsdag d. 12. februar kl. 14–16:
Askepot
Torsdag d. 14. februar kl. 14–16:
Junglebogen
Fredag d. 15. februar kl. 14-16:
Snehvide
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Pr. film inklusiv kaffe/saftevand og
kage 20 kr.

Arrangementet er gratis - øl, vand,
vin og kaffe kan købes.

Fyraftenssang
Onsdag d. 20 februar kl. 16.30-17.30.
Fyraftenssang er en times fællessang.
Vi synger sange fra højskolesangbogen blandet med lidt nyere salmer
og sange – sange, der omhandler
årstiderne og de ting, vi møder midt
i hverdagen.
Fællessangen ledes og akkompagneres af Gellerup Kirkes organist,
Martin Lysholm Hornstrup.
Alle, der kan lide fællesskabet omkring at synge sammen, er velkomne.

Hotdogsaften
Onsdag d. 20. februar kl. 17.30-19.00.
Byg selv gourmethotdogs
Pris pr. hotdog: Voksne 30 kr.; børn
under 12 år: 15 kr.
Øl, vand, vin og kaffe kan købes.
Alle er velkomne – børn, unge og
ældre. Ingen tilmelding.
Bordtennis
Hver fredag kl. 12.30-14.00.
Gratis.
Venlig hilsen Beugerrådet

NYTTIGE TELEFONNUMRE I BRABRAND BOLIGFORENING
AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 1, Hans Brogesparken:

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

Afdeling 2, Søvangen:

Afdeling 22, Sonnesgården:

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

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

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

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Vagn Eriksen, formand@skovgaardsparken.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:

Abdinasir Jama Mohamed
tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

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

Jens Kragsnæs, tlf. 30 53 86 17
jensskov.kragsnaes@gmail.com

BEBOERRÅDGIVNING ved Jens Høgh
Ingasvej 66 (ved selskabslokalet)
Tirsdag 10-12 og torsdag 15-17.30
Tlf. 61 28 21 26
Email: jens@beboerraadgivningen.dk

Vebeke Dam Hansen (kontaktperson)
vdh@live.dk

BEBOERRÅDGIVNING HOLMSTRUP
Jernaldervej 245, 1, lejl. 6,
Tirsdag 15-17 og ”torsdags-kaffe” 10-12.
Tlf. 61 28 21 26
Email: jens@beboerraadgivningen.dk

Afdeling 25, Østergårdsparken:

Christina Valsted Madsen, tlf.: 60 21 02 80
christinavalsted@gmail.com

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

Afdeling 26, Kildeagervej:

Afdeling 6, Holmstrup:

Afdeling 30, Pilevangen:

Afdeling 7, Hasselhøj:

Afdeling 31, Havnehusene:

FRITIDSFORENINGEN
Abdinasir Jama Mohamed, formand
tlf. 42 95 52 29
nasir.jama@gmail.com

FORENINGSBESTYRELSEN
Keld Albrechtsen (formand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Aarhus V, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

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

Afdeling 11, Odinsgård:

Mathias Ottesen Nielsen
Bronzealdervænget 18, 1.8, 8210 Århus V.
Tlf. 50 88 98 38.
E-mail: hr.ottesen.nielsen@gmail.com

YouSee TV
Kundeservice tlf. 70 70 40 40
Mandag – torsdag: 08.00 – 17.30
Fredag: 08.00 – 16.30

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Abdinasir Jama Mohamed
Gudrunsvej 7. th, 8220 Brabrand,
Tlf. 42 95 52 29, nasir.jama@gmail.com

TOTALSERVICE
Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Afdeling 14, Borumtoften:

Helle Hansen
Gudrunsvej 76, 7. tv, 8220 Brabrand
Tlf. 27 83 27 82, hhmh65@hotmail.com

Afdeling 15, Hasselengen:

Peter Iversen
Jernaldervej 245, 3., 8210 Aarhus V,
Tlf. 25 39 87 28, peter-iversen@live.dk

LOKALPOLITIET ÅRHUS VEST
City Vest, Gudrunsvej 7
Tlf. 86 25 14 48, ojyl@politi.dk
Mandag-fredag 10-12

Afdeling 16, Seniorbo Voldbækhave:

Christina Valsted Madsen
Østergårdsparken 104, 8310 Tranbjerg
Tlf.: 60 21 02 80, christinavalstedmadsen@gmail.com

Edvin Juhl (kontaktperson), Jernaldervej 215
edvin.juhl@stofanet.dk
Anja Spalding
anja.spalding@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
Lene Olm, tlf. 60 77 58 02,
leneolm@yahoo.dk
Lise Ledet, tlf. 25 17 14 41
liseledet@stofanet.dk
Else Lundgaard Madsen, tlf. 40 28 31 02
mail: else108@yahoo.com
Poul Erik Nielsen, tlf. 30 21 82 81
otagra@youmail.dk
Hans - Chr. Houborg
hchouborg@stofanet.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Kontaktperson Marianne Mortensen
mfsmgm@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:

Dennis Laursen (kontaktperson)
dennislaursen@gmail.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Formand Mathias Ottesen Nielsen
hr.ottesen.nielsen@gmail.com

Afdeling 21, Hasselager:

Bernadette Gissel, bg@stofanet.dk

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

Maja Olesen, maja_olesen@hotmail.com
Per Tirstrup Nielsen, tlf. 22 43 23 62
ptirstrup@gmail.com
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30
thorutting@gmail.com

LÆGEVAGTEN Tlf. 70 11 31 31

Erik Bløcher
Birgittevej 7, 8220 Brabrand, tlf. 50 41 48 28

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

husk at kigge ind på

www.bbbo.dk
www.aarhusbolig.dk

BEBOERHUSET YGGDRASIL
Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand,
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82
STENHYTTEN
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08

Joha Faghtmann (1. suppleant)

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand
Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

TOUSGÅRDSLADEN
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

UNDERHUSET
Mads Siim, ms@ms-com.dk, tlf. 41 78 86 00
GELLERUP MUSEUM
Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand,
www.gellerupmuseum.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 17.00
Fredag: 9.30 - 12.00
Skræppebladet februar 2019 - 23

Vær med til festival, hvor
Gellerup kunst og kultur
mødes
Art Factory vil gerne have dig med
Tekst Elsebeth Frederiksen
Gellerup Art Factory er ved at planlægge en festival i Gellerup den 6. april, der skal hylde forskellighederne i Gellerup.
Så har du et band, laver du mad, maler eller
tegner du, eller laver du noget, der ville være
spændende for andre?

Vinterferie på Gellerup Museum
Der er åbent i vinterferien på museet
tirsdag den 14. februar kl. 15-17
Kom og hør Gellerups T-shirts fortællinger, se
Gellerup-stuen og kollektivet fra 1974 og Gellerup Filmen fra 1973 eller nyd udsigten fra Danmark højeste museum.
Museet har også søndagsåbent
- søndag den 24. februar kl. 14-16.
- søndag den 24. marts kl. 14-16.
Gellerup Museum Gudrunsvej 16, 6. th.

Har du ideer til, hvad du gerne vil opleve på
festivalen, så kontakt Art Factory gennem Cirkus
Tværs på 30309919 eller 29722547.
De samme numre kan du ringe på, hvis du gerne
vil leje Gellerupscenen til kulturelle formål. Det
koster 500 kroner pr. døgn.
For yderligere information tjek Art Factorys Facebookside - Art Factory Gellerup – GAF.

LEGO-workshop
Kom til den hyggeligste LEGO-workshop
i vinterferien!
Vi garanterer for en masse sjove LEGO-klodser og
udfordrer dig til at deltage i vores LEGO-byggekonkurrence.
Vinderne bliver kåret ved arrangementets afslutning. Der er fine præmier på højkant.
Arrangementet er for børn i alle aldre og deres
forældre.
Det er den 14. februar kl. 11-14
på Gellerup Bibliotek.

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. r
Se priser på hjemmesiden. Læs mere på gellerupbadet.dk

Siden 21. januar har Gellerupbadet være lukket,
fordi svømmehallen skal have nyt vandrensningssystem.
Hold øje med Gellerupbadets hjemmeside om åbningsdato.

Billedet lånt fra Lego.com

